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V

Kotiopiskeluseminaarin ohjelman tarkoituksena on auttaa 
sinua vahvistamaan ymmärrystäsi Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumista ja toteuttamaan sen opetuksia päivittäisessä 
elämässäsi tutkimalla pyhiä kirjoituksia. Kun opiskelet tänä 
kouluvuonna, luet ensin tähän Mormonin kirjan pyhien 
kirjoitusten kurssiin kuuluvat lukutehtävät ja sitten suoritat 
kunkin oppiaiheen tehtävät. Kerran viikossa kokoonnut 
seminaarinopettajan kanssa antaaksesi suorittamasi tehtävät 
ja osallistuaksesi oppituntiin luokassa.

Seminaari on päivittäinen uskonnonopetusohjelma. Sinun 
tulisi omaksua päivittäinen tapa tutkia pyhiä kirjoituksia 
rukoillen. Sinun tulee työskennellä seminaaritehtäviesi 
parissa jokaisena koulupäivänä, vaikket osallistukaan 
seminaariluokkaan joka päivä. Oppikurssin aikana 
tulee suorittaa 32 viikon tehtävät. Sivulla VIII olevasta 
lukemisaikataulusta näkyy, mitä sinun tulee tutkia kullakin 
viikolla. Opettajasi kertoo sinulle, minkä viikon tehtävät tulee 
kulloinkin suorittaa. Tämän oppikirjan kunkin oppiaiheen 
tehtävien suorittaminen kestää suunnilleen puoli tuntia 
päivittäisen Mormonin kirjan lukutehtäväsi lisäksi.

Sinulla tulee olla kaksi pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaa 
(tai kaksi vihkoa), jotka eivät ole henkilökohtaisia 

päiväkirjojasi vaan joihin suoritat opiskeluoppaan 
kirjoitustehtävät. Joka viikko kun tapaat opettajasi, sinun 
tulee antaa hänelle se pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirja, 
johon olet suorittanut sillä viikolla opiskeluoppaan 
kirjoitustehtävät. Opettajasi lukee tehtävät ja kommentoi 
niitä sekä palauttaa kyseisen pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjan sinulle seuraavalla viikolla. Voit myös 
kirjoittaa vastauksesi irtolehtikansion sivuille ja antaa 
opettajalle sillä viikolla kirjoittamasi sivut. Kun opettajasi 
sitten palauttaa sivut, voit laittaa ne takaisin kansioon.

Tämän oppilaan kirjan käyttäminen 
päivittäisseminaarin ohjelmassa
Päivittäisseminaarin ohjelman opettajat ja oppilaat voivat 
käyttää tätä oppilaan kirjaa oppiaiheiden tehostamiseen tai 
korvaavaan suorittamiseen. Tätä oppikirjaa ei kuitenkaan 
ole tarkoitus antaa jokaiselle päivittäisseminaarin oppilaalle. 
Mikäli oppilaan tulee suorittaa jokin oppiaihe poissaolonsa 
korvaamiseksi, opettaja voi antaa hänelle tehtäväksi kyseistä 
oppiaihetta vastaavan kotiopiskeluoppiaiheen.

Johdanto kotiopiskeluseminaarin ohjelmaan
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Mormonin kirjaa. Kun tutkit Mormonin kirjaa, tulet 
huomaamaan, kuinka Herran sanat Nefille toteutuivat 
täysin. Lue tämän päivän oppiaiheen päätteeksi 1. Nefi 
2:22–24.

Jumala siunaa niitä, jotka ovat kuuliaisia ja 
uskollisia. Pohdi, millä tasolla on oma kuuliaisuutesi 
Jumalan käskyjen pitämisessä. Mikä on yksi tapa, jolla 
voit olla kuuliaisempi? Toimi Hengen kautta saamiesi 
vaikutelmien mukaan.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun 1. Nefi 2 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 2: PÄIVÄ 3

1. Nefi 3–4
Johdanto
Herra käski Lehiä lähettämään poikansa takaisin 
Jerusalemiin hakemaan pronssilevyt Labanilta. Vaikka 
Laman ja Lemuel eivät ymmärtäneet, kuinka he täyt-
täisivät tämän käskyn, Nefi uskoi siihen, että Herra 
järjestäisi heille keinon toteuttaa sen, mitä Hän vaati 
heiltä. Toistuvista vaikeuksista huolimatta Nefi pyrki 
sinnikkäästi tekemään sen, mitä Herra oli pyytänyt. 
Sen seurauksena Pyhä Henki johdatti häntä ja hän 
onnistui saamaan levyt. Nefin kokemus osoittaa, että 
sinnikäs kuuliaisuus oikeuttaa meidät saamaan vai-
keissa tilanteissa Herran apua.

1. Nefi 3:1–9, 19–20
Lehin pojat palaavat Jerusalemiin
Oletko koskaan joutunut vaikeaan tilanteeseen ja 
miettinyt, kuinka sen voisi ratkaista? Tämän päivän 
oppiaihe voi auttaa vahvistamaan uskoasi ja päättäväi-
syyttäsi olla kuuliainen, kun kohtaat vaikeita tilanteita. 
Aloita lukemalla 1. Nefi 3:1–6 ja korosta pyhiin kirjoi-
tuksiisi käsky, jonka Herra antoi Lehille tämän poikien 
täytettäväksi. Huomaa myös, miten eri tavalla Laman ja 
Lemuel suhtautuivat Herran käskyyn verrattuna Nefin 
tapaan suhtautua siihen.

Pystyt paremmin ymmärtämään, kuinka vaikean käs-
kyn Herra antoi, kun tiedät, että matka Jerusalemista 
Punaisellemerelle (Akabanlahdelle) on suunnilleen 290 

kilometriä läpi helteisen, karun seudun, joka kuhisi 
varkaita. Lehi ja hänen perheensä olivat kulkeneet 
siitä eteenpäin vielä kolmen päivän matkan verran (ks. 
1. Nefi 2:5–6), ja nyt Herra sanoi, että Lehin poikien 
piti mennä takaisin Jerusalemiin. Lue 1. Nefi 3:7–8 ja 
pane merkille syy, miksi Nefi sanoi olevansa halukas 
noudattamaan Herran käskyä.

Nefi todisti siitä periaatteesta, että jos me haluamme 
tehdä, mitä Herra käskee, niin Hän valmistaa meille 
keinon toteuttaa sen. Kun jatkat luvun 1. Nefi 3 tut-
kimista, mieti, kuinka Nefin esimerkki rohkeudesta ja 
päättäväisyydestä voi innoittaa sinua olemaan kuu-
liaisempi ja osoittamaan suurempaa uskoa Herraan. 
Kiinnitä erityistä huomiota siihen, kuinka Nefi suhtautui 
vaikeuksiin. Vaikka Nefi kohtasikin vastoinkäymisiä, kun 
hän ja hänen veljensä yrittivät saada pronssilevyt, hän 
päätti olla nurisematta (ks. 1. Nefi 3:6).

Pronssilevyt sisälsivät juutalaisten aikakirjan (ks. 1. Nefi 
3:3), joka oli heidän pyhät kirjoituksensa. Nämä pyhät 
kirjoitukset sisälsivät joitakin niistä kirjoituksista ja 
tiedoista, jotka ovat nykyään Vanhassa testamentissa, 
ja lisäksi muita profeetallisia kirjoituksia. Lue 1. Nefi 
3:19–20 ja alleviivaa, mitä sellaista pronssilevyt sisälsi-
vät, minkä vuoksi ne olivat niin tärkeät Lehin perheelle 
ja jälkeläisille.

Pyhien kirjoitusten hallinta – 1. Nefi 3:7
Lue 1. Nefi 3:7 kolme kertaa (voit halutessasi vaihdella 
lukutapaasi: ääneen tai hiljaa). Sulje pyhät kirjoituksesi 
ja yritä kirjoittaa vastaukset seuraaviin kysymyksiin 
katsomatta jaetta:

• Kenelle Nefi puhui?   
 

• Mitä Nefi lupasi tehdä?   
 

• Mitä Nefi tiesi Herran tekevän?   
 

Avaa pyhät kirjoituksesi ja käy läpi 1. Nefi 3:7 ja vas-
tauksesi.

Profeetta Joseph Smith on sanonut: ”Päätin noudattaa 
tätä sääntöä: kun Herra antaa käskyn, toimi sen mukaan” 
(ks. Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007,  
s. 167). Voisit kirjoittaa tämän ohjeen pyhiin kirjoituk-
siisi kohdan 1. Nefi 3:7 viereen.

1. Nefi 3:10–31
Laban varastaa Lehin omaisuuden ja yrittää surmata Nefin 
ja tämän veljet
Jumala siunaa meitä eri tavoin, kun noudatamme Hänen 
käskyjään. Nefin kokemus pronssilevyjen hankkimisesta 

Kotiopiskeluseminaarin oppilaan kirjan käyttäminen

Pyhien kirjoitusten 
lukualueen tekstiä 
koskeva johdanto

Johdanto antaa jonkin verran 
taustatietoa kunkin oppi

aiheen lukualueen tekstistä ja 
esittää siitä yhteenvedon.

Vastausten 
kirjoittaminen 

oppilaan kirjaan
Toisinaan sinua pyydetään 

kirjoittamaan vastaukset 
oppilaan kirjaan tyhjille 
viivoille tai taulukkoon.

Jaeryhmät ja 
yhteenveto sisällöstä

Jaeryhmät kuvastavat luontai
sia katkoja, joissa toiminta tai 
aihe vaihtuu. Kunkin jälkeen 
on lyhyt yhteenveto jakeiden 
tapahtumista tai opetuksista.

Pyhien kirjoitusten 
hallinta

Kukin Mormonin kirjan 25 
hallittavasta kohdasta käsitel

lään erikseen siinä oppi
aiheessa, jossa se esiintyy, 

jotta voit paremmin syventää 
sen hallintaa.
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Toinen totuus, jota Nefi 
opetti (ks. 2. Nefi 25:26) 
on tämä: Vapahtajan 
sovituksen ansiosta me 
voimme saada syn-
timme anteeksi.

Voisit kirjoittaa kirjeen 
ystävälle tai sukulai-
selle ja kertoa uskostasi 
Jeesukseen Kristukseen 
tai todistaa uskostasi 
todistuskokouksessa 
tai muussa sopivassa 
tilanteessa.

 3. Lue 2. Nefi 25:26 
uudelleen ja kirjoita 

sitten pyhien kirjoitusten tut-
kimispäiväkirjaasi vastaukset 
seuraaviin kysymyksiin:

 a. Millä tavoin sinä palvelet eli kunnioitat Jeesusta Kristusta? 
Mitkä toiminnat osoittavat muille, että uskot Jeesukseen Kristuk-
seen ja palvelet Häntä?
 b. Mitä voit tehdä, jotta palvelisit Vapahtajaa paremmin koko 
väkevyydestäsi, mielestäsi ja voimastasi?

Pyhien kirjoitusten hallinta –  
2. Nefi 25:23, 26
Käytä seuraavaa tapaa apunasi opetellessasi ulkoa 
kohdan 2. Nefi 25:26:

”Ja me puhumme Kristuksesta,
me riemuitsemme Kristuksessa,
me saarnaamme Kristuksesta,
me profetoimme Kristuksesta
ja me kirjoitamme profetioidemme mukaisesti,
jotta lapsemme tietäisivät,
mistä lähteestä he voivat odottaa
syntiensä anteeksiantoa.”

Kun olet toistanut koko kohdan muutaman kerran, 
peitä ylimmäinen rivi kädelläsi ja yritä toistaa kohta 
uudelleen. Peitä sitten toinenkin rivi ja jatka näin, kun-
nes sinusta tuntuu, että osaat kohdan ulkoa.

 4. Lausu 2. Nefi 25:26 jollekulle perheenjäsenelle ja kirjoita 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, että osaat sen ulkoa.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun 2. Nefi 25 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 8: PÄIVÄ 1

2. Nefi 26–27
Johdanto
Nefi näki ennalta Jeesuksen Kristuksen käynnin Ame-
rikan mantereella ja tuhon, joka myöhemmin kohtaisi 
hänen kansaansa. Nefi näki ennalta myös ne, jotka 
eläisivät viimeisinä aikoina, ja varoitti heitä ylpeydestä, 
salaliitoista ja pappisvallasta. Havainnollistaakseen, 
kuinka Herra antaisi meille keinon voittaa jumalatto-
muuden ja luopumuksen vaikutukset, Nefi otti mukaan 
Jesajan profetioita, jotka koskevat Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumin palautusta myöhempinä aikoina.

2. Nefi 26
Nefi profetoi viimeisistä ajoista ja kutsuu kaikkia tulemaan 
Kristuksen luokse
Oletko koskaan ollut maanjäristyksessä, rajussa 
ukkosmyrskyssä tai muussa tuhoisassa tapahtumassa 
tai nähnyt valokuvia tai videoita niistä? Nefi näki, 
että myöhempinä aikoina maan asukkaat joutuisivat 
kohtaamaan ukonilmoja ja salamoita ja maanjäris-
tyksiä ja kaikenlaista tuhoa (ks. 2. Nefi 26:6). Mitä 

Niiden kokemusten muiste-
leminen, jolloin Herra on siu-
nannut sinua avulla, voi vah-
vistaa sinua vaikeina hetkinä. 
Se, että kerrot niistä kokemuk-
sista lausumalla todistuksesi, 
kirjoittamalla päiväkirjaasi tai 
selostamalla niitä jollekulle 
sinulle läheiselle henkilölle, 
auttaa sinua itseäsi, mutta 
lisäksi se voi vahvistaa muita, 
jotka saattavat olla vaikeissa 
olosuhteissa ja tarvita tukea, 
joka auttaa heitä uskomaan, 
että Jumala on todella ole-
massa ja että Hänellä on 
voima auttaa meitä.

Muistele kokemuksia

Pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjatehtävät
Sinun tulee suorittaa pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirja
tehtävät ja antaa ne opettajal
lesi kullakin viikolla saadaksesi 
niistä palautetta. Kun mietit 
vastauksiasi huolella, se auttaa 
sinua saamaan merkityksellisiä 
kokemuksia, kun opit ja toteu
tat pyhissä kirjoituksissa olevia 
totuuksia.

Opit ja periaatteet
Sitä mukaa kuin evanke
liumin opit ja periaatteet 
nousevat luontevasti esiin 
pyhien kirjoitusten tekstistä, 
ne on lihavoitu oppiaiheessa, 
jotta sinun on helpompi 
huomata ne.

Tutkimisen apuneuvoja
Tutkimisen apuneuvot anta
vat näkemyksiä ja selittävät, 
millä tavoin voit tehostaa 
opiskeluasi ja pyhien kirjoitus
ten ymmärrystäsi.
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Mormonin kirjan lukemisaikataulu
Viikon 

numero Tehtäväksi annetut luvut, jotka luin tällä viikolla Päivät, jolloin luin pyhiä 
kirjoituksia

1

Nimisivu | Johdanto | Kolmen silminnäkijän todistus | Kahdeksan silminnäkijän todistus | 
Profeetta Joseph Smithin todistus | Lyhyt selvitys Mormonin kirjasta |

S M T K T P L

2 1. Nefi 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | S M T K T P L

3 1. Nefi 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S M T K T P L

4 1. Nefi 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S M T K T P L

5 1. Nefi 20 | 21 | 22 | 2. Nefi 1 | 2 | 3 | S M T K T P L

6 2. Nefi 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S M T K T P L

7 2. Nefi 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S M T K T P L

8 2. Nefi 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | S M T K T P L

9 2. Nefi 32 | 33 | MK Jaakob 1 | 2 | 3 | 4 | S M T K T P L

10 MK Jaakob 5 | 6 | 7 | Enos | Jarom | Omni | S M T K T P L

11 Mormonin sanat | Moosia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S M T K T P L

12 Moosia 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | S M T K T P L

13 Moosia 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S M T K T P L

14 Moosia 26 | 27 | 28 | 29 | Alma 1 | 2 | 3 | 4 | S M T K T P L

15 Alma 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S M T K T P L

16 Alma 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S M T K T P L

17 Alma 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S M T K T P L

18 Alma 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | S M T K T P L

19 Alma 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | S M T K T P L

20 Alma 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | S M T K T P L

21 Alma 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | S M T K T P L

22 Helaman 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S M T K T P L

23 Helaman 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S M T K T P L

24 3. Nefi 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11:1–17 | S M T K T P L

25 3. Nefi 11:18–41 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S M T K T P L

26 3. Nefi 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | S M T K T P L

27 3. Nefi 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S M T K T P L

28 4. Nefi | Mormon 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8:1–11 | S M T K T P L

29 Mormon 8:12–41 | 9 | Eter 1 | 2 | 3 | S M T K T P L

30 Eter 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S M T K T P L

31 Eter 13 | 14 | 15 | Moroni 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7:1–19 | S M T K T P L

32 Moroni 7:20–48 | 8 | 9 | 10 | S M T K T P L



IX

Tervetuloa Mormonin kirjan pariin

Mikä on Mormonin kirja?
Mormonin kirja on toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta. 
Se sisältää muinaisten profeettojen kirjoituksia ja esittää ker
tomuksen Jumalan kanssakäymisistä Israelin huoneen yhden 
oksan kanssa Amerikan mantereella. Myöhempien aikojen 
pyhille Mormonin kirja on pyhä kirja Raamatun, Opin ja liitto
jen sekä Kallisarvoisen helmen rinnalla. Mormonin kirja on 
suurten muinaisten amerikkalaisten sivilisaatioiden aikakirja.

Sen jälkeen kun Mormonin kirja julkaistiin ensimmäisen ker
ran englanniksi vuonna 1830, se on käännetty monille kielille 
ja sitä on painettu yli 150 miljoonaa kappaletta. Jumalan pro
feetat ovat kuvailleet sen olevan Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkon ”lakikivi”.

Miksi Mormonin kirjan tutkiminen on tärkeää 
minulle?
Presidentti Ezra Taft Benson on opettanut, että lähemmäksi 
Jumalaa pääsemisen siunaus odottaa sinua, kun tutkit Mor
monin kirjaa vilpittömin sydämin:

”Eikö syvällä sydämessämme olekin jotakin, joka kaipaa 
päästä lähemmäksi Jumalaa, olla enemmän Hänen kaltai
sensa jokapäiväisessä vaelluksessamme ja tuntea Hänen  
läsnäolonsa alati? Jos niin on, silloin Mormonin kirja auttaa 
meitä siinä paremmin kuin mikään muu kirja.

Mormonin kirja ei ainoastaan opeta meille totuutta, vaikka se 
todella tekee sitäkin. Mormonin kirja ei ainoastaan todista 
Kristuksesta, vaikka se todella tekee myös sitä. Mutta siinä on 
muutakin. Tässä kirjassa on voimaa, joka alkaa virrata elä
määnne heti, kun alatte tutkia sitä vakavasti. Saatte enem
män voimaa vastustaa kiusauksia. Saatte voimaa välttää 
petosta. Saatte voimaa pysyä kaidalla ja kapealla polulla. 
Pyhien kirjoitusten on sanottu olevan ’elämän sanoja’ (ks.  
OL 84:85), ja jos missä niin Mormonin kirjassa se pitää paik
kansa. Kun teillä alkaa olla noiden sanojen nälkä ja jano, löy
dätte yhä yltäkylläisemmän elämän.” (”Mormonin kirja – 
uskontomme lakikivi”, Liahona, lokakuu 2011, s. 56–57.)

Mormonin kirja kirjoitettiin meille, jotka elämme tänä aikana. 
Muinainen profeetta Mormon, jonka mukaan kirja on nimetty, 
ja hänen poikansa Moroni laativat lyhennelmän aikakirjoista 
vuosisatojen ajalta, kun he kokosivat kultalevyt, joilta profeetta 
Joseph Smith käänsi Mormonin kirjan. Jumala, joka tuntee 
lopun alusta asti, on innoittanut profeettojaan ja kertonut, mitä 
sellaista lyhennelmään tuli sisällyttää, mitä me tarvitsisimme 
omana aikanamme. Moroni, joka oli profeetoista viimeinen, 
joka kirjoitti Mormonin kirjaan, näki ennalta meidän aikamme: 
”Katso, minä puhun teille ikään kuin olisitte läsnä, ettekä te 
kuitenkaan ole. Mutta katso, Jeesus Kristus on näyttänyt teidät 
minulle, ja minä tiedän teidän tekemisenne.” (Morm. 8:35.)

Presidentti Benson opetti myös, että Mormonin kirjan tutkimi
nen auttaa sinua erottamaan hyvän pahasta:

”Mormonin kirja tuo ihmisiä Kristuksen tykö kahdella perus
tavalla. Ensinnäkin, se kertoo Kristuksesta ja Hänen evankeliu
mistaan selkeällä tavalla. Se todistaa Hänen jumalallisuudes
taan ja siitä, että tarvitaan Lunastaja ja että meidän on tarpeen 
panna luottamuksemme Häneen. Se todistaa lankeemuksesta 
ja sovituksesta ja evankeliumin ensimmäisistä periaatteista, joi
hin kuuluvat särkynyt sydän ja murtunut mieli sekä hengellinen 
uudestisyntyminen. Se julistaa, että meidän on kestettävä lop
puun asti vanhurskaudessa ja elettävä siveellistä pyhän elämää.

Toiseksi Mormonin kirja paljastaa Kristuksen viholliset. Se 
kumoaa väärät opit ja saa aikaan rauhan (ks. 2. Nefi 3:12).  
Se vahvistaa Kristuksen nöyriä seuraajia paholaisen pahoja 
aikeita, toimia ja oppeja vastaan meidän aikanamme. Mor
monin kirjan luopiot muistuttavat meidän aikamme luopioita. 
Äärettömässä ennaltatietämisessään Jumala muovasi Mormo
nin kirjan niin, että me voimme havaita erheet ja osaamme 
taistella aikamme vääriä kasvatuksellisia, poliittisia, uskonnolli
sia ja filosofisia periaatteita vastaan.” (Ks. ”Mormonin Kirja 
on Jumalan sanaa”, Valkeus, toukokuu 1988, s. 3.)

Mormonin kirjasta lyhyesti
Mormonin kirja koostuu 15 pienemmästä kirjasta. Kahdeksan 
näistä kirjoista alkaa otsikolla, joka oli kirjoitettuna alkuperäi
siin kultalevyihin, jotka profeetta Joseph Smith käänsi: Ensim
mäinen Nefin kirja, Toinen Nefin kirja, Jaakobin kirja, Alman 
kirja, Helamanin kirja, Kolmas Nefi, Neljäs Nefi ja Eterin kirja. 
Joidenkin Mormonin kirjan lukujen edellä on lisäksi otsikko, 
joka oli kirjoitettu alkuperäisiin kultalevyihin (ei tarkoita lau
seita, jotka viittaavat sisältyviin lukuihin): Moosia 9, Moo
sia 23, Alma 5, Alma 7, Alma 9, Alma 17, Alma 21, Alma 36, 
Alma 38, Alma 39, Alma 45, Hel. 7, Hel. 13, 3. Nefi 11 ja 
Moroni 9.

Mormonin kirjan kunkin luvun alussa on kursiivilla lyhyt tiivis
telmä luvusta. Nämä lukujen tiivistelmät on kirjoitettu ja lisätty 
ensimmäisen presidenttikunnan johdolla eivätkä ne sisälly 
Mormonin kirjan alkuperäiseen kultalevyiltä otettuun tekstiin.
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Li itteet

Mormonin kirjan mahdollisia tapahtumapaikkoja (suhteessa toisiinsa)*

Sidonvirta

Hermountsin 
erämaa

Eteläinen erämaa

Itäinen erämaa

Kapea erämaakaistale

Pohjoisenpuoleinen maa

Runsaus

Sarahemla

Pohjoinen meri

Kapea maakannas

Hävitys
Pohjoinen meri

Mulek
Omner

Gid
Morianton

Lehi
Jerson

Moroni

Gideon

Ammoniha

Mantin kukkula
Nooa

Sidom Amnihun kukkula
Juudea

Antipara Minon Aaron

Kumeni Seesrom

Melek
Manti

Antionum

Nefiha

Ensimmäinen perintömaa

Nefi (Lehi- Nefi)

Amulon

Helam

Silom
Middoni

Mormon

Läntinen meri itäinen meri

Midian
Jerusalem

Semlon
ismael

Lemuel

Simnilom

Riplan kukkula

* Mahdollisia tapahtumapaikkoja Mor-
monin kirjassa kirjan sisäisten todis-
teiden pohjalta. tällä kartalla mainit-
tuja kohteita ei pidä yrittää rinnastaa 
mihinkään olemassa olevaan maan-
tieteelliseen sijaintiin.
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VIIKKO 1: PÄIVÄ 1

Pyhien kirjoitusten 
tutkiminen
Johdanto
Tämän oppiaiheen tarkoituksena on auttaa sinua oppi-
maan, kuinka voit tutkia pyhiä kirjoituksia ja kuinka 
niin tehdessäsi voit pyytää Pyhää Henkeä innoittamaan 
ja opettamaan sinua. Lisäksi tämä oppiaihe opettaa 
sinulle taitoja, jotka auttavat sinua ymmärtämään pyhiä 
kirjoituksia paremmin ja toteuttamaan niiden opetuk-
sia elämässäsi. Kun opiskelet tätä oppiaihetta, pane 
merkille keinoja, joilla voit luoda evankeliumin opiske-
luusi Pyhälle Hengelle otollisen ilmapiirin.

Opi tutkimalla ja uskon kautta
Kuvittele, että haluat parantaa omaa fyysistä kuntoasi, 
ja niinpä pyydät jotakuta ystävää kuntoilemaan puoles-
tasi. Kuinka paljon ystäväsi kuntoilu vaikuttaisi sinun 
fyysiseen kuntoosi? Tämän esimerkin voi yhdistää 
hengelliseen kasvuusi – aivan kuten ihminen ei voi 
kuntoilla toisen puolesta, hän ei myöskään voi oppia 
evankeliumia toisen puolesta. Me jokainen olemme 
vastuussa omasta evankeliumin oppimisestamme ja 
hengellisestä kasvustamme.

Herra kuvailee kohdassa OL 88:118, kuinka voi oppia 
evankeliumia. Pane lukiessasi merkille, mitä sinun 
tulee tehdä oppiaksesi evankeliumia, ja täydennä 
seuraava virke: ”Etsikää oppia vieläpä - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
sekä - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kautta.”

Se, että etsii oppia tutkimalla ja uskon kautta, 
vaatii henkilökohtaisia ponnisteluja. Pyrkimyksesi 
tutkia evankeliumia rukoillen kutsuu Pyhän Hengen 
mukaan oppimisprosessiin. Seuraavassa on muutamia 
keinoja, joilla voit syventää evankeliumin opiskeluasi 
tänä vuonna: rukoile saadaksesi ymmärrystä, suorita 
seminaaritehtäväsi, lausu muille todistuksesi ja kerro 
heille kokemuksistasi elää evankeliumin mukaan sekä 
toteuta oppimiasi asioita omassa elämässäsi.

Yksi keskeinen asia, jonka voit tehdä kutsuaksesi Pyhän 
Hengen mukaan hengelliseen oppimiseesi, on se, että 
tutkit pyhiä kirjoituksia päivittäin. Päivittäinen pyhien 
kirjoitusten tutkiminen auttaa sinua kuulemaan, kun 
Herran ääni puhuu sinulle (ks. OL 18:34–36). Vanhin 
Robert D. Hales kahdentoista apostolin koorumista 
on luvannut: ”Kun me haluamme [Jumalan] puhuvan 
meille, me tutkimme kirjoituksia, sillä Hänen sanansa 
puhutaan Hänen profeettojensa kautta. Sitten Hän 

opettaa meitä, kun kuuntelemme Pyhän Hengen kuis-
kauksia.” (”Pyhät kirjoitukset – Jumalan voima, joka tuo 
meille pelastuksen”, Liahona, marraskuu 2006, s. 27.)

Kun luet pyhiä kirjoituksia ja kutsut Pyhän Hengen 
opiskeluhetkeesi, saat suuremman hengellisen kasvun 
siunauksia, pääset lähemmäksi Jumalaa, saat elämääsi 
suurempaa ilmoitusta, enemmän voimaa vastustaa 
kiusauksia ja vahvemman todistuksen Jeesuksen Kris-
tuksen evankeliumista.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Presidentti Marion G. Romney ensimmäisestä pre-
sidenttikunnasta mainitsi yhden pyhien kirjoitusten 
keskeisistä tarkoituksista, kun hän sanoi: ”Pyhät kir-
joitukset on kirjoitettu, jotta periaatteita säilytettäisiin 
meidän hyödyksemme” (”Records of Great Worth”, 
Ensign, syyskuu 1980, s. 4). Me opimme evankeliumin 
periaatteita ja oppeja, kun tutkimme pyhiä kirjoituksia. 
Nuo periaatteet ja opit ohjaavat meitä, kun toteu-
tamme niitä omassa elämässämme.

Pyhien kirjoitusten sisältämien mittaamattoman arvok-
kaiden periaatteiden ja oppien löytäminen vaatii ponnis-
telua ja harjoittelua. Vanhin Richard G. Scott 
kahdentoista apostolin koorumista on 
verrannut pyhien kirjoitusten tutki-
mista arvokkaiden jalokivien 
louhimiseen: ”Etsikää ne totuuden 
timantit, jotka toisinaan täytyy 
huolella louhia [pyhien kirjoitus-
ten] sivuilta” (”Four Fundamen-
tals for Those Who Teach and 
Inspire Youth”, julkaisussa Old 
Testament Symposium Speeches, 
1987, 1988, s. 1). Pyhien kirjoitusten 
tutkimisprosessissa eli louhimisessa on kolme tärkeää 
vaihetta: 1) meidän täytyy ymmärtää pyhien kirjoitusten 
tausta ja tilanne, 2) meidän täytyy tunnistaa opetettavana 
olevat periaatteet ja opit sekä 3) meidän täytyy toteuttaa 
kyseisiä totuuksia omassa elämässämme.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Mitä yhtäläisyyksiä on 

timantteja etsivän kaivostyöläisen ja sellaisen henkilön välillä, 
joka etsii pyhistä kirjoituksista evankeliumin periaatteita ja 
toteuttaa niitä omassa elämässään?

Ymmärrä pyhien kirjoitusten tausta ja tilanne
Pyhien kirjoitusten kohdan taustan ja tilanteen ymmär-
täminen valmistaa sinua huomaamaan sen sisältämiä 
evankeliumin sanomia. Presidentti Thomas S. Monson 
on neuvonut: ”Perehtykää niihin opetuksiin, joita pyhät 
kirjoitukset antavat. Oppikaa tuntemaan – – tausta ja 
asiayhteys. Tutkikaa niitä niin kuin kukin [kirjoittajista] 
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puhuisi teille, sillä se on totuus.” (”Ole paras itsesi”, 
Liahona, toukokuu 2009, s. 68.)

Pyhiä kirjoituksia lukiessa on hyödyllistä esittää seu-
raavanlaisia kysymyksiä: ”Kuka kirjoitti nämä jakeet?”, 
”Keille ne kirjoitettiin?”, ”Mitä tässä kertomuksessa 
tapahtuu?” ja ”Miksi kirjoittaja kirjoitti nämä jakeet?” 
Lukujen tiivistelmät (kursivoidut yhteenvedot kunkin 
luvun alussa) luovat katsauksen luvun päätapahtumiin 
ja usein vastaavat näihin kysymyksiin.

On myös hyödyllistä katsoa vaikeat tai oudot sanat 
sanakirjasta. Kun jokin ilmaus tai pyhien kirjoitusten 
kohta on epäselvä, mahdollisten alaviitteiden katsomi-
nen voi auttaa sinua ymmärtämään sen paremmin.

Harjoittele näiden apuvälineiden käyttöä lukemalla 
3. Nefi 17:1–10 ja etsimällä vastaukset seuraaviin 
kysymyksiin: Kuka tässä kohdassa puhui? Keille Hän 
puhui? Mitä oli tapahtumassa? Muista katsoa luvun tii-
vistelmää saadaksesi pikaisen käsityksen tapahtumista.

 2. Käytä kohdan 3. Nefi 17:1 alaviitettä ja kirjoita pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan 

kysymykseen: Mitä Jeesus tarkoitti, kun Hän sanoi: ”Minun aikani 
on käsillä”?

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi omin 
sanoin, mitä tapahtui, kun Vapahtaja valmistautui lähtemään 

väkijoukon luota. Miksi Hän jäi? Mitä Hän teki ihmisten hyväksi?

Tunnista opit ja periaatteet
Opit ja periaatteet ovat iankaikkisia, muuttumattomia 
evankeliumin totuuksia, jotka antavat ohjausta elä-
määmme. Muinaiset profeetat opettavat meille näitä 
totuuksia niiden tapahtumien, kertomusten ja saarno-
jen avulla, joita he ovat tallentaneet pyhiin kirjoituksiin.

Kun ymmärrät jonkin pyhien kirjoitusten kohdan taustan 
ja tilanteen, olet valmis tunnistamaan siinä opetettavia 
oppeja ja periaatteita. Vanhin Richard G. Scott on kuvan-
nut hyödyllistä keinoa ymmärtää periaatteita: ”Periaat-
teet ovat keskitettyä totuutta, joka on esitetty lyhyesti ja 
sovellettavaksi moniin erilaisiin olosuhteisiin. Tosi periaate 
tekee päätökset selviksi kaikkein hämmentävimmissä ja 
vaativimmissakin olosuhteissa. Meidän kannattaa nähdä 
vaivaa järjestääksemme hankkimamme totuuden yksin-
kertaisiksi periaatelauselmiksi.” (Ks. ”Hengellisen tiedon 
saaminen”, Valkeus, tammikuu 1994, s. 86.)

Jotkin evankeliumin periaatteet tulevat ilmi sen ansiosta, 
että on käytetty ilmauksia kuten ”näin me näemme” tai 
”sen tähden”. Useimpia periaatteita ei kuitenkaan ole 
esitetty suoraan. Sen sijaan niitä havainnollistaa pyhien 
kirjoitusten henkilöiden elämä. Voit löytää näitä oppeja 
ja periaatteita esittämällä itsellesi seuraavanlaisia kysy-
myksiä: ”Mikä on tämän kertomuksen opetus tai tar-
koitus?”, ”Miksi kirjoittaja sisällytti tämän kertomuksen 

tai tapahtuman kirjoituksiinsa?”, ”Mitä kirjoittaja halusi 
meidän oppivan?” ja ”Mitä totuuksia tässä pyhien kir-
joitusten kohdassa opetetaan?”

 4. Harjoittele joidenkin kohdassa 3. Nefi 17:1–10 opetettu
jen periaatteiden ja oppien tunnistamista kirjoittamalla 

pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus joko tehtävään a 
tai b. Muista lukea tiivistelmä saadaksesi pikaisen käsityksen luvusta.
 a. Kuka näissä jakeissa puhuu? Keille Hän puhuu? Mikä on koh
dan 3. Nefi 17:1–10 opetus tai tarkoitus?
 b. Mitä asioita jakeiden 1, 5–6 ja 9–10 kirjoittaja halusi meidän 
oppivan tästä kertomuksesta? Mitä tärkeitä totuuksia sinä opit 
näistä jakeista?

Yksi niistä evankeliumin totuuksista, joita ehkä tunnis-
tit näistä jakeista, on tämä: Herra vastaa, kun meillä 
on vilpitön halu päästä lähemmäksi Häntä.

Toteuta oppeja ja periaatteita
Kun olet tunnistanut evankeliumin opit ja periaat-
teet, olet valmis toimimaan ja tekemään jotakin niiden 
suhteen. Kun toimit sen mukaan, mitä olet oppinut, 
tunnet Pyhän Hengen todistavan kyseisen periaatteen 
totuudesta (ks. Moroni 10:4–5). Jokaisen oppiaiheen, 
joka opetetaan kotona, seminaarissa ja kirkossa, ja 
jokaisen Velvollisuus Jumalaa kohtaan - toiminnan ja 
Edistyminen- ohjelman kokemuksen tarkoituksena on 
auttaa meitä toimimaan oppimamme mukaan.

Presidentti Thomas S. Monson on 
sanonut: ”Evankeliumin opettamisen 
tavoitteena – – ei ole ’kaataa tietoa’ 
[oppijoiden] mieleen. – – Sen tavoitteena 
on innoittaa yksilöä ajattelemaan, tunte-
maan ja sen jälkeen tekemään jotakin 

evankeliumin mukaisen elämän hyväksi.” (Julkaisussa 
Konferenssiraportit 1970–1972, 1979, s. 60–61.)

Sinun on helpompi toteuttaa oppimiasi periaatteita 
esittämällä seuraavanlaisia kysymyksiä: ”Mitä Herra 
haluaa minun tekevän tällä tiedolla?”, ”Mitä sellaisia 
hengellisiä vaikutelmia olen saanut, jotka auttavat 
minua edistymään?”, ”Kuinka tämä periaate voi vaikut-
taa minun elämääni?”, ”Mitä voin nyt alkaa tehdä tai 
lakata tekemästä elääkseni tämän totuuden mukaan?”, 
”Kuinka elämäni tulee olemaan parempaa, jos teen sitä, 
mitä tässä pyhien kirjoitusten kohdassa opetetaan?”

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi muu
tama virke, joissa kuvaat, kuinka voit toteuttaa kohdasta 

3. Nefi 17:1–10 oppimaasi periaatetta tai oppia.
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Pyhien kirjoitusten tutkimiseen liittyviä 
taitoja ja menetelmiä
Seuraavien tutkimiseen liittyvien taitojen ja menetel-
mien käyttäminen auttaa sinua ymmärtämään pyhien 
kirjoitusten taustaa sekä tunnistamaan ja soveltamaan 
niissä opetettuja oppeja ja periaatteita. Nämä menetel-
mät mainitaan toistuvasti tässä opiskeluoppaassa. Lue 
kukin taito ja valitse niistä yksi tai kaksi, jota sinun tulee 
käyttää useammin tutkiessasi pyhiä kirjoituksia itseksesi.

Syy ja seuraus. Etsi jos–niin- suhteita sekä koska – sen 
vuoksi - suhteita. Esim. 2. Nefi 13:16–26; Alma 34:33.

Rinnakkaisviitteet. Ryhmittele tai yhdistä pyhien kir-
joitusten kohtia toisiinsa selventääksesi niiden merki-
tystä ja ymmärtääksesi niitä paremmin. Vertaa esimer-
kiksi kohtia Moosia 11:2–6, 14 ja 5. Moos. 17:14–20. 
Voit löytää pyhien kirjoitusten rinnakkaisviitteitä myös 
käyttämällä alaviitteitä. Esim. kohdassa 3. Nefi 12:28–
29 alaviite 28a viittaa kohtaan OL 42:23.

Määritä tilanne. Määritä pyhien kirjoitusten tapahtu-
mien kuka, mitä, milloin ja missä. Esim. jakeet Alma 31:1, 
6–11; 32:1–6 valaisevat jakeiden Alma 32:21–43 tilannetta.

Avainsanat. Sanat ja ilmaukset, kuten ”sen tähden” tai 
”näin me näemme”, kutsuvat pysähtymään ja pane-
maan merkille selityksiä siihen, mitä on juuri kirjoitettu 
edellä. Esim. Alma 30:60; Hel. 6:35–36; 3. Nefi 18:30–32.

Merkintöjen tekeminen pyhiin kirjoituksiin. 
Korosta, ympyröi tai alleviivaa pyhissä kirjoituksissasi 
tärkeitä sanoja ja ilmauksia, joilla on erityistä merki-
tystä kyseessä olevassa jakeessa. Kirjoita myös tärkeitä 
lyhyitä ajatuksia, tuntemuksia, oivalluksia tai periaat-
teita marginaaliin. Tämä auttaa sinua muistamaan, 
mikä teki kohdasta sinulle tärkeän.

Nimen korvaaminen. Vaihda pyhissä kirjoituksissa 
esiintyvän nimen tilalle oma nimesi. Esim. korvaa 
Nefin nimi omalla nimelläsi kohdassa 1. Nefi 3:7.

Pohdiskeleminen. Pohdiskeleminen tarkoittaa jonkin 
asian syvällistä ajattelemista. Pohdiskelemiseen liittyy 
kysymysten esittämistä ja sen arvioimista, mitä tiedät 
ja mitä olet oppinut. Pohdiskeleminen johtaa usein 
siihen, että tiedät, kuinka voit toteuttaa jotakin peri-
aatetta omassa elämässäsi.

Toistetut sanat. Voi olla tärkeää, että lukija kiinnittää 
huomiota sanoihin tai ilmauksiin, joita toistetaan. Ne 
viittaavat asioihin, joita kirjoittaja on pitänyt tärkeinä. 
Esim. sana kauhea jakeissa 2. Nefi 9:10, 19, 26–27, 39, 
46–47 ja sana muistaa jakeissa Hel. 5:6–14.

Pyhien kirjoitusten vastakohtaisuudet. Toisinaan 
profeetat sijoittavat kertomuksia erilaisista ihmi-
sistä, ajatuksista tai tapahtumista pyhiin kirjoituksiin 
vierekkäin. Kahden asian vertaaminen helpottaa 

opetettavana olevien tärkeiden evankeliumin periaat-
teiden tunnistamista ja ymmärtämistä. Pane merkille 
vastakohtaisuuksia, joita on yksittäisissä jakeissa, 
pyhien kirjoitusten lukualueissa tai luvuissa. Esim. 
2. Nefi 2:27; Alma 47–48.

Pyhien kirjoitusten luettelot. Kun huomaat pyhien 
kirjoitusten kohdissa luetteloja, se voi auttaa sinua 
paremmin ymmärtämään, mitä Herra ja Hänen pro-
feettansa opettavat. Kun havaitset jonkin luettelon, 
voisit numeroida sen kunkin kohdan. Esim. luettelo 
jumalattomista käytännöistä nefiläisten keskuudessa 
kohdassa Hel. 4:11–13.

Pyhien kirjoitusten vertauskuvallisuus. Sanat 
kuten kuin, niin kuin, samoin kuin, soveltaa tai verrata 
auttavat tunnistamaan vertauskuvia. Yritä selvittää, mitä 
vertauskuva tarkoittaa. Selvittäessäsi vertauskuvan 
merkitystä käytä apuna alaviitteitä ja Pyhien kirjoitus-
ten opasta. Esim. vertaa kohtia MK Jaak. 5:3, 75–77 
sekä MK Jaak. 6:1–7.

Kuvitteleminen. Kun luet, kuvittele mielessäsi, mitä 
tapahtuu. Esitä tapahtumaa koskevia kysymyksiä ja 
kuvittele olevasi läsnä tapahtuman aikana. Esim. yritä 
kuvitella, mitä tapahtuu kohdassa En. 1–8.

Sanojen määritelmät. Pyhissä kirjoituksissa käytetään 
usein sanoja, jotka eivät ole meille tuttuja. Kun vas-
taan tulee outo sana, käytä Pyhien kirjoitusten opasta, 
alaviitteitä tai tavallista sanakirjaa saadaksesi selville 
sanan merkityksen.

 6. Valitse edellisessä osiossa ”Pyhien kirjoitusten tutki
miseen liittyviä taitoja ja menetelmiä” mainituista tai

doista yksi ja käytä sitä. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimis
päiväkirjaasi siitä, kuinka tuo taito on auttanut sinua tutkiessasi 
pyhiä kirjoituksia henkilökohtaisesti.

 7. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut oppiaiheen ”Pyhien kirjoitusten tutkiminen” ja 
suorittanut siinä annetut tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:



4

koskaan pohtinut seuraavanlaisia kysymyksiä: ”Mistä 
minä olen tullut?”, ”Miksi olen täällä?”, ”Minne jou-
dun tämän elämän jälkeen?”

Ennen syntymäämme maan päälle me elimme tai-
vaallisen Isämme edessä Hänen henkilapsinaan. Me 
olemme kirjaimellisesti Hänen lapsiaan, ja Hän rakas-
taa meitä. Hänen pelastussuunnitelmansa on keino, 
jonka avulla jokainen meistä voi tulla Hänen kaltaisek-
seen ja päästä osalliseksi Hänen siunauksistaan. Me 
ymmärsimme ja hyväksyimme Hänen suunnitelmansa 
ennen kuin tulimme maan päälle.

Mormonin kirjalla on keskeinen osuus siinä, että 
ymmärrämme pelastussuunnitelman. Mormonin kirjan 
profeetat ovat käyttäneet monia eri nimityksiä viitates-
saan suunnitelmaan.

 1. Lue alla mainitut pyhien kirjoitusten kohdat ja pane 
merkille, mitä nimeä taivaallisen Isän suunnitelmasta kus

sakin jakeessa käytetään. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimis
päiväkirjaasi pyhien kirjoitusten viitteen viereen jakeessa käytetty 
nimi. Ensimmäinen on sinulle valmiiksi mallina.
 a. 2. Nefi 9:6 Suuren Luojan armollinen suunnitelma
 b. 2. Nefi 11:5  
 c. Alma 12:25  
 d. Alma 24:14  
 e. Alma 42:8  
 f. Alma 42:15  

Sanat kuten armollinen, 
vapauttaminen, pelastus, 
onni ja lunastus tähdentä-
vät oppia, jonka mukaan 
taivaallisen Isän suun
nitelman tarkoituk
sena on tuoda Hänen 
lapsilleen iankaikkinen 
pelastus ja onni.

 2. Kirjoita pyhien kir
joitusten tutkimispäivä

kirjaasi vastaus seuraavaan 
kysymykseen: Millä tavoin tieto 
siitä, että taivaallisella Isällä on 
suunnitelma sinun onneasi ja 
korotustasi varten, vaikuttaa 
sinun elämääsi?

Tahdonvapauden sekä Aadamin 
ja Eevan lankeemuksen merkitys 
pelastussuunnitelmassa
Aadam ja Eeva olivat ensimmäiset taivaallisen Isän lap-
sista, jotka tulivat tämän maan päälle. Hän asetti heidät 
Eedenin puutarhaan ja antoi heille tahdonvapauden 

VIIKKO 1: PÄIVÄ 2

Pelastussuunnitelma
Johdanto
Taivaallinen Isämme on laatinut meille lapsilleen 
suunnitelman, jonka tarkoituksena on johtaa meidät 
kaikki iankaikkiseen onneen ja korotukseen. Keskeistä 
Hänen suunnitelmassaan on Jeesuksen Kristuksen 
sovitus. Sovitus voittaa lankeemuksen vaikutukset, ja 
sen ansiosta me voimme tehdä parannuksen ja puh-
distua synneistämme, niin että meillä voisi olla ilo tässä 
elämässä ja iankaikkisuudessa.

Tämä oppiaihe antaa sinulle lyhyen katsauksen taivaal-
lisen Isän pelastussuunnitelmaan. Se voi auttaa sinua 
näkemään, kuinka evankeliumin totuudet, joita opit 
tänä vuonna, liittyvät toisiinsa ja tarkoitukseesi maan 
päällä. Kun ymmärryksesi pelastussuunnitelmasta 
lisääntyy, uskosi Jumalaan ja Hänen Poikaansa Jeesuk-
seen Kristukseen kasvaa ja niin kasvaa myös kykysi 
täyttää oma osasi suunnitelmassa. Pelastussuunni-
telma on ”Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteys, 
jonka tarkoituksena on ihmisen kuolemattomuuden 
ja iankaikkisen elämän toteuttaminen. Siihen kuuluu 
luominen, lankeemus ja sovitus sekä kaikki Jumalan 
antamat lait, toimitukset ja opit. Tämän suunnitelman 
ansiosta ihmisten on mahdollista saada korotus ja elää 
ikuisesti Jumalan kanssa.” (PKO, ”Lunastussuunni-
telma”, scriptures.lds.org/fi.)

Suunnitelma auttaa meitä ymmärtämään 
tarkoituksemme kuolevaisuudessa
Taivaallisen Isämme pelastussuunnitelma vastaa 
moniin kysymyksiin, joita useimmat ihmiset ovat 
pohtineet jossakin vaiheessa elämäänsä. Oletko sinä 

Kun suoritat seminaariopintoja 
kotona, sinulla on mahdollisuus 
kirjoittaa pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaan vastauksia 
kysymyksiin ja myös kertoa 
opettajallesi oivalluksistasi. 
Kun kirjoitat ajatuksiasi ja 
vaikutelmiasi sekä vastauksia 
opiskeluoppaan kysymyksiin, 
se voi luoda otollisen ilmapiirin 
ilmoitukselle ja auttaa sinua 
ymmärtämään tiettyjä pyhien 
kirjoitusten kohtia. Ota pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjasi 
mukaasi viikoittaiseen semi
naariluokkaanne, niin että olet 
valmistautunut keskustelemaan 
siitä, mitä olet oppinut, ja 
näyttämään opettajallesi, mitä 
olet tehnyt.

Pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirja
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– kyvyn ja oikeuden ”valita ja toimia omasta puoles-
taan” (PKO, ”Tahdonvapaus”, scriptures.lds.org/fi). 
Hän antoi heille käskyn, etteivät he saa syödä hyvän-  ja 
pahantiedon puun hedelmää. Tuon käskyn noudatta-
minen tarkoitti sitä, että he voisivat jäädä puutarhaan 
mutta eivät voisi edistyä kokemalla vastakohtaisuutta 
kuolevaisuudessa. He eivät voisi tuntea iloa, koska 
eivät voisi kokea surua ja tuskaa.

Lue jakeet 2. Nefi 2:17–20 ja pane merkille, mitä 
Aadamille ja Eevalle tapahtui, kun he päättivät rikkoa 
Jumalan käskyä. Kirjoita seuraaville viivoille kuvaus 
siitä, mitä Aadam ja Eeva päättivät tehdä, sekä kaksi 
seurausta, jotka tällä valinnalla – jota nimitetään 
yleensä lankeemukseksi – oli heihin.   
  
 

Lue jakeet 2. Nefi 2:22–26 ja pane merkille lisää Aada-
min ja Eevan tekemän valinnan seurauksia. Merkitse 

pyhiin kirjoituksiisi, mitä muita totuuksia opit lankee-
muksen seurauksista.

 3. Jatka seuraavaa lausetta kirjoittamalla pyhien kirjoi
tusten tutkimispäiväkirjaasi muutama virke, joissa kuvaat 

Aadamin ja Eevan lankeemuksen vaikutuksia sinuun henkilökoh
taisesti. Sisällytä kirjoitukseesi ajatuksia valinnoista, tahdon
vapaudesta, fyysisestä kehosta, kuolemasta, lapsista ja synnistä.

”Aadamin ja Eevan rikkomuksen vuoksi minäkin olen langen
neessa tilassa ja…”

Jeesuksen Kristuksen sovituksen merkitys 
pelastussuunnitelmassa
Synti ja kuolema erottavat meidät taivaallisen Isämme 
edestä. Me emme voi palata Jumalan eteen ilman 
jumalallista apua. Meidän täytyy ymmärtää Jeesuksen 
Kristuksen ja Hänen sovituksensa merkitys pelastus-
suunnitelmassa, jotta me voimme uskoa Häneen ja 
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noudattaa taivaallisen Isän suunnitelmaa. Tutki koh-
taa Moosia 3:17–19 ja pane merkille ilmauksia, jotka 
kuvaavat, kuinka Jeesuksen Kristuksen sovitus voittaa 
lankeemuksen vaikutukset ja auttaa meitä saamaan 
onnen ja palaamaan taivaallisen Isämme luo. Tiivistä 
nämä jakeet omin sanoin:   
  
 

Yksi periaate, jonka opimme, on seuraava: Jeesus Kris
tus on pelastussuunnitelman keskeinen hahmo, ja 
Hänen sovituksensa ansiosta suunnitelma toimii 
kaikkien Jumalan lasten kohdalla.

 4. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat: 2. Nefi 2:8; 
Moosia 3:7–11; 16:4–8; Alma 34:9, 15–16; Morm. 9:13–

14. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi muutama 
virke, joissa selität, mitä näissä kohdissa opetetaan Jeesuksen 
Kristuksen sovituksen keskeisestä merkityksestä pelastussuunni
telmassa. Voisit alleviivata sinulle merkityksellisiä ilmauksia.

Meidän vastuumme pelastussuunnitelmassa
Taivaallinen Isä on laatinut täydellisen suunnitelmansa 
toteuttaakseen meidän iankaikkisen onnemme ja 
korotuksemme Hänen ja rakkaidemme luona. Jeesus 
Kristus on täyttänyt oman osansa suunnitelmassa 
voittaen kuoleman sekä antaen meille mahdollisuuden 
voittaa synnin ja palata asumaan jälleen taivaallisen 
Isämme luona. Tämä ei kuitenkaan poista meidän vas-
tuullisuuttamme suunnitelmassa.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
Minun vastuullisia tehtäviäni pelastussuunnitelmassa ja 

luettele, mitä kussakin seuraavista pyhien kirjoitusten kohdista 
opetetaan meidän vastuustamme kutsua sovituksen voima 
omaan elämäämme ja päästä täysin osallisiksi pelastussuunnitel
man siunauksista:
 a. 2. Nefi 2:25–27
 b. Moosia 3:12–13
 c. Alma 12:24–25, 32–34
 d. 3. Nefi 27:13–14, 20–22, 27

Nämä pyhien kirjoitusten kohdat voivat auttaa meitä 
ymmärtämään, että kun me päätämme elää Jeesuk
sen Kristuksen evankeliumin mukaan ja noudat
taa Jumalan suunnitelmaa, me valmistaudumme 
vastaanottamaan iankaikkisen elämän Vapahtajan 
sovituksen ansiosta.

 6. Oletetaan, että sinua pyydetään pitämään kirkossa 
puhe pelastussuunnitelmasta. Käytä apunasi sitä, mitä olet 

oppinut pyhistä kirjoituksista edellä olevassa tehtävässä, ja kirjoita 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä kertoisit meidän hen
kilökohtaisesta vastuustamme taivaallisen Isän suunnitelmassa.

Pohdi, mitä voisit tehdä täyttääksesi paremmin oman 
tehtäväsi taivaallisen Isän suunnitelmassa ja kut-
suaksesi Vapahtajan voimaa elämääsi. Voit halutessasi 
kertoa ajatuksistasi isälle tai äidille, veljelle tai siskolle 
tai läheiselle ystävälle.

Pelastussuunnitelma antaa vastauksia ja 
ohjausta
Pelastussuunnitelman ymmärtäminen voi opastaa 
sinua, kun teet valintoja ja etsit vastauksia kysymyksiin, 
joita sinulle tai muille saattaa tulla eteen.

 7. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus 
yhteen seuraavista kysymyksistä kertomalla, kuinka pelas

tussuunnitelman ymmärtäminen antaa ohjausta ja vastauksia.
 a. Miten tietosi siitä, että olet kirjaimellisesti Jumalan poika tai 
tytär, vaikuttaa omanarvontuntoosi?
 b. Kuinka vastaisit jollekulle, joka sanoo: ”Omapa on elämäni – 
teen, mitä itse haluan”?
 c. Kuinka pelastussuunnitelman ymmärtäminen voisi auttaa 
ihmistä voittamaan tunteet siitä, että elämä on vain sitä varten, että 
pidämme hauskaa ja tyydytämme omia mielihyvän halujamme?
 d. Kuinka voisit käyttää tietoasi pelastussuunnitelmasta aut
taaksesi jotakuta, jolla on koettelemuksia ja jonka mielestä ne 
johtuvat siitä, ettei Jumala rakasta häntä?

Pelastussuunnitelman ymmärtäminen voi auttaa sinua 
noudattamaan Jumalan käskyjä, koska se selittää, miksi 
meidän tulee noudattaa niitä (ks. Alma 12:32).

 8. Lue 2. Nefi 2:25 ja laadi tiivistelmä pelastussuunnitel
man tarkoituksesta kirjoittamalla pyhien kirjoitusten tut

kimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan kysymykseen: Millä tavoin 
pelastussuunnitelma on tuonut iloa sinulle ja perheellesi?

 9. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut oppiaiheen ”Pelastussuunnitelma” ja suorittanut 
siinä annetut tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:



7

VIIKKO 1: PÄIVÄ 3

Nimisivu, johdanto 
ja silminnäkijöiden 
todistukset
Johdanto
Kuvittele, että joku ystävä on kysynyt sinulta, miksi 
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkon jäsenet tarvitsevat Mormonin kirjaa, jos meillä 
on jo Raamattu. (Ehkäpä sinulla on jo ollut tällainen 
kokemus!) Mitä sanoisit ystävällesi?

Mormonin kirjan alussa on nimisivu ja johdanto, joissa 
selitetään tämän pyhän kirjan tarkoitus sekä se, mil-
lainen vaikutus sillä voi olla meidän todistukseemme 
ja suhteeseemme Jumalaan. Mormonin kirjan alku-
sivuilla on myös niiden silminnäkijöiden todistukset, 
jotka näkivät kultalevyt, joista kirja käännettiin, ja jotka 
todistivat sen jumalallisesta alkuperästä.

Kun käyt läpi tätä oppiaihetta, mieti, kuinka voit tänä 
vuonna saada mahdollisimman paljon tutkiessasi 
Mormonin kirjaa ja kuinka Mormonin kirja voi auttaa 
sinua saavuttamaan lujemman todistuksen Vapahta-
jasta Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen palautetusta 
evankeliumistaan.

Nimisivu
Profeetta Joseph Smith on selittänyt, että muinainen 
profeetta Moroni sisällytti Mormonin kirjan nimisivun 
kultalevyihin: ”Mormonin kirjan nimilehti on kirjai-
mellinen käännös, joka on otettu levykokoelman eli 
kirjan viimeiseltä sivulta, sen vasemmalta puolelta. 
Tämä kokoelma sisälsi nyt käännetyn aikakirjan, – – 
eikä mainittu nimilehti suinkaan ole nykyajan tuote, ei 
minun eikä kenenkään muunkaan tämän sukupolven 
aikana eläneen tai elävän ihmisen työtä.” (Kirkon presi-
denttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 63–64.)

Kun luet nimisivun ensimmäistä kappaletta, pane mer-
kille sanoja ja ilmauksia, joita Moroni käytti todistaakseen 
Herran osallisuudesta Mormonin kirjan esiintulossa.

 1. Selitä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi, 
miksi sinun on tärkeää tietää, kuinka tiiviisti Herra on 

ollut mukana Mormonin kirjan kirjoittamisessa ja kääntämisessä.

Kun luet nimisivun toista kappaletta, pane merkille, 
mitkä kolme tarkoitusta Moroni antoi Mormonin kirjan 
kirjoittamiselle. (Voisit merkitä ne pyhiin kirjoituksiisi.) 
”Israelin huone” viittaa niihin, jotka ovat Jaakobin jälke-
läisiä, ja niihin, jotka ovat liiton tehneitä Herran kirkon 
jäseniä (ks. PKO, ”Israel”). Lisäksi ilmaukseen ”juutalai-
set ja pakanat” sisältyvät kaikki taivaallisen Isän lapset. 
Tee nimisivun sanoman toisesta kappaleesta henkilö-
kohtainen sijoittamalla oma nimesi nimitysten ”Israelin 
huoneen jäännös” ja ”juutalaiset ja pakanat” tilalle.

 2. Selosta pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi, 
kuinka tieto näistä Mormonin kirjan tarkoituksista auttaa 

sinua ymmärtämään kirjan tärkeyden.

Presidentti Ezra Taft Benson on sanonut seuraavaa 
Mormonin kirjan päätehtävästä eli tarkoituksesta:

”Mormonin kirjan päätehtävä, kuten se mainitaan sen 
nimisivulla, on ’juutalaisten ja pakanoiden [saaminen] 
vakuuttuneiksi siitä, että Jeesus on Kristus, iankaikki-
nen Jumala, joka ilmoittaa itsensä kaikille kansoille’.

Vilpitön totuudenetsijä voi saada todistuksen siitä, että 
Jeesus on Kristus, kun hän rukoillen mietiskelee Mor-
monin kirjan innoitettuja sanoja.

Yli puolessa Mormonin kirjan kaikista jakeista puhutaan 
meidän Herrastamme. Kristuksen nimi jossakin muo-
dossaan on mainittu Mormonin kirjassa jaetta kohden 
jopa useammin kuin Uudessa testamentissa.” (Ks. ”Tul-
kaa Kristuksen tykö”, Valkeus, tammikuu 1988, s. 77.)

Kuten Mormonin kirjan nimisivulla julistetaan, Mor
monin kirja todistaa Jeesuksen olevan Kristus. Kun 
tänä vuonna tutkit Mormonin kirjaa, keskity siihen, 
mitä opit Jeesuksesta Kristuksesta, ja pyydä rukouk-
sessa taivaallista Isää vahvistamaan oppimasi asiat 
Pyhän Hengen voimalla.
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Mormonin kirjan johdanto
Oletko koskaan miettinyt, kuinka jonkin sillan tai 
rakennuksen holvikaari pysyy paikallaan sortumatta, 
vaikkei sen alla ole mitään tukea? Kun holvikaari 
rakennetaan, sen kumpikin puoli rakennetaan tuki-
rakenteiden avulla. Sitten kaaren huipulle jäävä väli 
mitataan huolellisesti, ja kivi, jota nimitetään ”laki-
kiveksi”, hiotaan täsmälleen sopivaksi. Kun lakikivi 
asetetaan paikalleen, holvikaari pysyy pystyssä ilman 
ulkopuolisia tukirakenteita. Kuvittele, mitä holvi-
kaarelle tapahtuisi, jos lakikivi poistettaisiin.

Ota esiin Mormonin kirjan johdanto ja lue sen kuudes 
kappale, joka alkaa sanoin ”Profeetta Joseph Smith 
sanoi tästä kirjasta…” Kun luet tätä kappaletta, pane 
merkille kolme merkittävää periaatetta, jotka profeetta 
Joseph Smith opetti Mormonin kirjasta.

Presidentti Ezra Taft Benson on selittänyt lisää siitä, 
kuinka Mormonin kirja toimii uskontomme lakikivenä. 
Kun luet lainausta, alleviivaa ilmauksia tai ajatuksia, 
jotka voisivat auttaa sinua kuvailemaan jollekulle 
muulle sitä, kuinka keskeinen rooli Mormonin kirjalla 
on meidän uskonnossamme.

”Mormonin kirja on kolmella tavalla uskontomme 
lakikivi. Se on lakikivi todistuksessamme Kristuksesta. 
Se on oppimme lakikivi. Se on todistuksen lakikivi.

Mormonin kirja on lakikivi todistuksessamme Jeesuk-
sesta Kristuksesta, joka itse on kulmakivenä kaikessa, 
mitä me teemme. Se todistaa Hänen todellisuudestaan 
selkeästi ja voimallisesti. – –

Herra itse on sanonut, että Mormonin kirja sisältää 
’Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden’ (OL 
20:9). Se ei tarkoita, että se sisältää jokaisen opetuksen 
ja kaikki opit, mitä koskaan on ilmoitettu. Mutta se 
tarkoittaa, että Mormonin kirjasta löytyy niiden oppien 
täyteys, joita me tarvitsemme pelastuaksemme. Ja niitä 
opetetaan selkeästi ja yksinkertaisesti, niin että lapsikin 
voi oppia tien pelastukseen ja korotukseen. – –

Lakikivi

Lopuksi Mormonin kirja on todistuksen lakikivi. Aivan 
niin kuin holvi sortuu, jos lakikivi otetaan pois, niin koko 
kirkko seisoo tai kaatuu Mormonin kirjan totuuden 
mukana. Kirkon viholliset ymmärtävät tämän selvästi. 
Siksi he näkevät niin paljon vaivaa yrittäessään kumota 
Mormonin kirjan, sillä jos sen saa näyttämään epäilyt-
tävältä, sama pätee profeetta Joseph Smithiin. Samoin 
käy väitteillemme pappeuden avaimista ja ilmoituk-
sesta ja palautetusta kirkosta. Mutta samalla tavoin, jos 
Mormonin kirja on tosi – ja miljoonat ovat todistaneet 
saaneensa Hengen todistuksen siitä, että se todella on – 
silloin on hyväksyttävä väitteet palautuksesta ja kaikesta, 
mikä siihen liittyy.” (Ks. ”Mormonin kirja – uskon-
tomme lakikivi”, Liahona, lokakuu 2011, s. 54–55.)

 3. Lue Mormonin kirjan johdannon kahdeksas kappale, 
joka alkaa sanoin ”Kehotamme kaikkia ihmisiä kaik

kialla…”, ja huomaa, kuinka voit tietää, että Mormonin kirja on 
totta. Kun olet lukenut kappaleen, täydennä pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaasi seuraava virke: Kun me luemme, pohdimme 
ja rukoilemme, Pyhä Henki…

Aivan kuten lakikivi tukee holvikaaren muita kiviä, niin 
todistus Mormonin kirjasta vahvistaa meidän todis-
tustamme evankeliumin muista tärkeistä periaatteista. 
Lue johdannon yhdeksäs kappale, joka alkaa sanoin 
”Ne, jotka saavat tämän jumalallisen todistuksen…”, 
ja alleviivaa kolme muuta totuutta, joista saat todistuk-
sen, kun noudatat kahdeksannen kappaleen neuvoa. 
Kun me luemme ja pohdiskelemme Mormonin 
kirjaa ja rukoilemme sen johdosta, niin Pyhä 
Henki todistaa, että se on totta, että Jeesus on Kris
tus, että Joseph Smith oli Jumalan profeetta ja että 
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuk
sen Kirkko on Herran valtakunta maan päällä.

 4. Selitä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi, miksi 
Mormonin kirjaa nimitetään uskontomme lakikiveksi.

Oliver Cowdery David Whitmer Martin Harris
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Silminnäkijöiden todistukset
Kuvittele, että olet tuomari, joka yrittää saada sel-
ville totuuden siitä, mitä tapahtui kahden osapuolen 
välisessä kiistassa. Kuinka arvokasta olisi, jos tapahtu-
neelle olisi silminnäkijä? Kuinka paljon arvokkaampaa 
olisi, jos silminnäkijöitä olisi useita?

Herra näytti useille silminnäkijöille kultalevyt, joista 
Joseph Smith käänsi Mormonin kirjan. Lue ”Kolmen 
silminnäkijän todistus” ja merkitse 3–4 ilmausta, joita he 
käyttivät todistaakseen levyistä ja Mormonin kirjan esiin-
tulosta. Lue sitten ”Kahdeksan silminnäkijän todistus”. 
Huomaa, mitä eroja oli näiden kahden ryhmän koke-
musten välillä, kuten käy ilmi seuraavasta taulukosta.

Kolme silminnäkijää Kahdeksan silminnäkijää

 1. Enkeli näytti heille levyt, 
urimin ja tummimin, 
rintakilven, Liahonan ja 
Labanin miekan.

 1. Joseph Smith näytti heille 
levyt.

 2. Jumalan ääni julisti aika
kirjan olevan jumalallinen.

 2. He käsittelivät kultalevyjä 
(tunnustelivat niiden 
painoa).

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Miksi on tärkeää, että  

kultalevyillä oli Joseph Smithin lisäksi muita silminnäkijöitä?
 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi oma 
todistuksesi Mormonin kirjasta, Joseph Smithistä ja Jeesuk

sen Kristuksen palautetusta evankeliumista. Jos sinusta tuntuu, ettei 
sinulla vielä ole omaa todistusta, kirjoita, mitä aiot tehdä saadak
sesi tänä vuonna todistuksen Mormonin kirjasta. Vahvista todistus
tasi kertomalla joko isälle tai äidille tai jollekulle muulle perheen
jäsenelle tai ystävälle, mitä ajattelet kirjoittamistasi asioista.

 7. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut oppiaiheen ”Nimisivu, johdanto ja silminnäkijöi
den todistukset” ja suorittanut siinä annetut tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

Presidentti Boyd K. Packer 
kahdentoista apostolin koo
rumista on opettanut, kuinka 
me voimme saada todistuksen 
lausumalla sen muille:
”Todistus löydetään lausu
malla se! – –
Todistuksen saaminen siitä, 
mitä olette lukeneet tai mitä 
joku on sanonut, on asia 
sinänsä, ja se on välttämätön 
alku. Aivan toista on se, että 
Henki todistaa teille sydä
messänne, että se, mitä te 
olette todistaneet, on totta.” 
(”Herran lamppu”, Valkeus, 
joulukuu 1988, s. 36.)

Todistuksen saaminen

VIIKKO 1: PÄIVÄ 4

Yleiskatsaus 
Mormonin kirjaan
Johdanto
Profeetta Joseph Smith kuvaili Mormonin kirjan esiin-
tuloon liittyviä tapahtumia. Tutkimalla hänen kerto-
mustaan voit saada syvemmän todistuksen hänen 
profeetallisesta kutsumuksestaan sekä Mormonin kirjan 
jumalallisesta tehtävästä 
Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumin täyteyden 
palautuksessa. Tämä 
oppiaihe auttaa sinua 
myös tutustumaan siihen, 
kuinka Mormonin kirja 
muinoin kirjoitettiin. 
Profeetat Mormon ja 
Moroni todistivat Herran 
johdatuksesta kirjoit-
taessaan ja kootessaan 
monien muiden profeet-
tojen kirjoituksia kultale-
vyihin. Kun tutkit Joseph 
Smithin kertomusta, 
pane merkille todisteita 
Herran käden vaikutuk-
sesta Mormonin kirjan 
esiintulossa ja huomaa, 
millainen osuus Mormo-
nin kirjalla voi olla sinun 
elämäsi johdattamisessa.

”Profeetta Joseph Smithin todistus”
Kuinka vastaisit kysymykseen ”Kuinka teidän kirk-
konne sai Mormonin kirjan?”

”Profeetta Joseph Smithin todistus”, joka on Mormo-
nin kirjan alkuosan johdantoaineistossa, sisältää otteita 
Kallisarvoisessa helmessä olevasta kirjoituksesta Joseph 
Smith – historia. Siinä kuvataan Mormonin kirjan esiin-
tulo profeetan omin sanoin. Sinun kannattaa lukea päivit-
täisen pyhien kirjoitusten tutkimishetkesi aikana hänen 
koko kertomuksensa kohdasta Joseph Smith – historia.

Koska ”Profeetta Joseph Smithin todistuksessa” ei ole 
jakeiden numeroita, tässä oppiaiheessa viitataan koh-
taan Joseph Smith – historia (JS–H), jotta sinun on hel-
pompi löytää lukualueet. Kun tutkit profeetta Josephin 
todistusta, pane merkille todisteita siitä, että Mormo
nin kirja on tullut esiin Jumalan voiman avulla.
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Lue JS–H 29–35, 42–43 ja alleviivaa ne yksityiskohdat 
Moronin käynnistä Joseph Smithin luona, joista ker-
toisit, jos selittäisit näitä tapahtumia jollekulle muulle. 
Mikä Moronin sanojen mukaan (ks. JS–H 34) sisältyi 
kultalevyihin?

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin: Mitä asiaa jakeissa JS–H 

29–35, 42–43 haluaisit tähdentää, jos kertoisit tätä kertomusta 
jollekulle muulle? Miksi se on sinulle merkityksellinen?

 2. Lue JS–H 51–54 ja kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimis
päiväkirjaasi ajatuksiasi seuraaviin kysymyksiin liittyen: 

Mitä Joseph Smith oppi, kun hän kävi vuosittain tapaamassa enkeli 
Moronia? Miksi arvelet olleen tärkeää, että Joseph sai tämän neli
vuotisen opetusjakson ennen kuin hän sai levyt ja käänsi ne?
Valmistautumis-  ja opetusjakson jälkeen vuonna 1827 
Joseph Smithille annettiin levyt ja vastuullinen tehtävä 
kääntää ne Jumalan lahjan ja voiman avulla. Lue JS–H 
59–60 ja pane merkille, mikä kultalevyjä koskeva varoi-
tus hänelle annettiin.

”Lyhyt selvitys Mormonin kirjasta”
Lue ”Lyhyt selvitys Mormonin kirjasta”, joka on ”Pro-
feetta Joseph Smithin todistuksen” jälkeen, jotta ymmär-
rät, kuinka Mormonin kirja on järjestetty. Vertaa lukemaasi 
tämän oppiaiheen lopussa olevaan kuvaan, jossa havain-
nollistetaan sitä, kuinka eri levykokoelmat nivoutuvat 
yhteen ja muodostavat Mormonin kirjan aikakirjan.

Monet henkilöt toimivat nefiläisten ja lamanilaisten 
historian aikana aikakirjanpitäjinä alkaen Lehistä 
sekä päättyen yli 1 000 vuotta myöhemmin profeetta- 
historioitsija Mormoniin ja hänen poikaansa Moroniin. 
Herra käski Mormonia laatimaan lyhennelmän näiden 
muinaisten profeettojen kirjoituksista sekä kansansa 
tuhatvuotisesta historiasta. Mormonin laatima lyhen-
nelmä tallennettiin Mormonin levyihin, joita nimitetään 
myös kultalevyiksi. Mormonin kuoleman jälkeen hänen 
poikansa Moroni viimeisteli aikakirjan, ja levyt kätket-
tiin, kunnes ne annettiin profeetta Joseph Smithille.

Kohta Hel. 3:13–15 on yksi niistä monista kohdista, 
joissa Mormon kuvailee, kuinka hän laatii lyhennelmää 
nefiläisten aikakirjoista. Kun luet sitä, huomaa, että 
kirjoitettuja asioita oli paljon enemmän kuin mitä Mor-
mon ja Moroni pystyivät sisällyttämään kultalevyihin.

Lue kohdat Morm. s. 9 ja Morm. 8:34–35. Korosta 
sanoja tai ilmauksia, jotka kuvaavat sitä, kuinka Herra 
auttoi ja ohjasi Mormonia ja Moronia, kun nämä koko-
sivat Mormonin kirjan aikakirjaa.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Jos sinä olisit Mormon tai 

Moroni ja tehtävänäsi olisi tiivistää profeetallisten kirjoitusten 
paljous yhdeksi aikakirjaksi, millä tavoin sinä päättäisit, mitä 
sisällytät lyhennelmääsi?

Näiden jakeiden pohjalta näemme, että Mormonin kir
jan kirjoittajat näkivät meidän aikamme ja kirjoitti
vat sitä, mistä olisi meille eniten apua. Voisit merkitä 
tämän pyhiin kirjoituksiisi jakeen Morm. 8:35 kohdalle.

Presidentti Ezra Taft Benson on todistanut, että Mor-
monin kirja ”on kirjoitettu meidän aikaamme varten”, 
ja selittänyt, kuinka tämä tieto voi auttaa meitä, kun 
tutkimme Mormonin kirjaa:

”Nefiläisillä ei koskaan ollut tätä kirjaa, ei myöskään 
muinaisten aikojen lamanilaisilla. Se on tarkoitettu 
meille. Mormon kirjoitti nefiläisen kulttuurin lähetessä 
loppuaan. Jumalan innoittamana – Hänen, joka näkee 
kaiken alusta asti – hän lyhensi vuosisatojen aikakirjat 
valiten ne kertomukset, puheet ja tapahtumat, joista 
olisi eniten hyötyä meille. – –

Jos he näkivät meidän aikamme ja valitsivat sen, mikä 
olisi meille arvokkainta, niin eikö meidän juuri sillä 
mielellä tule tutkia Mormonin kirjaa? Meidän tulee 
koko ajan kysyä itseltämme: ’Miksi Herra innoitti 
Mormonia (tai Moronia tai Almaa) ottamaan tämän 
mukaan aikakirjaansa? Mitä sellaista minä voin tästä 
oppia, mikä auttaa minua elämään tänä aikana?’” 
(”Mormonin kirja – uskontomme lakikivi”, Liahona, 
lokakuu 2011, s. 55–56.)

Kun esität tämänkaltaisia kysymyksiä tutkimisesi 
aikana, sinun on helpompi löytää ne periaatteet ja opit, 
joiden Herra on tiennyt olevan sinulle suurimmaksi 
avuksi elämässäsi.
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Ajattele elämääsi juuri nyt. Pohdiskele mielessäsi olevia 
kysymyksiä tai kohtaamiasi tilanteita, joihin haluaisit 
saada ohjausta Jumalalta. Kirjoita yhdestä tai kahdesta 
sellaisesta henkilökohtaiseen päiväkirjaasi (älä pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, jonka näytät opet-
tajallesi). Kun joka päivä tutkit Mormonin kirjaa, pane 
merkille periaatteita, jotka antavat näihin tilanteisiin 
liittyvää johdatusta ja neuvoja.

Presidentti Gordon B. Hinckley on 
sanonut pyhien kirjoitusten päivittäisestä 
tutkimisesta näin: ”Saatatte ajatella, että 
teillä on liian kiire. Kymmenen tai viisi-
toista minuuttia pyhien kirjoitusten ja 
erityisesti Mormonin kirjan parissa 

päivittäin voi antaa teille suurenmoisen ymmärryksen 
suurista iankaikkisista totuuksista, jotka on säilytetty 
Kaikkivaltiaan voimasta Hänen lastensa siunaukseksi. 

Kun luette – –, pääsette lähemmäksi Häntä, joka on 
pelastuksemme aikaansaaja.” (Ks. ”Kasvakaa sisim-
mässänne olevan jumalallisuuden mittaisiksi”, Valkeus, 
tammikuu 1990, s. 89.)

 4. Pohdi, minkä sellaisen tavoitteen voisit asettaa, joka 
auttaisi sinua saamaan tänä vuonna mahdollisimman pal

jon Mormonin kirjan lukemisestasi. Kirjoita tavoitteesi muistiin 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi. Voisit myös päättää tie
tyistä ajankohdista, jolloin arvioit edistymistäsi.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut oppiaiheen ”Yleiskatsaus Mormonin kirjaan” ja 
suorittanut siinä annetut tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
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Mormonin levyjen lähdeaikakirjoja Mormonin levyt, jotka annettiin profeetta Joseph Smithille

Levyt ja niiden suhde julkaistuun Mormonin kirjaan

1. Nefi
2. Nefi
Jaakob
Enos
Jarom
Omni

Lehi
Moosia
Alma

Helaman
3. Nefi
4. Nefi

Mormon 1–7

Nefin pienet 
levyt

Nefin isot levyt

Eterin levyt

Pronssilevyt

Sisällytettiin 
lyhentämättöminä

Mormonin selitys sille, 
miksi Nefin pienet levyt 
sisällytettiin aikakirjaan

Mormonin lyhentämät

Moroni päättää isänsä 
kirjan

Moronin lyhentämät

Moronin kirjoitukset, 
mukaan lukien nimisivu

Mormonin kirjassa 
esiintyy monia lainauksia 

näiltä levyiltä

Mormonin levyt 
(kultalevyt)

Lehin kirja
(osa Mormonin 

laatimasta lyhennelmästä; 
116- sivuinen käännös, 

jonka Martin 
Harris kadotti)

1. Nefi – Omni

Mormonin sanat

Mormon 8–9

Eter

Moroni

Sinetöity osa

Moosia – Mormon 7

* Vuosiluvut kuvaavat likimääräistä ajanjaksoa, jonka kukin levykokoelma 
kattaa.

† Ei tiedetä aivan tarkasti, milloin profeetta Eter päätti aikakirjansa, mutta 
todennäköisesti se tapahtui jossakin vaiheessa vuosien 589 eKr. ja 131 eKr. 
välisenä aikana.
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JOHDANTO:  

Ensimmäinen 
Nefin kirja
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Kun tutkit Ensimmäistä Nefin kirjaa, huomaat, että 
”Herran lempeät armoteot tulevat kaikkien niiden 
osaksi, jotka hän on valinnut, heidän uskonsa tähden, 
tehden heidät voimallisiksi” (1. Nefi 1:20). Näet 
esimerkiksi, kuinka Jumala auttoi Nefiä saamaan 
pronssilevyt, jotta tämän perheellä voisi olla pyhät 
kirjoitukset, kuinka Jumala pelasti Nefin, kun 
tämän henkeä uhattiin, ja kuinka Jumala pelasti 
Lehin ja tämän väen nälänhädältä erämaassa 
ja tuhoutumiselta valtamerellä tuoden heidät 
turvallisesti luvattuun maahan.

Lehi ja hänen kansansa pääsivät osallisiksi Jumalan 
armosta ja avusta, kun he pitivät Hänen käskynsä. 
Lehi ja Nefi etsivät johdatusta Jumalalta, ja he saivat 
sitä pyhien kirjoitusten, unien, näkyjen ja Liahonan 
välityksellä. Nefi sai maailman historiaa koskevan 
näyn, joka osoitti hänelle Jumalan kaikkitietävän 
voiman, ja hän kirjoitti näyn muistiin. Näkyjen 
ansiosta Nefi näki Jeesuksen Kristuksen tulevan 
kasteen, palvelutyön ja ristiinnaulitsemisen.

Kun tutkit tässä kirjassa olevia Nefin ja Lehin 
kokemuksia, voit oppia, kuinka voit tavoitella ja 
saada taivaan siunauksia elämässäsi.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Lehin poika Nefi kirjoitti tämän kirjan vastauksena 
Herran käskyyn, jonka mukaan hänen tuli pitää 
aikakirjaa kansastaan. Nefi syntyi luultavasti 
Jerusalemissa tai sen lähellä. Hän asui siellä profeetta 
Jeremian palvelukauden aikana ja kuningas Sidkian 
hallituskaudella.

Nefi pyrki saamaan oman todistuksen isänsä sanoista, 
jotka koskivat Jerusalemin tuhoa ja sitä, että heidän 
perheensä piti lähteä. Kun Nefi jatkuvasti tavoitteli 
Herran neuvoja ja noudatti niitä, hänestä tuli väline 
Jumalan käsissä. Kuuliaisesti hän palasi kaksi kertaa 
Jerusalemiin veljiensä kanssa – ensiksi hakeakseen 
pronssilevyt ja myöhemmin taivutellakseen Ismaelin 
perheen liittymään Lehin perheen joukkoon 
erämaassa. Herran avulla Nefi rakensi laivan, joka vei 
hänen perheensä ja muut valtameren yli luvattuun 
maahan. Kun Lehi kuoli, Nefistä tuli kansansa johtaja.

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Nefi kirjoitti kertomuksen, josta tuli Ensimmäinen 
Nefin kirja, suunnilleen 570 eKr. – 30 vuotta sen 
jälkeen kun hän ja hänen perheensä olivat lähteneet 
Jerusalemista (ks. 2. Nefi 5:28–31). Hän kirjoitti sen 
ollessaan Nefin maassa.

VIIKKO 2: PÄIVÄ 1

1. Nefi 1
Johdanto
Mormonin kirja alkaa siitä, kun Nefi kertoo, kuinka 
hänen isänsä Lehi täyttää uskollisesti tehtävänsä pro-
feettana ja perheensä pappeusjohtajana. Lehin palvelu-
tehtävän ymmärtäminen voi auttaa sinua ymmärtämään 
paremmin profeettojen tehtävää meidän aikanamme. 
Lehi oli yksi monista profeetoista, jotka profetoivat juu-
talaisille, että heidän täytyy tehdä parannus (ks. 1. Nefi 
1:4). Koska hän oli kuuliainen Jumalalle ja profetoi 
Jerusalemin tuhosta, ihmiset pilkkasivat häntä ja yrittivät 
surmata hänet. Siitä huolimatta Lehi riemuitsi Herran 
armosta ja vapautuksen voimasta. Kun tutkit lukua 
1. Nefi 1, mieti, kuinka Jumalan armo ja henkilökohtai-
nen osallisuus ovat näkyneet sinun omassa elämässäsi.

1. Nefi 1:1–3
Nefi aloittaa aikakirjansa
Lue 1. Nefi 1:1 ja pane 
merkille avainsanoja ja 
- ilmauksia, joista käy 
ilmi, millaista Nefin 
elämä oli.

 1. Kirjoita pyhien kir
joitusten tutkimis 

päiväkirjaasi jakeesta 1 luke
masi perusteella ainakin 
yhdestä tavasta, jolla tunnet 
elämäsi muistuttavan Nefin 
elämää.

 2. Kirjoita pyhien kir
joitusten tutkimispäivä

kirjaasi vastaus seuraavaan 
kysymykseen: Kuinka arvelet 
olevan mahdollista, että Nefi 
näki ”monia ahdinkoja” mutta 
oli ”silti Herran suuressa suo
siossa kaikkina [elämänsä] päi
vinä”?

Yksi mahdollisuuksistasi tänä 
vuonna seminaarioppilaana 
on lukea Mormonin kirja. 
Pyhien kirjoitusten lukeminen 
vahvistaa suhdettamme Her
raan. Presidentti Spencer W. 
Kimball on opettanut: ”Kun 
alan suhtautua välinpitämät
tömästi Jumalaan ja kun tun
tuu siltä, ettei kuuntelemassa 
ole yhtään jumalallista korvaa 
eikä mikään jumalallinen ääni 
puhu, huomaan, että olen 
itse hyvin, hyvin kaukana. Jos 
uppoudun pyhiin kirjoituksiin, 
etäisyys lyhenee ja hengelli
syys palaa.” (Kirkon president
tien opetuksia: Spencer W. 
Kimball, 2006, s. 72.)

Pyhien kirjoitusten 
tutkimisen siunauksia
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1. Nefi 1:4–20
Lehi saa näyn ja varoittaa ihmisiä Jerusalemin hävityksestä
Ajattele tilannetta, jolloin vanhempasi tai kirkon johto-
henkilöt ovat varoittaneet sinua jostakin vaarallisesta. 
Mikä oli heidän motiivinaan sinua varoittaessaan?

Taivaallinen Isämme rakastaa meitä ja haluaa meidän 
olevan turvassa synnistä, joka vahingoittaa meitä. Yksi 
tapa, jolla Jumala varoittaa lapsiaan, on profeettojen 
välityksellä. Profeetat varoittavat synnistä ja opetta
vat Jeesuksen Kristuksen kautta tapahtuvaa pelas
tusta. Kun tutkit lukua 1. Nefi 1, pane merkille todisteita 
tästä periaatteesta. Nefi aloitti aikakirjansa kertomalla 
meille, että monet profeetat saarnasivat ja varoittivat 
kansaa siitä, mitä tapahtuisi, ellei se tekisi parannusta 
(ks. 1. Nefi 1:4). Lue 1. Nefi 1:5–7 ja merkitse pyhiin 
kirjoituksiisi, kuinka ja mitä Lehi rukoili. Lehin rukous 
Herralle osoittaa, että hän uskoi, mitä profeetat sanoivat.

Lue 1. Nefi 1:8–10 ja ympyröi alla olevien sanojen jou-
kosta ne asiat, jotka Lehi näki näyssä.

Jumala

Jeesus Kristus

Enkelit

Kaksitoista muuta

Lue 1. Nefi 1:11–12 ja huomaa, mitä tapahtui Lehille, 
kun hän luki hänelle annettua kirjaa. Tämän näyn 
avulla Herra valmisti Lehiä lisää palvelemaan Jerusale-
min kansan keskuudessa. Lue 1. Nefi 1:13 ja huomaa, 

mitä Jerusalemia koske-
via asioita Lehille 
opetettiin. Kun luet, 
asetu Lehin asemaan ja 
kuvittele, miltä sinusta 
tuntuisi, jos Herra 
kertoisi sinulle, että 
nämä asiat tapahtuisivat 
sinun kotiseudullasi ja 
kotikaupungissasi.

Se, että Lehille annet-
tiin varoitus, joka koski 

hänen kansansa ja kaupunkinsa hävitystä, on ilmisel-
västi ollut hänelle hyvin vaikeaa. Lue kuitenkin 1. Nefi 
1:14–15 ja ota selville, miksi Lehi riemuitsi, vaikka hän 
näki, että Jerusalem hävitettäisiin.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seu
raavaan kysymykseen liittyviä ajatuksiasi: Kuinka Lehin 

kokemus, josta kerrotaan kohdassa 1. Nefi 1:5–15, saattaisi vaikut
taa hänen haluunsa opettaa kansaa ja kutsua sitä parannukseen?

Kun Lehiä oli varoitettu Jerusalemia kohtaavasta 
hävityksestä, hän kertoi Jerusalemin asukkaille, mitä 
oli saanut tietää. Hän varoitti heitä siitä, että heidät 
hävitettäisiin, elleivät he tekisi parannusta. Lue 1. Nefi 
1:18–20 ja ota selville, kuinka Jerusalemin asukkaat 
suhtautuivat Lehin sanoihin. Kuvittele, että olet 

sanomalehden toimittaja ja että sinun pitää kirjoittaa 
uutisotsikko kohdan 1. Nefi 1:18–20 tapahtumille. 
Mikä olisi uutisotsikkosi?   
 

Mietiskele seuraavaa lausuntoa:

”Muinaisten profeettojen tavoin nykyisetkin profeetat 
todistavat Jeesuksesta Kristuksesta ja opettavat Hänen 
evankeliumiaan. He tekevät tiettäväksi Jumalan tahdon 
ja todellisen luonteen. He puhuvat rohkeasti ja selkeästi 
tuomiten synnin ja varoittaen sen seurauksista. Aika 
ajoin heitä saatetaan innoittaa profetoimaan tulevai-
suuden tapahtumista meidän hyväksemme.” (Lujana 
uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s. 129–130.)

 4. Kirjoita omin sanoin pyhien kirjoitusten tutkimis 
päiväkirjaasi virke, jossa kuvaat tehtävää, joka profeetalla 

on riippumatta hänen mahdollisesti kohtaamastaan vastustuk
sesta.

Kun Nefi kirjoitti isänsä kokemuksista Jerusalemissa, 
hän lisäsi lukijalle sanoman jakeen 1. Nefi 1:20 loppu-
osaan alkaen sanoista ”Mutta katso, minä, Nefi, osoi-
tan teille…” Tässä jakeessa esitellään teema, jota Nefi 
tähdentää kaikkialla kirjoituksessaan. Alleviivaa tämä 
teema jakeesta 1. Nefi 1:20. Lue sitten Moroni 10:3 ja 
etsi siitä samanlainen teema. (Moroni oli viimeinen 
Mormonin kirjan profeetoista. Nefiä ja Moronia erotti 
noin tuhannen vuoden ajanjakso.)

Huomaa, että Nefi julisti Mormonin kirjan ensimmäi-
sessä luvussa, että hän näyttäisi meille kirjoituksissaan 
”Herran lempeät armoteot” (1. Nefi 1:20). Mormonin 
kirjan viimeisessä luvussa Moroni kehotti meitä muista-
maan, ”kuinka armollinen Herra on ollut” (Moroni 10:3).

Nefi halusi meidän ymmärtävän aivan 
aikakirjansa alusta lähtien, että Herran 
lempeitä armotekoja suodaan niille, 
jotka osoittavat uskoa Häneen. Vanhin 
David A. Bednar kahdentoista apostolin 
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koorumista on selittänyt, mitä Herran lempeät armo-
teot ovat meidän elämässämme. Ympyröi sanoja ja 
ilmauksia, joita vanhin Bednar käyttää kuvatessaan, 
mitä ”Herran lempeät armoteot” ovat, kun luet hänen 
selostustaan:

”Herran lempeät armoteot ovat niitä hyvin henkilö-
kohtaisia ja yksilöllisiä siunauksia, voimaa, varjelusta, 
varmuutta, ohjausta, rakkautta osoittavaa hyvyyttä, loh-
dutusta, tukea ja hengellisiä lahjoja, joita me saamme 
Herralta Jeesukselta Kristukselta ja Hänen tähtensä ja 
kauttaan. – –

Herran lempeät armoteot eivät tapahdu umpimähkään 
tai pelkästään sattumanvaraisesti. Uskollisuus, kuuliai-
suus ja nöyryys kutsuvat lempeitä armotekoja meidän 
elämäämme, ja Herran ajoitus on usein juuri se, mikä 
auttaa meitä huomaamaan nämä tärkeät siunaukset ja 
arvostamaan niitä.” (Ks. ”Herran lempeät armoteot”, 
Liahona, toukokuu 2005, s. 99–100.)

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Minkä esimerkin olet näh

nyt siitä, että Herra ulottaa lempeitä armotekojaan sinun elä
määsi tai jonkun tuntemasi ihmisen elämään?

Ota tavaksesi panna merkille niitä lempeitä armo-
tekoja, joita Herra ulottaa sinuun, ja kirjoita niitä muis-
tiin henkilökohtaiseen päiväkirjaasi, tai jatka tätä tapaa. 
Kun teet niin, huomaat helpommin niitä siunauksia, 
joita Jumala antaa sinulle.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun 1. Nefi 1 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 2: PÄIVÄ 2

1. Nefi 2
Johdanto
Ihmiset suhtautuvat Jumalalta saatuun ilmoitukseen eri 
tavoin. Herra käski unessa Lehiä johtamaan perheensä 
erämaahan. Laman ja Lemuel nurisivat Jumalan käs-
kyjä vastaan, kun taas Nefi etsi vahvistavaa todistusta. 
Heidän erilaisten suhtautumistapojensa vertaaminen 
auttaa sinua päättämään, kuinka aiot käyttää omaa 
tahdonvapauttasi vastatessasi Herran johdatukseen.

1. Nefi 2:1–7
Jumala käskee Lehiä lähtemään erämaahan
Kuvittele, että olet Lehi ja että Herra on käskenyt sinua 
ja perhettäsi jättämään kotinne ja koko omaisuutenne. 
Teidän pitäisi kävellä päiväkausia ja voisitte ottaa 
mukaanne vain välttämättömiä elintarpeita perheel-
lenne. Mieti, kuinka suhtautuisit sellaiseen kehotukseen.

Lue 1. Nefi 2:1–6 ja pane merkille, mitkä olosuhteet 
johtivat siihen, että Lehi ja hänen perheensä lähtivät 
erämaahan.

Miksi ihmiset tavoittelivat Lehin henkeä? (Ks. 1. Nefi 
2:1.)   
 

Mitä Herra käski Lehiä tekemään? (Ks. 1. Nefi 2:2.)  
  
 

Lehi on esimerkkinä siitä evankeliumin periaatteesta, 
että kun me olemme uskollisia ja kuuliaisia, Herra 
auttaa meitä koettelemuksen hetkinä.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus kysymykseen, joka liittyy jakeeseen 1. Nefi 2:4: Mitä 

voit oppia siitä, mitä Lehi päätti ottaa mukaan ja mitä hän päätti 
jättää taakseen?

Jotta voit paremmin ymmärtää Lehin matkaa maantie-
teellisesti, tarkastele karttaa, joka on oppiaiheen lopussa.

Lue 1. Nefi 2:7 ja huomaa, mitä Lehi teki lähdettyään 
perheensä kanssa kulkemaan erämaahan. Millä sanalla 
voisit kuvata erästä tärkeää luonteenpiirrettä, jota Lehi 
osoitti?  

1. Nefi 2:8–14
Laman ja Lemuel nurisevat isäänsä vastaan
Lehin kaikki neljä poikaa kulkivat saman matkan, 
mutta he kulkivat sen suhtautuen eri tavoin Jumalan 
käskyihin.
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Tutki jakeita 1. Nefi 2:8–10 ja ympyröi sanat virta ja laakso.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seu
raavaan kysymykseen liittyviä ajatuksiasi: Mitä arvelet 

Lehin yrittäneen opettaa Lamanille ja Lemuelille vertaamalla 
heitä virtaan ja laaksoon?

Lue 1. Nefi 2:11–14 ja etsi syyt, miksi Laman ja Lemuel 
nurisivat isäänsä vastaan. (Huom. Sana uppiniskaisuus 
tarkoittaa itsepäisyyttä ja ylpeyttä.)

Yksi syy siihen, miksi Saatana kannustaa nurisemaan, on 
se, että hän haluaa estää ihmisiä seuraamasta eläviä pro-
feettoja, innoitettuja johtohenkilöitä ja vanhempia. Vanhin 
H. Ross Workman seitsemänkymmenen koorumista on 
puhunut nurisemisesta. Hän on sanonut: ”Nurina koos-
tuu kolmesta vaiheesta, joista kukin johtaa seuraavaan 
tottelemattomuuden alaspäin viettävällä polulla.”

Ensiksi, kun ihmiset nurisevat, he käyttä-
vät omaa arvostelukykyään ja alkavat 
kyseenalaistaa elävien profeettojen 
opetuksia. ”He [epäilevät] ensin omassa 
mielessään ja [kylvävät] sitten epäilyksiä 
toisten mieleen.”

Toiseksi ne, jotka nurisevat, alkavat ”järkeillä ja esit-
tää verukkeita sille, etteivät [tee] sitä, mitä heitä [on] 
määrätty tekemään. – – Siten he [esittävät] verukkeen 
tottelemattomuudelleen.

Kolmas askel seuraa vääjäämättä: laiskuus Mestarin 
käskyn noudattamisessa [ks. OL 58:29]. – –

Kehotan teitä keskittymään siihen eläviltä profeetoilta tul-
leeseen käskyyn, joka vaivaa teitä eniten. Epäilettekö sitä, 
koskeeko tuo käsky teitä? Onko teillä valmiita verukkeita 

sille, miksi ette voi mukautua siihen käskyyn? Tympäi-
sevätkö tai ärsyttävätkö teitä ne, jotka muistuttavat teitä 
siitä käskystä? Oletteko laiskoja sen pitämisessä? Varokaa 
vastustajan petosta. Varokaa nurisemasta.” (Ks. ”Varokaa 
nurinaa”, Liahona, tammikuu 2002, s. 98, 100.)

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus 
seuraavaan kysymykseen: Mitä voit tehdä, jos huomaat, että 

nuriset (valitat) jotakin käskyä tai kirkon tasovaatimusta vastaan?

1. Nefi 2:16–19
Nefi tavoittelee Herralta ymmärrystä
Lue 1. Nefi 2:16, 19 ja merkitse jakeisiin, mitä Nefi 
halusi ja mitä sellaista hän teki, mikä sai hänet hyväk-
symään Herran käskyt, jotka hän sai isänsä kautta. 
Vaikka Nefi ei nurissutkaan, pohdi, kuinka se, mitä hän 
kirjoitti kohdassa 1. Nefi 2:16 siitä, että Herra pehmitti 
hänen sydämensä, viittaa siihen, että Jerusalemista 
lähteminen on saattanut olla hänellekin vaikeaa.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi esi
merkki tilanteesta, jolloin Nefin tavoin olet huutanut tai

vaallisen Isän puoleen ja tuntenut Hengen pehmittävän sydä
mesi, tai tilanteesta, jolloin olet saanut todistuksen jostakin, mitä 
Herra on sanonut.

Nefin kokemus opettaa meille seuraavan evankeliumin 
periaatteen: kun me huudamme Jumalan puoleen, 
Hän voi pehmittää sydämemme niin että uskomme 
Hänen sanansa.

Lue 1. Nefi 2:17–18 ja huomaa, mitä Nefi halusi ja teki 
sen jälkeen kun Herra oli pehmittänyt hänen sydä-
mensä. Mieti, mitä sinä voit oppia Nefin, Samin, Lama-
nin ja Lemuelin erilaisista suhtautumistavoista. Tämä 
on yksi tärkeä totuus: kun kerromme, mitä olemme 
oppineet Pyhän Hengen kautta, muut voivat uskoa 
meidän sanojamme.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tilan
teesta, jolloin jonkun sanat saivat sinut uskomaan Juma

lan sanan kuten Sam uskoi Nefiä.

Mieti, kenelle sinä voisit kertoa jotakin, mitä Henki on 
auttanut sinua oppimaan ja tuntemaan olevan totta. Hän 
voi olla joku ystävä, perheesi jäsen, kirkon johtohenkilö 
tai opettaja. Tartu tällä viikolla tilaisuuteen puhua tämän 
henkilön kanssa ja lausua tämä todistus.

1. Nefi 2:20–24
Herra vakuuttaa Nefille, että tämä menestyy 
kuuliaisuutensa ansiosta
Etsi ja merkitse lupaus, joka annetaan kohdassa 1. Nefi 
2:20–21. Tämä lupaus toistetaan 34 kertaa eri puolilla 
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PVälimeri

Ismael kuoli 
paikassa, ”jota 
kutsuttiin 
Nahomiksi” 
(1. Nefi 16:34)

”Me kuljimme 
siitä lähtien 
lähes itään päin” 
(1. Nefi 17:1)

”Rajamailla lähellä Punaistamerta” 
(1. Nefi 16:14)

”Lähes eteläkaakon suuntaan” 
(1. Nefi 16:13)

”Rajamailla, jotka ovat lähempänä 
Punaistamerta” (1. Nefi 2:5)

Runsaus (?)

Punainen
meri

Arabian niemimaa

Jerusalem

Intian valta
meri

Persianlahti

Kuollutmeri

Galileanjärvi
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Mormonin kirjaa. Kun tutkit Mormonin kirjaa, tulet 
huomaamaan, kuinka Herran sanat Nefille toteutuivat 
täysin. Lue tämän päivän oppiaiheen päätteeksi 1. Nefi 
2:22–24.

Jumala siunaa niitä, jotka ovat kuuliaisia ja 
uskollisia. Pohdi, millä tasolla on oma kuuliaisuutesi 
Jumalan käskyjen pitämisessä. Mikä on yksi tapa, jolla 
voit olla kuuliaisempi? Toimi Hengen kautta saamiesi 
vaikutelmien mukaan.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun 1. Nefi 2 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 2: PÄIVÄ 3

1. Nefi 3–4
Johdanto
Herra käski Lehiä lähettämään poikansa takaisin 
Jerusalemiin hakemaan pronssilevyt Labanilta. Vaikka 
Laman ja Lemuel eivät ymmärtäneet, kuinka he täyt-
täisivät tämän käskyn, Nefi uskoi siihen, että Herra 
järjestäisi heille keinon toteuttaa sen, mitä Hän vaati 
heiltä. Toistuvista vaikeuksista huolimatta Nefi pyrki 
sinnikkäästi tekemään sen, mitä Herra oli pyytänyt. 
Sen seurauksena Pyhä Henki johdatti häntä ja hän 
onnistui saamaan levyt. Nefin kokemus osoittaa, että 
sinnikäs kuuliaisuus oikeuttaa meidät saamaan vai-
keissa tilanteissa Herran apua.

1. Nefi 3:1–9, 19–20
Lehin pojat palaavat Jerusalemiin
Oletko koskaan joutunut vaikeaan tilanteeseen ja 
miettinyt, kuinka sen voisi ratkaista? Tämän päivän 
oppiaihe voi auttaa vahvistamaan uskoasi ja päättäväi-
syyttäsi olla kuuliainen, kun kohtaat vaikeita tilanteita. 
Aloita lukemalla 1. Nefi 3:1–6 ja korosta pyhiin kirjoi-
tuksiisi käsky, jonka Herra antoi Lehille tämän poikien 
täytettäväksi. Huomaa myös, miten eri tavalla Laman ja 
Lemuel suhtautuivat Herran käskyyn verrattuna Nefin 
tapaan suhtautua siihen.

Pystyt paremmin ymmärtämään, kuinka vaikean käs-
kyn Herra antoi, kun tiedät, että matka Jerusalemista 
Punaisellemerelle (Akabanlahdelle) on suunnilleen 290 

kilometriä läpi helteisen, karun seudun, joka kuhisi 
varkaita. Lehi ja hänen perheensä olivat kulkeneet 
siitä eteenpäin vielä kolmen päivän matkan verran (ks. 
1. Nefi 2:5–6), ja nyt Herra sanoi, että Lehin poikien 
piti mennä takaisin Jerusalemiin. Lue 1. Nefi 3:7–8 ja 
pane merkille syy, miksi Nefi sanoi olevansa halukas 
noudattamaan Herran käskyä.

Nefi todisti siitä periaatteesta, että jos me haluamme 
tehdä, mitä Herra käskee, niin Hän valmistaa meille 
keinon toteuttaa sen. Kun jatkat luvun 1. Nefi 3 tut-
kimista, mieti, kuinka Nefin esimerkki rohkeudesta ja 
päättäväisyydestä voi innoittaa sinua olemaan kuu-
liaisempi ja osoittamaan suurempaa uskoa Herraan. 
Kiinnitä erityistä huomiota siihen, kuinka Nefi suhtautui 
vaikeuksiin. Vaikka Nefi kohtasikin vastoinkäymisiä, kun 
hän ja hänen veljensä yrittivät saada pronssilevyt, hän 
päätti olla nurisematta (ks. 1. Nefi 3:6).

Pronssilevyt sisälsivät juutalaisten aikakirjan (ks. 1. Nefi 
3:3), joka oli heidän pyhät kirjoituksensa. Nämä pyhät 
kirjoitukset sisälsivät joitakin niistä kirjoituksista ja 
tiedoista, jotka ovat nykyään Vanhassa testamentissa, 
ja lisäksi muita profeetallisia kirjoituksia. Lue 1. Nefi 
3:19–20 ja alleviivaa, mitä sellaista pronssilevyt sisälsi-
vät, minkä vuoksi ne olivat niin tärkeät Lehin perheelle 
ja jälkeläisille.

Pyhien kirjoitusten hallinta – 1. Nefi 3:7
Lue 1. Nefi 3:7 kolme kertaa (voit halutessasi vaihdella 
lukutapaasi: ääneen tai hiljaa). Sulje pyhät kirjoituksesi 
ja yritä kirjoittaa vastaukset seuraaviin kysymyksiin 
katsomatta jaetta:

• Kenelle Nefi puhui?   
 

• Mitä Nefi lupasi tehdä?   
 

• Mitä Nefi tiesi Herran tekevän?   
 

Avaa pyhät kirjoituksesi ja käy läpi 1. Nefi 3:7 ja vas-
tauksesi.

Profeetta Joseph Smith on sanonut: ”Päätin noudattaa 
tätä sääntöä: kun Herra antaa käskyn, toimi sen mukaan” 
(ks. Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007,  
s. 167). Voisit kirjoittaa tämän ohjeen pyhiin kirjoituk-
siisi kohdan 1. Nefi 3:7 viereen.

1. Nefi 3:10–31
Laban varastaa Lehin omaisuuden ja yrittää surmata Nefin 
ja tämän veljet
Jumala siunaa meitä eri tavoin, kun noudatamme Hänen 
käskyjään. Nefin kokemus pronssilevyjen hankkimisesta 
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tukee hänen todistustaan siitä, että Jumala todellakin 
järjestää lapsilleen keinon toteuttaa Hänen käskynsä (ks. 
1. Nefi 3:7). Käytä seuraavaa taulukkoa, kun tutkit Lehin 
poikien kahta ensimmäistä yritystä hankkia pronssile-
vyt. Kirjoita vastaus kysymyksiin kummankin yrityksen 
sarakkeeseen tai voit tehdä tämän tehtävän pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi.

Huom. Nefin aikana arvan heittäminen (ks. 1. Nefi 
3:11) oli tavanomainen tapa tehdä valinta. Arpaa 
heittämällä Nefi ja hänen veljensä tavoittelivat Herran 
johdatusta täyttääkseen käskyn hankkia pronssilevyt 
(ks. Sananl. 16:33; PKO, ”Arpominen”).

Kysymykset Ensimmäinen 
yritys 
(1. Nefi 3:10–18)

Toinen  
yritys 
(1. Nefi 3:21–31)

 1. Ketkä 
menivät?

 2. Mitä he 
tekivät?

 3. Kuinka veljek
set suhtau
tuivat siihen, 
että yritys 
epäonnistui?

 1. Kun Nefin ja hänen veljiensä ensimmäinen yritys 
hankkia pronssilevyt epäonnistui, he olivat tavattoman 

murheellisia (ks. 1. Nefi 3:14). Tarkastele jakeita 1. Nefi 3:15–16 
ja kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi kuvaus siitä, 
kuinka Nefi suhtautui ensimmäiseen epäonnistumiseen eri 
tavalla kuin veljensä.

 2. Kun olet pohdiskellut toista yritystä (ks. 1. Nefi 3:21–
31), kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas

taus seuraavaan kysymykseen: Millä tavoin suuttumus, nurina ja 
epäusko estävät meitä kuulemasta Jumalaa?

1. Nefi 4:1–26
Nefi saa pronssilevyt
Katso, mitä kysymyksiä Laman ja Lemuel esittivät 
kohdassa 1. Nefi 3:31. Jos olisit Nefi, kuinka vastai-
sit heidän kysymyksiinsä? Lue 1. Nefi 4:1–3 ja pane 
merkille, mitä Nefi vastasi veljiensä kysymyksiin. Miksi 
arvelet Nefin valinneen esimerkin Mooseksesta ja 
Punaisestamerestä vastatessaan heidän kysymyksiinsä? 
Kirjoita Nefin vastauksesta veljilleen yksi lause, jota 
pidät kohottavana:   
 

Myös Mooses oli joutunut kohtaamaan ilmeisen 
mahdottoman tehtävän, kun häntä käskettiin tuomaan 
Israelin lapset pois Egyptistä. Toistuvista yrityksistä 

huolimatta hän ei pystynyt taivuttelemaan faraota 
vapauttamaan israelilaisia. Mooses teki kuitenkin sin-
nikkäästi sen, mitä Herra käski, ja Herra järjesti hänelle 
keinon israelilaisten vapauttamiseksi.

Nefi sovelsi Mooseksen esimerkkiä henkilökohtaisiin 
olosuhteisiinsa ja luotti siihen, että Jumala valmistaisi 
hänellekin keinon jollakin tavoin saada pronssilevyt. 
Kun tutkit kertomuksen loppuosaa, pane merkille, mitä 
seurasi Nefin sinnikkyydestä ja päättäväisyydestä olla 
kuuliainen alun takaiskuista huolimatta.

Onko sinun koskaan tarvinnut tehdä jotakin tai oletko 
tuntenut innoitusta tehdä jotakin tietämättä heti, 
miksi, milloin ja kuinka? Presidentti Harold B. Lee 
huomautti, että näissä tilanteissa me usein ”haluamme 
nähdä loppu tuloksen jo heti alussa”, ennen kuin 
noudatamme Herran johdatusta, ja hän antoi tämän 
neuvon: ”Sinun on opittava kulkemaan valon reunalle 
asti ja muutaman askeleen verran pimeyteen; silloin 
valo ilmaantuu ja valaisee tietä edessäsi.” (Lainattu jul-
kaisussa Boyd K. Packer, ”The Edge of the Light”, BYU 
Today, maaliskuu 1991, s. 23; ks. myös Vanha testamentti 
– Evankeliumin oppi - luokan opettajan opas, 2001, s. 84.)

Lue 1. Nefi 4:4–7 ja huomaa, kuinka Nefi astui uskon 
turvin pimeyteen (tuntemattomaan).

Mitä merkittävää on ilmauksessa ”kuitenkin minä 
kuljin eteenpäin” (1. Nefi 4:7)?   
 

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
kuvaus tilanteesta, jossa nuorta miestä tai naista saate

taan kehottaa tekemään jotakin tai Pyhä Henki saattaa johdattaa 
häntä tekemään jotakin ilman että hän tietää etukäteen, mitä 
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siitä seuraa. Kenties sinulla on ollut sellainen tilanne, jolloin olet 
toiminut uskossa tietämättä etukäteen, kuinka tai milloin Jumala 
auttaisi sinua. Jos näin on, kirjoita kokemuksestasi päiväkirjaasi. 
Voisit myös kertoa siitä oppitunnilla.

Nefi sai tietää, miksi, milloin ja kuinka Herra auttaisi 
häntä toteuttamaan käskyn hankkia levyt, vasta sitten 
kun hän oli antanut Pyhän Hengen johdattaa itseään ja 
vasta sitten kun hän oli päättänyt toimia uskossa. Lue 
1. Nefi 4:8–26 ja huomaa, kuinka Herra auttoi häntä 
saamaan pronssilevyt.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi luet
telo syistä, joiden vuoksi Henki kehotti Nefiä surmaamaan 

Labanin (ks. 1. Nefi 4:8–13).
 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Mitä sellaista olet oppinut 

Nefin viimeisestä yrityksestä hankkia pronssilevyt, mikä voi aut
taa sinua menestymään haasteissa, joita kohtaat elämässäsi nyt 
tai tulevaisuudessa?
Kun omassa elämässäsi eteesi tulee hetkiä, jolloin et 
tiedä, kuinka, miksi ja milloin toimia, muista periaate, 
jota Nefin kokemus havainnollistaa: Kun me osoi
tamme uskoa Jumalaan ja pyrimme tekemään sen, 
mitä Hän pyytää, niin silloinkin kun emme näe 
lopputulosta, Hän johdattaa meitä Pyhän Hengen 
vaikutuksella.

Kommentteja ja taustatietoja
Käsky surmata Laban
Profeetta Joseph Smith on opettanut, että nimenomaan 
Herra määrää oikean ja väärän mittapuun: ”Jumala 
sanoi: ’Älä tapa’ [2. Moos. 20:13]; toisella kertaa Hän 
sanoi: ’Hävittäkää ne’ [5. Moos. 20:17]. Tämän periaat-
teen perusteella taivasta hallitaan ilmoituksen nojalla, 
joka on sovellettu niiden olojen mukaan, joihin valta-
kunnan lapset on asetettu. Vaatipa Jumala mitä tahansa, 
se on oikein, vaikka me emme ymmärtäisikään syytä 
siihen ennen kuin kauan tapahtumien jälkeen. Jos 

etsimme ensin Jumalan valtakuntaa, niin kaikki hyvä 
annetaan lisäksi.” (Ks. Profeetta Joseph Smithin opetuksia, 
toim. Joseph Fielding Smith, 1985, s. 254.)

Meidän saattaa olla helpompi ymmärtää, miksi Herra 
vaati Nefiä surmaamaan Labanin, kun pohdimme 
seuraavaa: Herra oli antanut Labanille ainakin kaksi 
tilaisuutta luopua pronssilevyistä vapaaehtoisesti, 
mutta Laban ei ”tahtonut kuulla Herran käskyjä” 
(1. Nefi 4:11). Laban oli valehtelija ja rosvo, ja hän oli 
yrittänyt murhata Lamanin ja surmauttaa kaikki neljä 
Lehin poikaa, mistä Mooseksen lain mukaan voitiin 
rangaista kuolemalla (ks. 2. Moos. 21:14). Herra tiesi, 
että oli välttämätöntä, että Lehillä ja hänen jälkeläisil-
lään olisi pyhä aikakirja, vaikka yksi mies sen vuoksi 
menehtyisikin (ks. 1. Nefi 4:13).

Sen lisäksi että pronssilevyt siunasivat Mormonin 
kirjan ihmisiä ja kansakuntia, ne myös säilyttivät ja 
välittivät muinaisten profeettojen opetuksia meidän 
aikaamme varten, kun jotkin kirjoituksista (kuten 
lainaukset Jesajalta sekä Senosin vertaus) jäljennet-
tiin kultalevyihin, joista Mormonin kirja käännettiin. 
Mormonin kirjan ansiosta nuo pronssilevyjen kirjoi-
tukset ovat siunanneet ja edelleen siunaavat miljoo-
nien ihmisten elämää ja maailman kansakuntia. Viime 
kädessä tämä kaikki oli vaakakupissa, kun Nefi seisoi 
Labanin vieressä ja noudatti Hengen ääntä.

Presidentti Ezra Taft Benson on ehdottanut kolmea 
lyhyttä koetta avuksemme välttääksemme tulemasta 
petetyiksi vaikeissa tilanteissa:

”1. Mitä pyhät kirjat sanovat siitä? 
’”Pysykää laissa ja todistuksessa!” Elleivät 
he näin sano, ei heillä aamunkoittoa 
ole’, sanoi Jesaja. (Jes. 8:20, vuoden 1933 
suomennos.) – –

Meidän on tutkittava uutterasti pyhiä 
kirjoituksia. Erityisen tärkeitä meille ovat Mormonin 
kirja sekä Oppi ja liitot. – –

2. Toinen ohje on tämä: Mitä myöhempien aikojen 
kirkon presidentit sanovat aiheesta – varsinkin elävä 
presidentti? – –

Maan päällä on tänä aikana vain yksi mies, joka puhuu 
kirkon nimissä (ks. OL 132:7; 21:4). Tuo mies on [kir-
kon] presidentti. Koska hän antaa Herran sanan meille 
tänä aikana, hänen sanoillaan on vieläkin ajankohtai-
sempi merkitys kuin kuolleiden profeettojen sanoilla. 
Kun hän puhuu Pyhän Hengen vaikutuksen alaisena, 
hänen sanansa ovat pyhä kirjoitus (ks. OL 68:4). – –

Kirkon presidentti voi puhua mistä tahansa aiheesta, 
jonka hän katsoo tarpeelliseksi pyhille. – –

3. Kolmas ja viimeinen koe on Pyhä Henki – Hen-
gen koe. Hengen kautta me voimme ’tietää totuuden 
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kaikesta’ (Moroni 10:5). Tämä koe voi toimia täysin 
vain, jos henkilön yhteydenpitokanava Jumalan kanssa 
on puhdas ja hyveellinen ja vailla synnin tahroja.” (Jul-
kaisussa Conference Report, lokakuu 1963, s. 16–17.)

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut 1. Nefi 3–4 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 2: PÄIVÄ 4

1. Nefi 5–6, 9
Johdanto
Profeetta Lehin vaimo Saria pelkäsi, etteivät heidän 
poikansa palaisi Jerusalemista. Lehi lohdutti häntä 
ilmaisemalla uskonsa Herraan. Kun heidän poikansa 
palasivat turvallisesti pronssilevyt mukanaan, Saria sai 
vahvemman todistuksen siitä, että Jumalan käsi ohjasi 
ja varjeli heidän perhettään. Kun Lehi tutki pronssi-
levyjä, ”hän täyttyi Hengellä ja alkoi profetoida jälke-
läisistään” (1. Nefi 5:17). Kun tutkit tätä oppiaihetta, 
mieti omia pyhien kirjoitusten tutkimishetkiäsi ja sitä, 
mitä voit tehdä saadaksesi voiman, joka tulee Jumalan 
sanan tutkimisesta.

1. Nefi 5:1–9
Lehin pojat palaavat turvallisesti perheensä luo erämaahan
Matka Jerusalemiin ja takaisin vei Nefiltä ja hänen 
veljiltään luultavasti muutamia viikkoja. Mieti aikaa, 
jolloin veli, sisko, isä tai äiti tai joku muu tuntemasi 
henkilö on lähtenyt kotoa pitkäksi aikaa – esimerkiksi 
lähetystyöhön, opiskelemaan tai asepalvelukseen. Mitä 
huolia tai murheita sinulla (tai isällä tai äidillä) on ollut, 
kun olet ollut (tai he ovat olleet) pitkän aikaa erossa 
rakkaistasi? Lue 1. Nefi 5:1–3 ja pane merkille, mitä 
huolenaiheita Saria ilmaisi Lehille siitä, että heidän 
poikansa olivat palanneet Jerusalemiin.

Tutki jakeita 1. Nefi 5:4–6 ja pane merkille, kuinka Lehi 
vastasi Sarian huolenaiheisiin.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi omin 
sanoin, mitä Lehi vastasi vaimolleen.

Mieti seuraavia kysymyksiä:

Yksi keino ymmärtää pyhiä 
kirjoituksia on ilmaista peri
aatteita omin sanoin. Se, että 
ilmaiset joko kirjallisesti tai 
suullisesti sen, mitä olet luke
nut, auttaa sinua paremmin 
ymmärtämään pyhien kirjoi
tusten sisältämiä totuuksia. 
Lisäksi se tarjoaa Herran 
Hengelle tilaisuuden todistaa 
totuuksista.

Ilmaise omin sanoin

• Mikä Lehin tavassa vastata Sarian huolenaiheisiin 
tekee sinuun vaikutuksen?

• Kuinka Lehin sanat osoittavat sitä uskoa ja 
rohkeutta, jota hän oli saanut Jumalan hänelle 
antamista ilmoituksista?

Mikä vaikutus jakeen 
1. Nefi 5:6 mukaan Lehin 
todistuksella oli Sariaan?  
 
 
 
Me voimme oppia tästä 
Lehin ja Sarian koke-
muksesta kaksi totuutta: 
Herra voi siunata meitä 
varmuudella, kun 
noudatamme Hänen 
antamaansa innoitusta, 
ja me voimme lohduttaa 
ja vahvistaa toisia, kun 
ilmaisemme uskomme 
Jumalaan.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tilan
teesta, jolloin olet tuntenut Jumalan lohdullisen vakuu

tuksen vaikeana hetkenä, lausunut todistuksesi lohduttaaksesi ja 
vahvistaaksesi jotakuta toista tai saanut lohtua tai vahvistusta 
jonkun muun uskon sanoista.

Lue 1. Nefi 5:7–9 ja pane merkille, mikä vaikutus tällä 
kokemuksella oli Sarian uskoon.

• Mitä Saria oppi tästä kokemuksesta?   
 

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Kuinka Sarian todistus koh

dassa 1. Nefi 5:8 muistuttaa Nefin todistusta kohdassa 1. Nefi 3:7?

1. Nefi 5:10–22
Lehi tutkii pronssilevyjä
Nefi ja hänen veljensä olivat pronssilevyt hankkiak-
seen panneet henkensä alttiiksi, uhranneet perheen 
rikkaudet, kulkeneet pitkän matkan ja saaneet juma-
lallista varjelusta matkallaan. Jos sinä kuuluisit Lehin 
perheeseen, kuinka heidän ponnistelunsa olisivat 
vaikuttaneet sinun tapaasi suhtautua pronssilevyjen 
sisältämien asioiden tutkimiseen?

Kun pojat olivat turvallisesti palanneet, Lehi alkoi 
tutkia pronssilevyjen sisältöä. Lue 1. Nefi 5:11–14 ja 
alleviivaa, mitä pronssilevyt sisälsivät.

Lue 1. Nefi 5:17–20 ja pane merkille, kuinka pronssi-
levyjen tutkiminen vaikutti Lehiin. Kuinka täydentäisit 
seuraavan periaatteen sen pohjalta, mitä opit näistä 
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jakeista (ks. 1. Nefi 5:17)? Kun tutkimme pyhiä kir
joituksia, me voimme   
 

Vanhin Robert D. Hales kahdentoista apostolin kooru-
mista on vahvistanut tämän totuuden:

”Kun me haluamme puhua Jumalalle, me rukoilemme. 
Ja kun me haluamme Hänen puhuvan meille, me 
tutkimme kirjoituksia, sillä Hänen sanansa puhutaan 
Hänen profeettojensa kautta. Sitten Hän opettaa 
meitä, kun kuuntelemme Pyhän Hengen kuiskauksia.

Ellette ole kuulleet Hänen äänensä puhuvan teille 
viime aikoina, palatkaa uusin silmin ja uusin korvin 
pyhien kirjoitusten pariin. Ne ovat hengellinen pelastus-
köytemme.” (”Pyhät kirjoitukset – Jumalan voima, joka 
tuo meille pelastuksen”, Liahona, marraskuu 2006, s. 27.)

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tilan
teesta, jolloin olet tutkinut pyhiä kirjoituksia ja tuntenut 

Herran Hengen.

Lue 1. Nefi 5:21–22 ja pane merkille, miksi levyt olivat 
Lehille ja hänen perheelleen suuriarvoiset.

Ota esiin laulu ”Kun mä sanaas tutkin, Herra” (MAP- 
lauluja, 167) ja huomaa, mitä siunauksia voi tulla 
tutkimalla pyhiä kirjoituksia. Mieti sitä, kuinka luet päi-
vittäin pyhiä kirjoituksia. Kuinka voisit kehittyä pyhien 
kirjoitusten tutkimisessasi?   
 

On viisasta tutkia pyhiä kirjoituksia, kun kuljemme 
kuolevaisuuden – oman erämaamme – halki. Muista, 
että pronssilevyt saatiin uskon ja uhrauksen kautta ja 
että ilman pronssilevyjä Lehi ja hänen perheensä eivät 
olisi saaneet tarvittavia siunauksia matkallaan (ks. 
1. Nefi 5:22). Kun tutkit pyhiä kirjoituksia, voit täyttyä 
Herran Hengellä sekä saada voimaa ja uskoa pitää 
Hänen käskynsä.

1. Nefi 6:1–6
Nefi kirjoittaa saadakseen kaikki ihmiset tulemaan 
Jeesuksen Kristuksen luokse
Valitse kotoasi jokin kirja tai ajattele jotakin sinulle 
tuttua kirjaa. Minkä arvelet olleen kirjoittajan tarkoitus, 
kun hän kirjoitti sen kirjan? Kuinka kirjoittajan tarkoi-
tuksen tunteminen auttaa sinua, kun luet?

Lue 1. Nefi 6:3–6 ja alleviivaa Nefin tarkoitus aikakirjansa 
kirjoittamiseen. Ilmaus ”Abrahamin Jumala ja Iisakin 
Jumala ja Jaakobin Jumala” (ks. jae 4) viittaa Jehovaan, 
joka on Jeesus Kristus. Nefin tarkoitusta jatkoivat kaikki 
ne, joiden kirjoituksia on Mormonin kirjassa: yhtenä 
Mormonin kirjan tarkoituksena on saada kaikki 
ihmiset tulemaan Jeesuksen Kristuksen luokse.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
kuvaus siitä, kuinka sen ymmärtäminen, mikä tarkoitus 

Nefillä oli kirjoittaessaan aikakirjaansa, vaikuttaa siihen, kuinka 
tutkit Mormonin kirjaa.

1. Nefi 9
Nefi valmistaa kahdet levyt
Luvussa 1. Nefi 9 (ks. myös luku 6) Nefi selittää, että 
häntä käskettiin valmistamaan kaksi aikakirjakokoel-
maa – nämä tunnetaan nimityksillä Nefin pienet levyt 
ja Nefin isot levyt. Pienten levyjen oli määrä sisältää 
hänen kansansa pyhä historia – profeettojen palvelutyö 
ja Herran ilmoitukset – ja isojen levyjen oli määrä sisältää 
maallinen historia (ks. 1. Nefi 9:2–4). Nefi käytti nimityk-
siä ”nämä levyt” ja ”toiset levyt” viitatessaan niihin kak-
siin levyihin, jotka Herra käski hänen valmistaa. Kirjoita 
pyhien kirjoitustesi marginaaliin luvun 1. Nefi 9 kohdalle 
seuraavanlainen huomautus, jotta se auttaa sinua muis-
tamaan, mihin levyihin Nefi viittaa: ”nämä levyt” = pienet 
levyt (pyhät); ”toiset levyt” = isot levyt (maalliset).

Kun tutkit Mormonin kirjaa, opit ymmärtämään, miksi 
Nefi piti kahta aikakirjaa. Nefiä innoitettiin laatimaan 
pieniin levyihin lyhennelmä isänsä kertomuksesta (luvut 
1. Nefi 1–8). Lähes 1 000 vuotta myöhemmin Herra 
ohjasi profeetta Mormonia sisällyttämään kultalevyihin 
Nefin pienet levyt (ks. Morm. s. 7). Kumpikaan miehistä 
ei tiennyt, miksi heidän piti tehdä se, mitä he tekivät (ks. 
1. Nefi 9:5), mutta he noudattivat Herran käskyä.

 6. Kun pyhiä kirjoituksia tutkiessasi luet lukua 1. Nefi 9, 
mietiskele sitä, miksi on tärkeää olla kuuliainen Herralle 

silloinkin, kun emme täysin ymmärrä Hänen syitään, ja kirjoita 
siitä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi.

 7. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:
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Olen opiskellut luvut 1. Nefi 5–6 ja 9 sekä suorittanut tämän 
oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 3: PÄIVÄ 1

1. Nefi 7
Johdanto
Nefin täydellinen omistautuminen Herralle näkyy 
luvussa 1. Nefi 7. Veljiensä kanssa hän noudatti Herran 
käskyä palata Jerusalemiin ja hakea Ismael ja tämän 
perhe heidän mukanaan erämaahan. Kun he olivat 
paluumatkalla erämaassa, Laman, Lemuel ja jotkut 
Ismaelin perheestä kapinoivat Nefiä vastaan ja halu-
sivat palata Jerusalemiin. Kun nämä sitoivat Nefin ja 
yrittivät surmata hänet, hän rukoili uskossa, vapautui 
Herran avulla ja antoi vilpittömästi anteeksi niille, jotka 
olivat vainonneet häntä. Kun tutkit tätä oppiaihetta, 
pohdiskele, kuinka voit uskollisesti noudattaa käskyjä 
ja kohdata vastoinkäymisiä kuten Nefi.

1. Nefi 7:1–5
Herra käskee Lehin poikia palaamaan Jerusalemiin 
hakemaan Ismaelia ja tämän perhettä
Ajattele omaa perhettäsi ja pohdi, miksi perheet ovat 
tärkeitä Jumalan suunnitelmassa.

Lue 1. Nefi 7:1–2 ja ota selville, mitä Herra käski Lehiä 
kehottamaan poikiaan tekemään ja miksi Hän halusi 
heidän tekevän sen.

Yksi niistä totuuksista, joita opimme näistä jakeista, on 
se, että Herra käskee meitä solmimaan avioliiton 
ja hankkimaan lapsia Hänelle. Kun jatkat luvun 
1. Nefi 7 tutkimista, kysy itseltäsi, miksi avioliitto ja 
perhe ovat niin tärkeitä, että Herra käskisi Nefiä ja 
tämän veljiä kestämään päiväkausien rankan kulkemi-
sen läpi erämaan ja palaamaan Jerusalemiin.

Lue seuraava perhejulistuksessa annettu lausunto ja 
pane merkille, mitä myöhempien aikojen profeetat 
ovat julistaneet avioliiton tärkeydestä: ”Me, Myöhem-
pien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon 
ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apos-
tolin neuvosto, julistamme juhlallisesti, että avioliitto 
miehen ja naisen välillä on Jumalan säätämä ja että 
perhe on keskeisellä sijalla Luojan suunnitelmassa 
Hänen lastensa iankaikkiseksi päämääräksi” (Liahona, 
marraskuu 2010, s. 129).

Nefi ja hänen veljensä puhumassa Ismaelin perheelle

Voisit ympyröidä ilmauksen ”jälkeläisiä Herralle” 
kohdassa 1. Nefi 7:1. Mieti, mitä tuo ilmaus merkitsee 
meidän aikanamme.

Pane merkille, mitä lisäoivalluksia saat lasten kasvatta-
misesta Herralle, kun luet seuraavaa perhejulistuksen 
opetusta:

”Me julistamme, että Jumalan lapsilleen antama käsky 
lisääntyä ja täyttää maa on yhä voimassa. – –

Vanhemmilla on pyhä velvollisuus kasvattaa lapsensa 
rakkaudessa ja vanhurskaudessa, huolehtia heidän 
fyysisistä ja hengellisistä tarpeistaan ja opettaa heitä 
rakastamaan ja palvelemaan toisiaan, noudattamaan 
Jumalan käskyjä ja olemaan lainkuuliaisia kansalaisia, 
missä tahansa he asuvatkin. Aviomiehiä ja vaimoja 
– äitejä ja isiä – pidetään Jumalan edessä tilivelvolli-
sina näiden velvollisuuksien täyttämisestä.” (Liahona, 
marraskuu 2010, s. 129.)

Lue 1. Nefi 7:3–5 ja ota selville, kuinka Herra auttoi 
Lehin poikia täyttämään Hänen käskynsä. Kuinka 
Herra auttoi Ismaelia ja tämän perhettä ottamaan vas-
taan kutsun lähteä Lehin perheen mukaan erämaahan?

 1. Pyydä isää tai äitiä tai jotakuta kirkon johtohenkilöä tai 
opettajaa ehdottamaan kolmea tapaa, jolla nykypäivän nuo

ret voivat valmistautua avioliittoon ja kasvattamaan lapsia Herralle. 
Kirjoita heidän neuvonsa pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi.

1. Nefi 7:6–15
Nefi yrittää suostutella veljiään jatkamaan matkaa 
erämaassa
Lue 1. Nefi 7:6–7 ja ota selville, miksi Laman, Lemuel 
ja jotkut Ismaelin perheestä kapinoivat matkallaan 
erämaassa. Kuvittele, miltä tuntuisi tässä tilanteessa 
olla Nefi. Mieti, mitä sanoisit Lamanille ja Lemuelille 
sekä Ismaelin perheelle yrittääksesi suostutella heitä 
jatkamaan matkaansa lupauksen maahan.
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Lue 1. Nefi 7:8–12 ja pane merkille, mitä kysymyksiä 
Nefi esitti veljilleen yrittäessään suostutella heitä ole-
maan palaamatta Jerusalemiin. Mitkä kolme totuutta 
Nefi sanoi veljiensä unohtaneen?

Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas-
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 2. Kuinka niiden kol
men totuuden muista

minen olisi voinut auttaa 
Lamania ja Lemuelia olemaan 
uskollisia Herralle?

 3. Luettele 4–5 siu
nausta, jotka olet saa

nut Herralta. Kuinka sen muis
taminen, mitä Herra on tehnyt 
sinun hyväksesi, auttaa sinua 
olemaan uskollinen siinä, että 
päätät seurata Häntä?
Lue 1. Nefi 7:13–15 
ja pane merkille, mitä 
Nefi sanoi tapahtuvan 
Lamanille, Lemuelille ja 
Ismaelin kapinoiville per-
heenjäsenille, jos nämä 
palaisivat Jerusalemiin.

 4. Kirjoita pyhien kir
joitusten tutkimis

päiväkirjaasi muutama virke 
siitä, miksi on ehdottoman tärkeää muistaa, mitä Herra on tehnyt 
sinun hyväksesi, ja noudattaa Hänen johdatustaan.

1. Nefi 7:16–22
Herra vapauttaa Nefin
Kuvittele edelleen, miltä tuntuisi olla Nefin tilanteessa, 
kun luet jakeen 1. Nefi 7:16. Mitä tekisit?

Nefi rukoili. Lue Nefin rukous kohdasta 1. Nefi 7:17–18 
ja pane merkille, mitä hän rukoili.

Huomaa, että Nefi pyysi tulevansa vapautetuksi 
uskonsa mukaan. Yksi niistä asioista, joita voimme 
oppia näistä jakeista, on se, että Jumala vastaa 
rukouksiin meidän uskomme mukaan. Uskossa 
rukoileminen tarkoittaa sitä, että rukoilee Herraan 
luottaen, ja siihen sisältyy aina valmius toimia.

Tutki kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin 
David A. Bednarin seuraavaa lausuntoa, joka koskee 
Nefin rukousta kohdassa 1. Nefi 7:17 ja sovituksen voi-
maa muuttaa meidän sydämemme. Alleviivaa sellaiset 
ilmaukset, jotka auttavat sinua ymmärtämään, kuinka 
tärkeää meidän on olla halukkaita toimimaan, kun 
rukoilemme uskossa.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen 
voi muuttua merkitykselli
semmäksi, jos kuvittelet 
tapahtumat mielessäsi. Kuvit
tele, miltä sinusta mahtaisi 
tuntua ja miten mahtaisit 
toimia, jos itse olisit mukana 
tapahtumassa, josta pyhissä 
kirjoituksissa kerrotaan. Tämä 
voi auttaa sinua myös ymmär
tämään, kuinka pyhien kir
joitusten kertomukset voivat 
olla samanlaisia kuin tilanteet 
omassa elämässäsi, ja valmis
tamaan sinua toteuttamaan 
pyhien kirjoitusten opettamia 
totuuksia käytännössä.

Kuvittele pyhien 
kirjoitusten 
tapahtumat mielessäsi

”Tiedättekö, mitä minä olisin luultavasti 
rukoillut, jos veljeni olisivat sitoneet minut? 
Rukoukseeni olisi sisältynyt pyyntö siitä, 
että jotakin pahaa tapahtuisi veljilleni, ja se 
olisi päättynyt lauseeseen: ’Voitko vapaut-
taa minut veljieni käsistä’, eli toisin sanoen: 

’Päästäthän minut tästä pinteestä, nyt heti!’ Minusta on 
erityisen kiinnostavaa, ettei Nefi rukoillut – kuten minä 
olisin luultavasti rukoillut – että hänen olosuhteensa 
muuttuisivat. Sen sijaan hän rukoili voimaa muuttaa 
olosuhteensa. Ja saanen esittää, että hän rukoili tällä 
tavalla nimenomaan siksi, että hänellä oli tietoa ja 
ymmärrystä ja kokemusta Vapahtajan sovituksen kaiken 
mahdolliseksi tekevästä voimasta. – –

Veljet ja sisaret, tämän tapauksen meitä jokaista 
koskeva päätelmä on varsin selkeä. Kun te ja minä 
opimme ymmärtämään sovituksen kaiken mahdolli-
seksi tekevän voiman omassa elämässämme ja käyt-
tämään sitä, niin me rukoilemme ja tavoittelemme 
voimaa omien olosuhteidemme muuttamiseksi sen 
sijaan että rukoilisimme, että meidän olosuhteitamme 
muutettaisiin. Meistä tulee aloitteellisia toimijoita 
eikä toiminnan kohteita (ks. 2. Nefi 2:14).” (”’In the 
Strength of the Lord’ [Words of Mormon 1:14; Mosiah 
9:17; Mosiah 10:10; Alma 20:4]”, julkaisussa Brigham 
Young University 2001–2002 Speeches, 2002, s. 124.)

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus jompaankumpaan seuraavista kysymyksistä:

 a. Milloin olet elämässäsi rukoillut uskossa ja tunnistanut Her
ran vastauksen rukoukseesi?
 b. Kuinka voit noudattaa Nefin esimerkkiä ja rukoilla tavoitellen 
voimaa muuttaa olosuhteitasi sen sijaan että rukoilisit sitä, että 
sinun olosuhteitasi muutettaisiin?

Kun Nefi oli vapautunut siteistään, hänen veljensä 
halusivat jälleen hyökätä hänen kimppuunsa. Lue 
1. Nefi 7:19–21 ja pane merkille, mikä Nefin asenteessa 
tekee sinuun vaikutuksen. Mieti jotakin tilannetta 
omassa perheessäsi, jolloin sinun on täytynyt antaa 
anteeksi. Pohdi, miksi on niin tärkeää, että perheen-
jäsenet ovat halukkaita antamaan anteeksi toisilleen.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun 1. Nefi 7 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
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VIIKKO 3: PÄIVÄ 2

1. Nefi 8
Johdanto
Luvussa 1. Nefi 8 kerrotaan Lehin elämän puuta kos-
kevasta näystä. Lehi tunsi suurta iloa, kun hän nautti 
puun hedelmää, joka on vertauskuvana sovituksen 
siunauksista. Sitten hän näki eri ihmisryhmiä, jotka 
suhtautuivat eri tavalla puuhun ja sen hedelmään. Kun 
tutkit tätä lukua, pohdi sitä, kuinka suurta iloa sovitus 
on sinulle tuonut ja mitä sinun tulee tehdä nyt ja tule-
vaisuudessa saadaksesi kaikki sen siunaukset. Mieti, 
mitä esteitä sinun kenties tarvitsee voittaa päästäksesi 
osalliseksi näistä siunauksista.

1. Nefi 8:1–18
Lehi nauttii elämän puun 
hedelmää ja kutsuu 
perhettään tekemään 
samoin
Mieti sellaista tilannetta 
elämässäsi, jolloin olet 
tuntenut Herran rak-
kauden sinua kohtaan 
henkilökohtaisesti. Mieti, 
kuinka tekemäsi valin-
nat vaikuttavat siihen, 
kuinka lähellä Herraa 
tunnet olevasi ja kuinka 
hyvin pystyt tuntemaan 
Hänen rakkautensa. Kun 

tutkit lukua 1. Nefi 8, pane merkille, mitä se opettaa 
sinua tekemään ja mitä sinun tulisi välttää päästäksesi 
lähemmäksi Herraa ja tunteaksesi Hänen rakkautensa 
elämässäsi voimallisemmin.

Lue 1. Nefi 8:2 ja pane merkille, mitä Lehi koki erä-
maassa ollessaan. Lue 1. Nefi 8:5–12 ja pane merkille, 
mikä näyttää olevan Lehin unen keskipiste eli keskei-
nen vertauskuva.

Kun olet tunnistanut keskeisen vertauskuvan, luettele 
sanoja ja ilmauksia, joita Lehi on käyttänyt kuvatessaan 
hedelmää, joka mainitaan jakeissa 1. Nefi 8:10–11.  
  
 

Herra käyttää vertauskuvina usein meille tuttuja 
asioita auttaakseen meitä ymmärtämään iankaikkisia 
totuuksia. Jotta sinun on helpompi huomata, mitä puu 
ja sen hedelmät Lehin unessa edustavat, lue kahden-
toista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Neal A. 

Ensimmäinen presidenttikunta 
on opettanut, että ”laulut 
kutsuvat Herran Henkeä” ja 
”luovat kunnioituksen tun
teen” (MAP lauluja, s. ix). Jos 
kirkon laulujen laulaminen tai 
kuunteleminen on hankalaa 
tai vaikeaa siinä paikassa, 
missä opiskelet, niin laulun 
sanojen lukeminen tai laulun 
kertaaminen mielessä voi 
myös olla tehokasta.

Ota musiikki mukaan 
opiskeluusi

Maxwellin seuraava lainaus: ”Elämän [puu] – – on 
Jumalan rakkaus (ks. 1. Nefi 11:25). Jumalan rakkaus 
lapsiaan kohtaan ilmenee syvimmin siinä, että Hän 
lahjoitti Jeesuksen Lunastajaksemme: ’Jumala on 
rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan 
Poikansa’ (Joh. 3:16). Jumalan rakkaudesta osalliseksi 
tuleminen on sitä, että tulee osalliseksi Jeesuksen sovi-
tuksesta ja siitä vapahduksesta ja niistä iloista, joita se 
voi tuoda.” (”Opetuksia Laamanilta ja Lemuelilta”, 
Liahona, tammikuu 2000, s. 7.)

Sinun on helpompi tunnistaa evankeliumin periaate, 
jota havainnollistetaan kohdassa 1. Nefi 8:10–12, kun 
alleviivaat pyhiin kirjoituksiisi, mitä Lehi teki hedelmällä 
jakeessa 1. Nefi 8:11, ja alleviivaat, mitä se sai aikaan 
jakeessa 1. Nefi 8:12. Mieti, millä tavoin sinä voisit 
”nauttia” sovituksesta kuten Lehi ”nautti” hedelmää.

Lehin kokemus osoittaa, että Jeesuksen Kristuksen 
luokse tuleminen ja Hänen sovituksestaan osalli
seksi pääseminen tuo onnellisuutta ja iloa.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Milloin Vapahtajan sovitus 

on tuonut onnellisuutta ja iloa sinun elämääsi?

Pohdiskele, miksi meidän tulisi sovituksen siunauksia 
koettuamme Lehin tavoin haluta, että perheemme ja 
ystävämme kokevat niitä. Lue 1. Nefi 8:3–4, 13–18 ja 
pane merkille, kuinka Lehin perheen jäsenet suhtau-
tuivat Lehin kutsuun nauttia elämän puun hedelmää.

Me emme voi päättää, tekevätkö muut valinnan päästä 
osallisiksi Jumalan rakkaudesta. Lehin tavoin me 
voimme kuitenkin kutsua ja kannustaa heitä. Mieti, 
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kuinka sinä voisit kutsua ja kannustaa jotakuta tunte-
maasi henkilöä tulemaan Kristuksen luokse ja otta-
maan vastaan Hänen sovituksensa siunaukset.

1. Nefi 8:19–35
Lehi näkee, kuinka toiset onnistuvat ja toiset 
epäonnistuvat, kun he kulkevat kohti elämän puuta ja 
nauttivat hedelmää
Myöhemmin Ensimmäisessä Nefin kirjassa kerrotaan 
siitä, kuinka näky elämän puusta näytettiin myös 
Nefille. Hän kirjoitti muistiin, mitä näyn monet ver-
tauskuvat ja kielikuvat tarkoittavat. Tunnista seuraavan 
taulukon avulla vertauskuvia ja niiden tulkintoja. Tutki 
pyhiä kirjoituksiasi ja täydennä seuraava harjoitus. Olet 
jo tutkinut ja oppinut, mikä on kahden ensimmäisen 
vertauskuvan tulkinta.

Vertauskuva Lehin unessa Vertauskuvan tulkinta, 
joka annettiin Nefille

Puu (ks. 1. Nefi 8:10; 
kohdassa 1. Nefi 15:22 siitä 
käytetään nimitystä elämän 
puu)

Jumalan rakkaus (ks. 1. Nefi 
11:25)

Puun hedelmä (ks. 1. Nefi 
8:10–12)

Suurin Jumalan lahjoista 
– Jeesuksen Kristuksen 
sovituksen siunaukset  
(ks. 1. Nefi 15:36)

(Saastainen) vesivirta  
(ks. 1. Nefi 8:13)

  
  
(ks. 1. Nefi 12:16; 15:27)

Rautakaide (ks. 1. Nefi 8:19)   
  
(ks. 1. Nefi 11:25; 15:23–24)

Pimeyden sumu (ks. 1. Nefi 
8:23)

  
  
(ks. 1. Nefi 12:17)

Suuri ja avara rakennus  
(ks. 1. Nefi 8:26)

  
  
(ks. 1. Nefi 11:36; 12:18)

Sinun voi olla hyödyllistä kirjoittaa pyhiin kirjoituksiisi 
kunkin vertauskuvan tulkinta (vastaukset edellä olevan 
taulukon toisessa sarakkeessa) sen jakeen tai jakeiden 
viereen, missä vertauskuva mainitaan (jakeet taulukon 
ensimmäisessä sarakkeessa).

Kun luet kahdentoista apostolin koorumin presidentin 
Boyd K. Packerin seuraavat sanat, alleviivaa, mitä hän 

Muistiinpanot, joita kirjoitat 
pyhiin kirjoituksiisi, voivat olla 
saatavillasi paremmin kuin 
tiedot, joita olet kirjoittanut 
päiväkirjaan tai erilliselle 
paperille. Kun kirjoitat pyhiin 
kirjoituksiisi vertauskuvien 
tulkintoja, rinnakkaisviitteitä 
ja muuta tietoa, sinun voi olla 
helpompi ymmärtää pyhiä 
kirjoituksia ja myöhemmin 
opettaa niiden pohjalta.

Tee merkintöjä 
pyhiin kirjoituksiin

sanoi siitä, miksi mei-
dän on tärkeää tutkia 
Lehin näkyä:

”Saatat ajatella, ettei 
Lehin unella tai näyllä 
ole mitään erityistä 
merkitystä sinulle, 
mutta sillä on. Sinä olet 
itse siinä; me olemme 
kaikki siinä. – –

Lehin unessa tai näyssä 
rautakaiteesta on 
kaikki, mitä myöhem-
pien aikojen pyhä tar-
vitsee ymmärtääkseen 
elämän suuren koe-
tuksen.” (”Löydämme 
itsemme Lehin unesta”, 
Liahona, elokuu 2010, s. 28.)

Kun tutkit luvun 1. Nefi 8 loppuosaa, mieti, kuinka se, 
mitä opit, voi auttaa sinua ”[ymmärtämään] elämän 
suuren koetuksen”. Lue 1. Nefi 8:21–33 ja pane merkille, 
kuinka virta, pimeyden sumu sekä suuri ja avara raken-
nus estivät Lehin unessa ihmisiä syömästä eli nautti-
masta elämän puun hedelmää. Voisit merkitä pyhiin 
kirjoituksiisi avainsanoja ja - ilmauksia, jotka viittaavat 
näihin esteisiin ja siihen, mikä vaikutus niillä oli ihmisiin.

Mitä nämä Lehin näkemät esteet saattaisivat olla 
meidän elämässämme nykyään? Alleviivaa seuraavista 
esteistä ne, joiden olet nähnyt estävän jotakuta tule-
masta Vapahtajan luo ja tuntemasta iloa: pornografia, 
tarve saada hyväksyntää tai ylistystä muilta, riippuvuu-
det, itsekkyys, ahneus, kadehtiminen, rukoilemisen ja 
pyhien kirjoitusten tutkimisen laiminlyönti, sähköisen 
viihteen liiallinen käyttö, liiallinen osallistuminen 
johonkin harrastukseen tai urheiluun, epärehellisyys 
sekä sen matkiminen, mitä kaikki muut tekevät. Mieti 
muita nykypäivän esimerkkejä näistä esteistä.

Seuraava evankeliumin periaate on yksi tapa tiivistää 
se, mitä voit oppia tutkimalla kohdassa 1. Nefi 8:21–33 
mainittuja esteitä: ylpeys, maailmallisuus ja kiu
sauksiin lankeaminen voivat estää sinua saamasta 
sovituksen siunauksia.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi yllä 
oleva tiivistelmä sekä omia ajatuksiasi sen totuuden

mukaisuudesta ja tavoista, joilla sitä voi soveltaa sinun elämääsi.

Pohdiskele, kuinka maailman saastaisuus, Saatanan 
kiusaukset ja maailman ylpeys saattavat estää tai 
hidastaa hengellistä edistymistäsi.
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Tutki jälleen kohtaa 1. Nefi 8:21–33. Etsi tällä kertaa 
vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

• Kuinka rautakaide (Jumalan sana – johon sisältyvät 
pyhät kirjoitukset, profeettojen ja muiden kirkon 
johtajien innoitetut sanat sekä henkilökohtainen 
ilmoitus) oli välttämätön niille, jotka pääsivät nautti-
maan hedelmää?

• Mikä ilmaus jakeessa 1. Nefi 8:30 kuvaa sitä, mitä 
meidän täytyy tehdä, jotta Jumalan sana johdattaisi 
meidät turvallisesti elämän puun luo?

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, 
kuinka Jumalan sana voi johdattaa meitä ja pitää meidät 

turvassa kiusaukselta.

Nämä jakeet opettavat seuraavia evankeliumin peri-
aatteita: Jos pidämme kiinni Jumalan sanasta, se 
auttaa meitä voittamaan kiusaukset ja maailmalli
set vaikutukset. Jumalan sanasta kiinni pitäminen 
auttaa meitä kasvamaan lähemmäksi Herraa ja 
saamaan sovituksen siunaukset.

 4. Jotta sinun on helpompi nähdä todisteita näistä peri
aatteista omassa elämässäsi, kirjoita pyhien kirjoitusten 

tutkimispäiväkirjaasi vastaus toiseen tai kumpaankin seuraavista 
kysymyksistä:
 a. Milloin Jumalan sana on opastanut ja suojannut sinua kiu
saukselta, ylpeydeltä tai maailmallisuudelta?
 b. Milloin Jumalan sana on auttanut sinua pääsemään lähem
mäksi Vapahtajaa?

Lehi kehotti perhettään ”kaikin vanhempien lempein 
tuntein kuulemaan hänen sanojaan” (1. Nefi 8:37). 
Hän halusi heidän kokevan samaa iloa ja Jeesuksen 
Kristuksen sovituksen siunauksia, joita hän koki.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tavoite 
siitä, kuinka aiot kehittää Jumalan sanan tutkimistasi.

Kun noudatat Jumalan sanaa ja pidät lujasti kiinni siitä, 
voit voittaa esteitä, jotka estäisivät sinua pääsemästä 
osalliseksi sovituksesta ja saamasta todellista iloa.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun 1. Nefi 8 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 3: PÄIVÄ 3

1. Nefi 10–11
Johdanto
Lehin opetukset elämän puusta ja hänen profetiansa 
juutalaisista kasvattivat Nefin halua nähdä, kuulla ja 
tuntea omakohtaisesti ne asiat, jotka hänen isänsä 
oli nähnyt. Ollessaan pohdiskelemassa isänsä kerto-
mia asioita Nefi ”temmattiin pois Herran Hengessä” 
(1. Nefi 11:1) ja hän näki henkilökohtaisesti näyn 
elämän puusta. Nefi näki näyssään myös Vapahtajan 
elämän, palvelutyön ja kuoleman – hän näki omin 
silmin Vapahtajan rakkauden meitä kohtaan. Kun tutkit 
tätä oppiaihetta, pohdiskele, mitä voit oppia Nefin esi-
merkistä etsiä henkilökohtaista ilmoitusta. Mieti myös 
Vapahtajan elämää ja palvelutyötä sekä Hänen suurta 
rakkauttaan meitä kaikkia kohtaan.

1. Nefi 10:1–16
Lehi profetoi
Kun Lehi oli kertonut elämän puuta koskevasta 
näystään, hän profetoi tulevista tapahtumista. Hänen 
profetiansa on kirjoitettu muistiin jakeisiin 1. Nefi 
10:1–16. Lue 1. Nefi 10:4–6 ja korosta pyhiin kirjoituk-
siisi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

• Milloin Messias – Vapahtaja – Lehin profetian 
mukaan tulisi?

• Mitä Lehi sanoi, että tapahtuisi niille, jotka eivät 
”turvaisi tähän Lunastajaan”?

1. Nefi 10:17–11:6
Nefi pyrkii näkemään, kuulemaan ja tietämään samat 
totuudet kuin isänsä
Pohdi seuraavaa esimerkkitapausta ja mieti, kuinka 
samassa tilanteessa mukana olleilla henkilöillä voi 
olla niin erilaiset kokemukset: Kolme nuorta osallistui 
samaan kirkon kokoukseen. Yksi heistä ajatteli, että 
kokous oli tylsä ja ajanhukkaa. Toinen ajatteli, että 
kokous oli mukava, mutta ei oppinut siitä mitään. 
Kolmas palasi kotiin Pyhän Hengen kohottamana ja sai 
henkilökohtaista innoitusta ja johdatusta sen lisäksi, 
mitä kokouksessa oli opetettu.

Kun tutkit Nefin kokemusta, josta kerrotaan jakeissa 
1. Nefi 10:17–11:6, huomaa, mitä sellaista Nefi teki, 
mikä soi hänen saada lisää ilmoitusta sen lisäksi, mitä 
hänen isälleen oli opetettu.

Lue 1. Nefi 10:17 ja alleviivaa, mitä Nefi tunsi kuul-
tuaan Lehin näystä.
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Lue 1. Nefi 10:19 ja etsi ilmaus, joka opettaa, kuinka 
Jumalan salaisuudet ilmoitetaan meille.

Kohdan 1. Nefi 10:19 mukaan ne, jotka etsivät uutte-
rasti, löytävät Jumalan salaisuuksia. Kirjoita, mitä sinun 
mielestäsi tarkoittaa se, että etsii uutterasti.   
 

Nefi oli erinomaisena esimerkkinä ilmoituksen uutterasta 
etsimisestä eli tavoittelemisesta. Lue 1. Nefi 10:17–19 ja 
11:1–6, valitse kaksi seuraavassa taulukossa mainituista 
kolmesta asiasta – halut, usko ja pohdiskelu – ja kirjoita 
vastauksesi niitä vastaaviin kysymyksiin taulukossa. 

Halut Mitä Nefi halusi tietää?   
 
Kuinka arvelet meidän halumme 
vaikuttavan kykyymme saada ilmoitusta?  
  
 
Mitä sinä haluat tietää Herralta?   
 

Usko Mihin muutamiin sellaisiin asioihin Nefi 
uskoi, jotka johtivat ilmoitukseen?   
 
Kuinka arvelet näihin asioihin uskomisen 
saattavan vaikuttaa kykyymme saada 
ilmoitusta nykyään?   
 
Uskotko sen, mitä Herra on ilmoittanut 
sinulle?   
 

Pohdiskelu 
(jonkin asian 
syvällinen 
ajatteleminen, 
mielemme ja 
sydämemme 
avaaminen 
Pyhälle 
Hengelle)

Mitä tapahtui, kun Nefi istui 
pohdiskelemassa? (Ks. 1. Nefi 11:1.)  
  
 
Kuinka arvelet pohdiskelemisen voivan 
johtaa ilmoitukseen?   
 
Mitä voit tehdä pohdiskellaksesi 
evankeliumia enemmän elämässäsi?  
  
 

Tiivistä evankeliumin periaate, jonka olet oppinut Nefin 
kokemuksesta, täydentämällä seuraava lause: Jumala 
ilmoittaa totuuden kaikille niille, jotka   
 .

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus toiseen tai kumpaankin seuraavista kysymyksistä:

 a. Milloin olet tuntenut, että Jumala on vastannut rukouksiisi, 
tai tuntenut Hengen kehotuksia, kun olet etsinyt uutterasti apua 
tai johdatusta Herralta?

 b. Mikä on yksi keino, jonka avulla voit uutterammin etsiä innoi
tusta Herralta?

1. Nefi 11:7–36
Nefi todistaa, kuinka Jeesus Kristus alentaa itsensä
Näkynsä aikana Nefi pyrki edelleen pohdiskelemaan 
ja etsimään jumalallista johdatusta. Lue kahdentoista 
apostolin koorumin presidentin Boyd K. Packerin seu-
raavat sanat ja huomaa, minkä hän sanoi olevan Nefin 
näyn keskeinen kohta:

”Vanhassa testamentissa on Messiasta koskevia profe-
tioita, mutta Mormonin kirjassa on tuosta tapahtumasta 
näky, jonka vertaista ei Vanhassa testamentissa ole.

Lehin väen [lähdettyä Jerusalemista] Lehi näki näyn 
elämän puusta. Hänen poikansa Nefi rukoili saadak-
seen tietää näyn merkityksen. Vastauksena hänelle 
annettiin merkittävä näky Kristuksesta.

Tuossa näyssä Nefi näki

• neitsyen, joka kantoi lasta sylissään
• profeetan, joka oli raivaava tietä – Johannes Kastajan
• Jumalan Pojan palvelutyön
• kahdentoista muun seuraavan Messiasta
• taivaiden aukenevan ja enkelien palvelevan heitä
• joukoittain ihmisiä, joita siunattiin ja jotka parantuivat
• Kristuksen ristiinnaulitsemisen
• maailman viisauden ja ylpeyden vastustavan Hänen 

työtään. (Ks. 1. Nefi 11:14–36.)

Tämä näky on Mormonin kirjan keskeinen sanoma.” 
(Ks. ”Mitä sielussani liikkuu”, Valkeus, 1986, 
konferenssi raportti 156. vuosikonferenssista, s. 61.)

Enkeli auttoi Nefiä oivaltamaan elämän puun tulkinnan 
ja kysyi sitten: ”Tiedätkö sen puun tarkoituksen, jonka 
isäsi näki?” (1. Nefi 
11:21.) Tarkastele puun 
merkitystä alleviivaamalla 
ilmaukset, joita Nefi ja 
enkeli käyttivät kuvates-
saan puuta kohdassa 
1. Nefi 11:21–24.

Lue 1. Nefi 11:16 ja alle-
viivaa aiempi kysymys, 
jonka enkeli esitti Nefille. 
Voisit kirjoittaa pyhiin 
kirjoituksiisi, että ilmaus 
alentaa itsensä tarkoit-
taa sitä, että laskeutuu 
auliisti korkeammasta 
asemasta auttaakseen tai 
siunatakseen muita.

On tärkeää selvittää vaikeiden 
sanojen merkitys, kun tutkit 
pyhiä kirjoituksia. Tämä aut
taa sinua ymmärtämään niitä 
paremmin. Jos tutkiessasi 
vastaan tulee sanoja, joita et 
ymmärrä, katso kyseisen koh
dan alaviitteitä, käytä sana
kirjaa tai kysy neuvoa isältä, 
äidiltä tai opettajalta. Saattaa 
olla hyödyllistä kirjoittaa näi
den sanojen merkitys pyhiin 
kirjoituksiisi.

Selvitä vaikeiden 
sanojen merkitys
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Katso kohdasta 1. Nefi 11:17, mitä Nefi vastasi enke-
lin kysymykseen. Mitä Nefi tiesi? Mitä hän ei tiennyt? 
Kun Nefi oli vastannut, enkeli näytti hänelle, että se, 
kuinka Jeesus Kristus alentaa itsensä, on osoitus 
Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan.

Kun olet oppinut, mitä tarkoittaa ilmaus alentaa itsensä, 
lue 1. Nefi 11:13–21. Lue sitten seuraavat sanat, jotka 
vanhin Gerald N. Lund lausui palvellessaan seitse-
mänkymmenen koorumin jäsenenä, ja pohdi, kuinka 
Vapahtajan syntymä osoittaa Hänen alentumisensa 
ja Hänen rakkautensa meitä kohtaan: ”Kuvitelkaa, 
kuinka Jeesus – jumaluuden jäsen, Isän Esikoinen, 
Luoja, Vanhan testamentin Jehova – jättää nyt jumalal-
lisen ja pyhän asemansa, luopuu kaikesta siitä loistosta 
ja majesteettisuudesta ja astuu aivan pienen lapsen 
ruumiiseen, on avuton, täysin riippuvainen äidistään 
ja maallisesta isästään. Se, ettei Hän tule maanpäälli-
sistä palatseista hienoimpaan ja ettei Häntä kapaloida 
purppuraan [merkki kuninkaallisuudesta] ja hukuteta 
jalokiviin, vaan että Hän tulee vaatimattomaan talliin, 
on hämmästyttävää. Ei ihme, että enkeli sanoi Nefille: 
’Näe, kuinka Jumala alentaa itsensä!’” (Jesus Christ, Key 
to the Plan of Salvation, 1991, s. 16.)

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä 
sinulle merkitsee se, että Jeesus Kristus laskeutui jumalal

liselta korokkeeltaan ja loistavasta asemastaan kuolevaisuutta 
edeltävässä maailmassa syntyäkseen pienenä lapsena.

Lue 1. Nefi 11:27 ja pohdi, kuinka myös Vapahtajan 
kaste osoittaa Hänen alentumisensa. Vaikka Hänessä ei 
ollut mitään syntiä, Hänet kastettiin, jotta Hän osoit-
taisi kuuliaisuutensa Jumalan laeille. Lisäksi se osoittaa 
Hänen rakkautensa meitä kohtaan, koska Hän antoi 
meille esimerkin, jota voimme noudattaa.

Lue 1. Nefi 11:28–31 ja mieti, kuinka se, että Jeesus 
Kristus täytti elämänsä palvelemalla muita, osoittaa 
Hänen alentumisensa. Huomaa, keitä Vapahtaja pal-
veli ja paransi.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, 
kuinka se, mitä olet lukenut kohdasta 1. Nefi 11:28–31, 

osoittaa Vapahtajan rakastavan kansaansa. Kuinka tunnet tämän 
liittyvän Hänen rakkauteensa sinua kohtaan tällä hetkellä?

Lue 1. Nefi 11:32–33 ja pohdi, kuinka Jeesuksen Kris-
tuksen ristiinnaulitseminen osoittaa Hänen alentumi-
sensa. Lue seuraavat sanat, jotka vanhin Earl C. Tingey 
lausui palvellessaan seitsemänkymmenen johtokunnan 
jäsenenä, ja pane merkille, mitä hän sanoi siitä, kuinka 
Vapahtajan sovitus on osoitus Hänen rakkaudestaan ja 
on siunauksena sinulle:

”Jeesus Kristus, joka oli valittu täyttämään sovituksen 
vaatimukset, alensi itsensä – – tullakseen kiusatuksi, 
koetelluksi, pilkatuksi, tuomituksi ja ristiinnaulituksi, 
vaikka Hänellä oli voima ja valtuus estää sellaiset teot.

Presidentti John Taylor kuvaili Kristuksen 
itsensä alentamista näillä kauniilla sanoilla: 
’Lisäksi oli välttämätöntä, että Hän astuisi 
kaiken alapuolelle, jotta Hän voisi kohottaa 
muita kaiken yläpuolelle – –’ [The Media-
tion and Atonement, 1882, s. 144].

Kristuksen kärsimys Getsemanen puutarhassa edustaa 
suurenmoisinta Hänen kaikista ominaisuuksistaan, 
Hänen täydellistä rakkauttaan. Tästä voimme nähdä, 
että Hän todella rakasti meitä kaikkia. – –

Sovitus on tapahtuma, joka mahdollistaa sen, että 
voimme tehdä sovinnon Jumalan kanssa. – – Perhee-
seen liittyvin sanoin ilmaistuna sillä tarkoitetaan yhteen 
kokoontumista toinen toisensa sekä Jumalan ja Hänen 
Poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Se tarkoit-
taa sitä, että eron aiheuttama suru korvautuu yhteen 
kokoontumisen aiheuttamalla onnella.” (”Suuri onnen-
suunnitelma”, Liahona, toukokuu 2006, s. 73–74.)

Jeesuksen Kristuksen sovitus oli olennainen osa Hänen 
alentumistaan ja on suurin ilmaus Hänen rakkaudes-
taan meitä kohtaan.
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 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, 
kuinka tieto Jeesuksen Kristuksen alentumisesta vaikut

taa tunteisiisi ja rakkauteesi Häntä kohtaan.

Päätä tämän päivän opiskeluhetki laulamalla tai 
kuuntelemalla laulu ”Oi Jeesuksen laupeus” (MAP- 
lauluja, 116) tai lukemalla sen sanat. Huomaa, kuinka 
laulun sanat todistavat siitä, mitä olet opiskellut 
tänään. Pohdi, miksi Jeesuksen Kristuksen sovituk-
sen siunaukset ovat sinulle ”kaikkein haluttavinta” ja 
”riemullisinta” (ks. 1. Nefi 11:22–23). Kun uutterasti 
etsit ymmärrystä ilmoituksen kautta, niin Nefin tavoin 
pääset lähemmäksi Herraa ja tunnet omassa elämäs-
säsi Hänen uhrinsa voiman ja sen tuomaa iloa.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut 1. Nefi 10–11 ja suorittanut tämän oppi
aiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 3: PÄIVÄ 4

1. Nefi 12–14
Johdanto
Kertomus Nefin näystä alkaa luvussa 1. Nefi 11 ja 
jatkuu luvuissa 1. Nefi 12–14. Nefi näki näyssään 
kauheita murhenäytelmiä, mukaan lukien omien jäl-
keläistensä lopullisen tuhon. Hän näki, että jumalat-
tomat poistaisivat Raamatusta selkeitä ja kallisarvoisia 
totuuksia saaden monet kompastumaan hengellisesti. 
Näky antoi Nefille kuitenkin myös syyn suureen toi-
voon tulevaisuuden suhteen. Hän näki Kolumbuksen 
ja Amerikan asuttamisen. Hän näki, että Herra raivaisi 
tietä evankeliumin palautukselle muun muassa 
palauttaen monia selkeitä ja kallisarvoisia totuuksia, 
jotka olivat kadonneet. Nefi näki omin silmin, kuinka 
viimeisinä aikoina Herra auttaisi ja varjelisi niitä, 
jotka elävät vanhurskaasti. Kun tutkit lukuja 1. Nefi 
12–14, pohdi, kuinka tärkeitä sinun elämässäsi ovat 
ne selkeät ja kallisarvoiset totuudet, joita opetetaan 
Mormonin kirjassa ja muissa myöhempien aikojen 
pyhissä kirjoituksissa. Kun pyrit elämään vanhurs-
kaasti ja kunnioittamaan Jumalan kanssa tekemiäsi 
liittoja, sinäkin voit voittaa pahan.

1. Nefi 12
Nefi näkee nefiläiskansan ja lamanilaiskansan 
tulevaisuuden
Luvussa 1. Nefi 12 Nefi kuvaili, mitä hän näki jälkeläis-
tensä tulevaisuuden suhteen ja kuinka ne vaikutteet, 
joita pimeyden sumu sekä suuri ja avara rakennus 
edustivat, tulisivat vaikuttamaan heihin.

Nefi näki, että jotkut hänen jälkeläisistään ottaisivat 
vastaan kaikki sovituksen siunaukset. Hän näki kui-
tenkin myös sen, että lopulta lamanilaiset tuhoaisivat 
hänen jälkeläisensä. Lue 1. Nefi 12:19 ja alleviivaa syyt, 
miksi nefiläiset tuhottiin. Mieti, kuinka sinä voit suo-
jautua ylpeydeltä ja välttää Perkeleen kiusaukset.

1. Nefi 13:1–9
Nefi näkee suuren ja iljettävän kirkon
Ympyröi kaikki ne urheilulajit, joihin olet osallistunut tai 
joita olet katsellut, ja lisää luetteloon muita mahdollisia 
urheilulajeja, joihin olet osallistunut tai joita olet katsellut:

jalkapallo

kriketti

koripallo

pesäpallo

pöytätennis

tennis

rugby

jääkiekko

lentopallo

amerikkalainen jalkapallo

Ammattilaisurheilussa joukkueet usein perehtyvät vasta-
puolen aiempiin otteluihin ja taktiikoihin, ennen kuin 
ottelevat heitä vastaan. Vastapuolen päämäärän, mene-
telmien ja taktiikoiden ymmärtäminen voi auttaa meitä, 
kun valmistaudumme puolustautumaan heitä vastaan.

Luvussa 1. Nefi 13 Nefi kuvaili, mitä hän näki tapahtu-
van niille, jotka vastustaisivat Jumalan kirkkoa myö-
hempinä aikoina. Lue 1. Nefi 13:1–6 ja pane merkille, 
mitä Nefi näki muodostettavan pakanoiden keskuu-
dessa ja mitä enkeli sanoi siitä.

Tämä ”suuri ja iljettävä kirkko”, jonka Nefi 
näki, ei edusta mitään tiettyä ryhmää, 
uskontokuntaa tai kirkkoa. Vanhin 
Bruce R. McConkie kahdentoista aposto-
lin koorumista on määritellyt sen kuvaa-
van ”kaikkia sellaisia – – järjestöjä, olipa 

niiden nimi tai luonne millainen tahansa, – – joiden 
tarkoituksena on saattaa ihmiset tielle, joka johtaa pois 
Jumalasta ja Hänen laeistaan ja siten pelastuksesta 
Jumalan valtakuntaan” (Mormon Doctrine, 2. laitos, 
1966, s. 137–138). Voisit kirjoittaa vanhin McConkien 
määritelmän jakeiden 1. Nefi 13:4–6 viereen.

Lue 1. Nefi 13:8–9 ja huomaa, mitä suuri ja iljettävä 
kirkko haluaa ja mikä on sen vaikutin.
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 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Mistähän syystä on tär

keää tietää, että Saatana järjestää joukkojaan johtaakseen mei
dät pois Jumalan ja Hänen lakiensa luota?

Kun tutkit edelleen lukua 1. Nefi 13, huomaat yhden 
tavan, jolla suuri ja iljettävä kirkko on yrittänyt estää 
niitä, jotka etsivät Vapahtajaa.

1. Nefi 13:10–42
Nefi näkee tulevia pakanoita, joilla on Raamattu, Mormonin 
kirja ja muita myöhempien aikojen pyhiä kirjoituksia
Herra on taistellut suuren ja iljettävän kirkon vaiku-
tuksia vastaan valmistamalla keinon evankeliuminsa 
palauttamiselle. Luvussa 1. Nefi 13 Nefi näki ennalta 
tapahtumia, kuten että Kolumbus ja pyhiinvaeltajia 
tuli lupauksen maahan, koska Jumalan Henki vaikutti 
heihin (ks. 1. Nefi 13:12–13). Hän näki ennalta myös 
Amerikan vapaussodan – kun ”pakanat, jotka olivat 
lähteneet pois orjuudesta”, taistelivat niitä pakanoita 
vastaan, ”joista he olivat lähtöisin [ja jotka] olivat 
kokoontuneet yhteen – – taistellakseen heitä vastaan”, 
mutta he ”vapautuivat Jumalan voimalla kaikkien tois-
ten kansakuntien käsistä” (ks. 1. Nefi 13:16–19).

Lue 1. Nefi 13:20–23 ja pane merkille, mitä kirjaa Nefi 
näki varhaisten pakanauudisasukkaiden kuljettavan 
mukanaan lupauksen maassa.

Kirjoita pyhiin kirjoituksiisi jakeen 1. Nefi 13:20 viereen 
”Raamattu”. Nefi selitti, että Raamattu olisi suuriarvoi-
nen meille (ks. 1. Nefi 13:23) ja että kun se alun perin 
kirjoitettiin, ”se sisälsi Herran evankeliumin täyteyden” 
(1. Nefi 13:24). Täydennä jakeiden 1. Nefi 13:26–27, 29 
avulla seuraavan tiivistelmän tyhjät kohdat:

Suuri ja iljettävä kirkko poisti ”monia osia, jotka ovat 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ja erittäin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ; ja myös monia 
Herran - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  se on ottanut pois” Raamatusta 
(1. Nefi 13:26). He poistivat nämä asiat ”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Herran oikeat tiet, voidakseen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ihmislas-
ten silmät ja - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  heidän sydämensä” (1. Nefi 

13:27). Koska nämä asiat ovat kadoksissa, ”tavattoman 
monet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ” (1. Nefi 13:29).

Kun olet täydentänyt tyhjät kohdat, lue edellä oleva 
tiivistelmä vielä uudelleen.

Yksi suuren ja iljettävän kirkon päämääristä on ”vää-
ristellä Herran oikeat tiet” (1. Nefi 13:27) ottamalla 
pois monia selkeitä ja kallisarvoisia totuuksia. Mieti, 
mitä kielteisiä seurauksia on ”Herran oikeiden teiden” 
vääristelemisellä.

Vastaa pyhien kirjoitustesi avulla seuraaviin kysymyksiin:

• Mitä Herra kohdan 1. Nefi 13:34 mukaan toisi julki 
armonsa tähden? (Saattaa olla hyödyllistä tietää, 
että nimitys ”Karitsa” viittaa Vapahtajaan Jeesukseen 
Kristukseen.)   
 

• Mitkä Vapahtajan sanojen mukaan jakeissa 1. Nefi 
13:35–36 kätkettäisiin tullakseen ilmi pakanoille?  
  
 

• Mitä enkeli sanoi jakeessa 1. Nefi 13:36, että kätkettä-
vään aikakirjaan – Mormonin kirjaan – kirjoitettiin?  
  
 

• Mitä saattaisivat olla kohdassa 1. Nefi 13:39 mainitut 
muut kirjat Mormonin kirjan lisäksi?   
 

Lue 1. Nefi 13:40–41 ja alleviivaa, mitä Mormonin kirja 
ja nämä toiset kirjat ilmaisevat kaikille ihmisille. On 
tärkeää huomata, että meidän on tultava Vapahtajan 
luo ”niiden sanojen mukaan, jotka vahvistetaan Karit-
san suulla” (1. Nefi 13:41) – eli pyhien kirjoitusten.

Nefin näyn tämän osuuden avulla me opimme, että 
Mormonin kirja ja myöhempien aikojen pyhät 
kirjoitukset palauttavat selkeitä ja kallisarvoisia 
totuuksia, joiden avulla 
voimme tietää, että 
Jeesus Kristus on 
Jumalan Poika, ja 
joiden avulla voimme 
tietää, kuinka tulla 
Hänen luokseen.

 2. Kirjoita pyhien kir
joitusten tutkimis 

päiväkirjaasi vastaukset seu
raaviin kysymyksiin:
 a. Kuinka selkeät ja kallis
arvoiset totuudet, jotka ovat 
Mormonin kirjassa ja muissa 
myöhempien aikojen pyhissä 

Kun kirjoitat pyhiin kirjoi
tuksiin liittyviä ajatuksiasi, 
pidä huoli siitä, että varaat 
siihen riittävästi aikaa. Vaikka 
pyritkin saamaan tehtävän 
valmiiksi, pohdi kysymystä 
huolellisesti. Joihinkin kysy
myksiin kunnolla vastaaminen 
vaatii aikaa ja pohtimista. Etsi 
kirjoittaessasi Pyhän Hengen 
johdatusta.

Kirjoita pyhiin 
kirjoituksiin liittyviä 
ajatuksiasi
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kirjoituksissa, ovat vaikuttaneet todistukseesi Jeesuksesta Kris
tuksesta?
 b. Kuinka ne ovat auttaneet sinua ymmärtämään Hänen evanke
liumiaan ja elämään sen mukaan?

Pysähdy hetkeksi arvioimaan, kuinka hyvin pyhien 
kirjoitusten opiskelusi auttaa sinua pääsemään lähem-
mäksi Vapahtajaa.

1. Nefi 14:1–17
Nefi näkee suuren ja iljettävän kirkon sekä Jumalan 
Karitsan kirkon välisen taistelun
Luvussa 1. Nefi 14 kerrotaan suuren ja iljettävän kirkon 
sekä Jumalan Karitsan kirkon välisestä taistelusta. Lue 
1. Nefi 14:10–13 ja ota selville, kummalla puolella olisi 
enemmän ihmisiä. Huomaa jakeesta 1. Nefi 14:12, 
miksi Karitsan kirkkoa tukevien ihmisten lukumäärä 
olisi vähäinen ja miksi suuri ja iljettävä kirkko pystyisi 
kokoamaan yhteen suuria joukkoja.

Miltä sinusta tuntuisi taistella sodassa ylivoimaa vas-
taan? Lue 1. Nefi 14:14 ja alleviivaa ilmaukset, jotka 
osoittavat, mitä apua ”Karitsan kirkon pyhät” ja ”Herran 
liittokansa” saisivat, kun he taistelisivat pahaa vastaan.

Yksi tärkeä evankeliumin periaate, jota opetetaan 
jakeissa 1. Nefi 14:1–17, on se, että kun me elämme 
vanhurskaasti ja pidämme liittomme, Jumalan 
voima auttaa meitä voittamaan pahan.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi muu
tama rivi, joissa selität, kuinka se, että kuulut Herran 

liitto kansaan ja sinut on varustettu vanhurskaudella (elät van
hurskaasti), on auttanut sinua voittamaan kiusauksia, jotka voisi
vat johtaa sinut pois Jumalan ja Hänen lakiensa luota.

Nefi näki, että viimeisinä päivinä ne, jotka tukevat 
suurta ja iljettävää kirkkoa, kohtaavat täydellisen 
tuhonsa (ks. 1. Nefi 14:3). Voit luottaa siihen, että Juma-
lan valtakunta tulee voittamaan viimeisinä päivinä.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut 1. Nefi 12–14 ja suorittanut tämän oppi
aiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 4: PÄIVÄ 1

1. Nefi 15
Johdanto
Luvussa 1. Nefi 15 näet selkeän eron siinä, kuinka Nefi 
pyrki uutterasti saamaan henkilökohtaista ilmoitusta 
ja kuinka hänen veljiensä pyrkimykset olivat epäuskon 
täyttämiä. Kun tutkit tätä lukua, pohdi, millä tavoin sinä 
ponnistelet saadaksesi vastauksia ja johdatusta Herralta.

1. Nefi 15:1–11
Nefin veljet valittavat, etteivät he pysty ymmärtämään 
Lehin näkyä
Monet tilanteet edellyttävät sitä, että me teemme oman 
osamme ennen kuin pääsemme nauttimaan tuloksista. 
Mieti jotakin toimintaa, johon osallistut – esim. koulutyö, 
jonkin instrumentin soittaminen tai urheilu – ja pohdi, 
mikä on tuohon toimintaan uhraamiesi ponnistelujen ja 
niitä seuraavien tulosten välinen yhteys. Pane merkille 
samanlainen kaava, kun tutkit lukua 1. Nefi 15. Huomaa, 
kuinka ponnisteleminen liittyy hengellisten totuuksien 
oppimiseen ja ilmoituksen saamiseen Herralta.

Kun Nefi oli pyrkinyt uutterasti ymmärtämään isänsä 
näyn ja opetukset sekä sitten saanut oman ilmoi-
tuksen, hän palasi isänsä teltalle. Siellä hän huomasi 
veljiensä väittelevän keskenään. Tutki jakeita 1. Nefi 
15:1–3 ja pane merkille, mistä he keskustelivat.

Alleviivaa kohdasta 1. Nefi 15:6–7, mikä vaivasi Nefin 
veljiä ja aiheutti kiistaa. Miksi heidän oli kohdan 1. Nefi 
15:3 mukaan vaikea ymmärtää Lehin opetuksia?  
  
 

Lue 1. Nefi 15:8 ja alleviivaa kysymys, jonka Nefi esitti 
veljilleen. Miksi on loogista, että Nefi esitti tämän kysy-
myksen sen jälkeen mitä hän oli juuri kokenut?

Alleviivaa veljien vastaus jakeesta 1. Nefi 15:9. Tässä 
jakeessa sana sillä tarkoittaa koska. Toisin sanoen Nefin 
veljet selittivät: ”Emme ole kysyneet Herralta, koska 
Hän ei puhu meille.”

 1. Kuvittele, että sinulla on ystävä, joka ei kysy Herralta 
johdatusta, koska hän ei usko Herran vastaavan. Tutki 

kohtaa 1. Nefi 15:11 ja pohdi, minkä neuvon Nefi antoi veljilleen 
liittyen vastausten saamiseen Herralta. Kirjoita sitten pyhien kir
joitusten tutkimispäiväkirjaasi kirje, jossa kannustat ystävääsi 
kysymään Jumalalta uskossa. Kerro kirjeessäsi Nefin neuvosta ja 
omista rukoukseen liittyvistä ajatuksistasi.
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Yksi evankeliumin periaate, jonka voimme oppia Nefin 
ja hänen veljiensä toimista ja kokemuksista, on se, että 
jos me kysymme Herralta uskossa ja noudatamme 
Hänen käskyjään, niin me olemme valmiita saa
maan Häneltä suurempaa ilmoitusta ja johdatusta.

 2. Valitse jompikumpi alla olevista kysymyksistä ja kirjoita 
siihen vastaus pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi:

 a. Mitä sanoisit auttaaksesi uutta kirkon jäsentä ymmärtämään, 
mitä meiltä vaaditaan saadaksemme opetusta ja johdatusta 
Herralta?
 b. Kuinka pyrkimyksesi oppia hengellisiä totuuksia ja etsiä Her
ran johdatusta on vaikuttanut kykyysi tuntea Henki ja ymmärtää 
evankeliumia?

Kerro jossakin vaiheessa seuraavan päivän aikana isälle, 
äidille, veljelle, siskolle, kirkon johtohenkilölle tai opet-
tajalle vastauksestasi yllä olevaan tehtävään. Kun olet 
kertonut siitä, pyydä kyseistä henkilöä kertomaan sinulle 
kokemuksista, jolloin hän on ponnistellut ja osoittanut 
uskoa etsiessään taivaalliselta Isältä apua ja johdatusta.

1. Nefi 15:12–20
Nefi selittää Israelin hajottamista ja kokoamista
Nefin veljet olivat hämmentyneitä Lehin profetiasta 
sekä oliivipuuta ja pakanoita koskevista opetuksista 
(ks. 1. Nefi 15:7; ks. myös 1. Nefi 10:12–15). Nefi selitti, 
että oliivipuun luonnollisten oksien hajottaminen on 
vertauskuvana Israelin huoneen (Jumalan liittokan-
san) fyysisestä ja hengellisestä hajottamisesta heidän 
tottelemattomuutensa vuoksi. Ollessaan hajallaan 
he menettivät tiedon evankeliumista samoin kuin 
käsityksen siitä, että he ovat Israelin huoneen jäseniä. 
Osana Israelin huoneen kokoamista myöhempinä 
aikoina ihmiset kaikkialla maan päällä ottavat vastaan 
palautetun evankeliumin ja käsittävät olevansa Herran 
liittokansaa (ks. 1. Nefi 15:14–15).

Lue 1. Nefi 15:14 ja merkitse, mitä hajotettu Israel 
myöhempinä aikoina ymmärtää.

Nefi opetti, että ne, jotka liittyvät kirkkoon, ovat ikään 
kuin heidät olisi oksastettu ”tosi oliivipuuhun” (1. Nefi 
15:16). Hän sanoi myös, että aivan kuten Israelin 
huoneen hajottaminen, tämä oksastaminen eli kokoa-
minen tapahtuisi ”pakanoiden kautta” (1. Nefi 15:17). 
Saattaa olla hyödyllistä ymmärtää, että ”sanalla pakanat 
– – on pyhissä kirjoituksissa useita merkityksiä. Toisi-
naan se tarkoittaa ihmisiä, jotka eivät ole israelilaista 
syntyperää, joskus ihmisiä, jotka eivät ole juutalaista 
syntyperää, ja joskus kansoja, joilla ei ole evankeliu-
mia, vaikka kansassa olisikin israelilaista verta. Tämä 
jälkimmäinen merkitys on tavallinen erityisesti Mor-
monin kirjassa ja Opissa ja liitoissa.” (PKO, ”Pakanat”, 
scriptures.lds.org/fi.)

Herra pitää lupauksensa ja muistaa liittonsa, jotka Hän 
on tehnyt lastensa kanssa. Hän haluaa, että kaikki Hänen 
lapsensa saavat ikuisen evankeliumin siunaukset (ks. 
1. Nefi 15:18). Kun pyrit kertomaan evankeliumista ystä-
ville ja sukulaisille sekä sitoudut palvelemaan kunnialli-
sesti lähetystyössä, autat toteuttamaan Lehin profetiaa.

1. Nefi 15:21–36
Nefi vastaa veljiensä kysymyksiin Lehin näystä oman 
kokemuksensa pohjalta
Luvun 1. Nefi 15 loppuosa käsittelee kysymyksiä, 
joita veljet esittivät Nefille Lehin unesta. He kysyivät: 
”Mitä tarkoittaa isämme näkemä rautakaide, joka johti 
puulle?” (1. Nefi 15:23.) Lue Nefin vastaus jakeista 
1. Nefi 15:24–25 ja pane merkille, mitä siunauksia on 
luvattu niille, jotka ottavat uutterasti varteen Jumalan 
sanan. Alleviivaa presidentti Ezra Taft Bensonin seuraa-
vista Jumalan sanan voimaa koskevista lausunnoista 
ilmauksia, jotka muistuttavat Nefin opettamia asioita:

• ”Sen lisäksi että Jumalan sana johdattaa meidät 
nauttimaan sitä hedelmää, joka on kaikkia muita 
hedelmiä haluttavampaa, niin Jumalan sanassa ja 
sen kautta me saamme voimaa vastustaa kiusauksia, 
voimaa tehdä tyhjäksi Saatanan ja hänen lähettiläi-
densä työn.”
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• ”Jumalan sana – – on voimallinen vahvistamaan 
pyhiä ja varustamaan heidät Hengellä, niin että he 
voivat vastustaa pahaa, pitää kiinni hyvästä ja löytää 
ilon tässä elämässä.”

• ”Menestystä vanhurskaudessa, voimaa välttää 
petollisia opetuksia ja vastustaa kiusausta, opastusta 
jokapäiväisessä elämässämme, lohtua sielulle – 
nämä ovat vain muutamia niistä lupauksista, joita 
Herra on antanut niille, jotka tulevat Hänen sanansa 
ääreen. – – Vaikka olisimme kuinka uutteria tahansa 
muilla aloilla, niin tietyt siunaukset voidaan saada 
vain pyhistä kirjoituksista, vain tulemalla Herran 
sanan ääreen ja pitämällä siitä kiinni kulkiessamme 
pimeyden sumujen halki elämän puuta kohti.” 
(”Sanan voima”, Valkeus, 1986, konferenssiraportti 
156. vuosikonferenssista, s. 81–83.)

On tärkeää, että pidämme kiinni Jumalan sanasta 
tutkimalla pyhiä kirjoituksia, rukoilemalla ja kuuntele-
malla innoitettuja johtajia.

 3. Suunnittele pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
lehtinen, jossa mainostetaan Jumalan sanaa. Muista sisäl

lyttää lehtiseen siunaukset, jotka Nefi lupasi niille, jotka pitävät 
kiinni Jumalan sanasta. Voisit myös luetella lähteitä, joista voi 
löytää Jumalan sanaa.

Voisit kirjoittaa pyhiin kirjoituksiisi kohdan 1. Nefi 
15:24–25 viereen seuraavan periaatteen: Jumalan 
sanan tutkiminen ja noudattaminen päivittäin  
vahvistaa meitä Saatanan kiusauksia vastaan.

 4. Jotta sinun on helpompi vahvistaa todistustasi tästä 
periaatteesta, kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäivä

kirjaasi vastaus toiseen tai kumpaankin seuraavista kysymyksistä:
 a. Mikä pyhien kirjoitusten tutkimiseesi liittyvä kokemus on aut
tanut sinua tietämään, että tämä periaate on totta?
 b. Miten voit saada selville, että tämä periaate on totta?

Lehin unessa ne, jotka pitivät kiinni rautakaiteesta, 
johdatettiin turvallisesti pimeyden sumun läpi elämän 
puun luo. Kohdassa 1. Nefi 15:26 kerrotaan, kuinka 
veljet pyysivät Nefiä selittämään, mikä merkitys oli 
vesivirralla, joka oli elämän puun lähellä. Katso jakeita 
1. Nefi 15:27–29 ja pane merkille, mitä vesivirta kuvasi.

Lue 1. Nefi 15:32–36. Miksi nämä opetukset saattoivat 
vaivata Nefin veljiä?

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mitkä osat Lehin näyssä ja näkyä koskevassa Nefin tulkin
nassa ovat osoituksena Jumalan rakkaudesta ja huolenpidosta 
Nefin veljiä kohtaan?
 b. Millaisena näet Jumalan rakkauden ja huolenpidon sinua 
kohtaan luvussa 1. Nefi 15?

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun 1. Nefi 15 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 4: PÄIVÄ 2

1. Nefi 16
Johdanto
Kun Nefin veljet tunsivat hänen sanojensa voiman, 
he nöyrtyivät Herran edessä. Kun perhe kulki erä-
maassa, Herra antoi heille Liahonan opastamaan heitä 
heidän matkallaan. Matkatessaan perhe koki monia 
vastoinkäymisiä, yhtenä esimerkkinä se, kun heidän 
jousensa menettivät jäntevyytensä ja Nefin jousi meni 
rikki, mikä rajoitti ruoan hankkimista. Samalla kun 
suurin osa perheestä nurisi tämän menetyksen vuoksi, 
Nefi valmisti uuden jousen ja etsi Herran neuvoa 
siihen, minne mennä metsästämään. Luvun 1. Nefi 16 
tutkiminen tarjoaa sinulle mahdollisuuden miettiä, 
kuinka itse saattaisit suhtautua sekä ojentamiseen että 
vastoinkäymiseen. Samalla tavoin kuin Herra johdatti 
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Lehin perhettä heidän vastoinkäymistensä läpi, Hän 
johdattaa sinua haasteiden läpi elämässäsi, jos nöyrästi 
etsit ja noudatat Hänen neuvojaan.

1. Nefi 16:1–6
Nefi vastaa veljiensä nurinaan
Oletko koskaan nähnyt, kun jotakuta on ojennettu tai 
nuhdeltu hänen huonosta käytöksestään? Kuinka tuo 
henkilö suhtautui siihen?

Laman ja Lemuel kokivat Nefin nuhtelevan heitä, kun 
hän opetti heille, että jumalattomat suljettaisiin pois eikä 
heidän annettaisi nauttia elämän puun hedelmää (ks. 
1. Nefi 15:36–16:1). Lue 1. Nefi 16:1–2 ja alleviivaa, kuinka 
Nefi sanoi joidenkuiden ihmisten suhtautuvan totuuden 
kuulemiseen silloin, kun he eivät elä sen mukaan.

Ilmaus ”viiltää heitä aivan sisimpään asti” tarkoittaa, 
että se paljastaa heidän syyllisyytensä. Mitä mielestäsi 
tarkoittaa se, että ”syylliset pitävät totuutta kovana”?  
  
 

 1. Laadi pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi luet
telo asioista, joita voisit tehdä ollaksesi kuuliainen sil

loinkin, kun totuutta on vaikea kuulla ja se viiltää sinua aivan 

sisimpään asti (ks. 1. Nefi 16:2). Minkähän vuoksi joidenkuiden 
nuorten on vaikea olla kuuliaisia tietyille totuuksille? Vertaa 
omaa luetteloasi siihen, mitä Nefi sanoi Lamanille ja Lemuelille 
kohdassa 1. Nefi 16:3–4.

Kuinka kohdan 1. Nefi 16:5 mukaan Laman ja 
Lemuel päättivät suhtautua Nefin opetukseen? Mikä 
sana tai ilmaus tässä jakeessa kuvaa sitä, mitä meidän 
pitäisi tehdä, kun totuus viiltää meitä aivan sisimpään 
asti? Korosta pyhiin kirjoituksiisi vastaukset näihin 
kysymyksiin.

1. Nefi 16:7–33
Liahona johdattaa Lehin perhettä
Merkitse ympyröimällä, ovatko seuraavat väittämät 
oikein (O) vai väärin (V):

O V Nefi solmi avioliiton Ismaelin vanhimman 
tyttären kanssa.

O V Lehille annettiin kompassin kaltainen pallo 
nimeltä Liahona.

O V Pyöreässä pallossa oli neljä osoitinta, jotka 
ohjasivat Lehiä ja tämän perhettä.

O V Kun Lehin perhe oli saanut Liahonan, heidän 
matkantekonsa erämaassa oli helppoa.
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Kun tutkit jakeita 1. Nefi 16:7–10 sekä luvun tiivistelmää, 
tarkastele vastauksiasi kolmeen ensimmäiseen kysy-
mykseen (ks. myös Alma 37:38). Lue 1. Nefi 16:17–19 
selvittääksesi, vastasitko oikein neljänteen kysymykseen. 
(Oikeat vastaukset ovat tämän oppiaiheen lopussa.)

Silloinkin kun olemme kuuliaisia, me kohtaamme yhä 
koettelemuksia. Monet kohtaamistamme koettele-
muksista eivät ole seurausta siitä, että olemme tehneet 
vääriä valintoja. Niitä tulee eteemme pikemminkin 
kuolevaisen elämän luonnollisena tuloksena, mutta ne 
suovat meille mahdollisuuden oppia ja kasvaa vaelluk-
semme aikana kuolevaisuudessa, kuten Vapahtaja (ks. 
OL 122:7–8). Se, kuinka suhtaudumme näihin koette-
lemuksiin, on yksi meidän elämämme kokeista.

Sen pohjalta, miten Nefi kuvaili palloa jakeessa 1. Nefi 
16:10, kuinka sellainen lahja on kenties ollut hyödyl-
linen Lehille ja hänen perheelleen, kun he kulkivat 
luvattuun maahan? Etsi jakeesta 1. Nefi 16:16, kuinka 
Liahona hyödytti Lehin perhettä, ja korosta se.

Tutki jakeita 1. Nefi 16:20–22 ja pane merkille, kuinka 
jotkut Lehin perheen jäsenistä suhtautuivat siihen, kun 
Nefin jousi meni rikki. Lue 1. Nefi 16:23–25, 30–32 ja 
pane merkille, kuinka Nefi suhtautui tähän koette-
lemukseen. Kuinka hänen suhtautumisensa vaikutti 
hänen perheeseensä?

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Mitä asioita olet oppinut 

vertaamalla Nefin ja hänen perheensä erilaisia tapoja suhtautua 
samaan koettelemukseen?

Valittamisen sijaan Nefi valmisti uuden jousen ja sitten 
etsi johdatusta tietääkseen, mistä voisi löytää ruokaa. 
Nefin esimerkki osoittaa, että jos me teemme kaiken 
voitavamme ja lisäksi etsimme Herran ohjausta, 
niin Hän auttaa meidät läpi vaikeuksiemme.

Näiden tapahtumien aikana Herra selitti Lehille, 
kuinka Liahona toimi. Pane merkille kohdasta 1. Nefi 
16:26–29, mikä oli edellytyksenä sille, että Herra joh-
dattaisi Lehin perhettä Liahonan avulla.

 3. Kuvittele, että kerrot pienelle lapselle Liahonasta. 
Selitä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi yksinker

taisin sanoin, kuinka Liahona johdatti Lehin perhettä ja mitä hei
dän piti tehdä, jotta se edelleen johdattaisi heitä.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Kuinka Liahona osoittaa 

meille, että ”vähäisin keinoin Herra voi saada aikaan suu-
ria”? (1. Nefi 16:29.)
Herra on antanut sinulle monia lahjoja, jotka auttavat 
sinua saamaan henkilökohtaista johdatusta. Lue seu-
raavat kolme lausuntoa, jotka koskevat joitakin näistä 

lahjoista, ja pohdi, kuinka kukin näistä Herran anta-
mista lahjoista muistuttaa Liahonaa.

Patriarkallinen siunaus
Presidentti Thomas S. Monson on sanonut, että 
patriarkallinen siunaus on henkilökohtainen Liahona:

”Sama Herra, joka antoi Lehille Liahonan, 
on antanut sinulle ja minulle tänä aikana 
harvinaisen ja arvokkaan lahjan, joka 
ohjaa elämäämme, varoittaa vaaroista 
turvatakseen tiemme ja osoittaa turvalli-
sen kulkureitin – ei luvattuun maahan 

vaan taivaalliseen kotiimme. Lahja, johon viittaan, on 
patriarkallinen siunauksemme. Jokaisella kelvollisella 
kirkon jäsenellä on oikeus saada tämä kallisarvoinen ja 
mittaamattoman arvokas henkilökohtainen aarre. – –

Sinun ei pidä taittaa siunaustasi siististi ja panna sitä 
pois. Sitä ei pidä kehystää tai julkistaa. Mutta sitä pitää 
lukea. Sitä pitää rakastaa. Sitä pitää noudattaa. Patriar-
kallinen siunauksesi saattaa sinua halki pimeimmänkin 
yön. Se opastaa sinut läpi elämän vaarojen. – – Patri-
arkallinen siunauksesi on sinulle henkilökohtainen 
Liahona, joka viitoittaa tiesi ja toimii oppaanasi.”  
(Ks. ”Patriarkallinen siunauksesi – valkeuden Lia-
hona”, Valkeus, tammikuu 1987, s. 54–55.)

Pyhät kirjoitukset ja profeettojen sanat
Palvellessaan seitsemänkymmenen 
koorumin jäsenenä vanhin W. Rolfe Kerr 
vahvisti, että Kristuksen ja Hänen 
palvelijoidensa sanat ovat hengellinen 
Liahona: ”Kristuksen sanat voivat olla 
henkilökohtainen Liahona meille jokaiselle 

ja näyttää meille tien. Älkäämme olko velttoja keinon 
helppouden tähden. Ottakaamme uskossa Kristuksen 
sanat mieleemme ja sydämeemme sellaisina kuin ne 
ovat kirjoitettuina pyhissä kirjoituksissa ja sellaisina kuin 
elävät profeetat, näkijät ja ilmoituksen  saajat ne lausuvat. 
Kestitkäämme itseämme uskoen ja uutterasti Kristuksen 
sanoilla, sillä Kristuksen sanat ovat meidän hengellinen 
Liahonamme ja kertovat meille kaiken, mitä meidän 
tulee tehdä.” (Ks. ”Kristuksen sanat – hengellinen 
Liahonamme”, Liahona, toukokuu 2004, s. 37.)

Pyhä Henki
Vanhin David A. Bednar kahdentoista 
apostolin koorumista on verrannut  
Pyhää Henkeä ja Liahonaa: ”Kun me 
kilvoittelemme muuttaaksemme 
asenteemme ja tekomme vanhurskaiksi, 
Pyhästä Hengestä tulee meille tänä 

päivänä se, mikä Liahona oli Lehille ja hänen 
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perheelleen heidän aikanaan. Samat seikat, jotka saivat 
Liahonan toimimaan Lehin hyväksi, kutsuvat niin ikään 
Pyhän Hengen meidän elämäämme. Ja samat seikat, 
jotka muinoin estivät Liahonaa toimimasta, saavat 
meidät nykyisin samalla tavoin loittonemaan Pyhästä 
Hengestä.” (”Jotta Hänen Henkensä olisi aina meidän 
kanssamme”, Liahona, toukokuu 2006, s. 30.)

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi kah
desta tai kolmesta tavasta, joilla patriarkallinen siunaus, 

pyhät kirjoitukset ja profeettojen sanat tai Pyhä Henki voi olla 
kuin Liahona.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi kuvaus 
tilanteesta, jolloin jostakin yllä mainitusta lähteestä saa

masi ohjaus on johtanut sinut saamaan johdatusta Herralta.

1. Nefi 16:34–39
Ismaelin tyttäret surevat isänsä kuolemaa, ja Laman 
juonittelee Lehin ja Nefin surmaamista
Kohdassa 1. Nefi 16:34–38 kerrotaan, että Ismael kuoli, 
kun seurue oli kulkenut erämaassa monen päivän ajan. 
Hänen tyttärensä surivat tavattomasti isänsä menetystä, 
ja jotkut hänen perheestään nurisivat Lehiä ja Nefiä vas-
taan ja halusivat palata Jerusalemiin. Laman jopa veh-
keili murhatakseen Nefin ja Lehin. Jälleen kerran Nefin 
veljet osoittivat heikkoutensa ja epäuskonsa, koska he 
eivät etsineet Herran tahtoa. He olivat torjuneet Pyhän 
Hengen ja sen avun, jota Hän olisi antanut heille.

Lue 1. Nefi 16:39 ja pane merkille, mitä Herra teki tässä 
tilanteessa. Sen perusteella, mitä olet oppinut tästä 
jakeesta, miksi Herra nuhtelee meitä?   
 

Herra johdattaa ja nuhtelee meitä meidän hyväk-
semme. Jos me toimimme Herralta saamamme johda-
tuksen tai nuhtelun mukaan, Hän siunaa meitä.

 7. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun 1. Nefi 16 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
Vastaukset oikein/väärin- kyselyyn: 1) V, 2) O, 3) V, 4) V.

VIIKKO 4: PÄIVÄ 3

1. Nefi 17
Johdanto
Kuljettuaan kahdeksan vuotta erämaassa Lehin perhe 
saapui meren rantaan. He antoivat paikalle nimeksi 
Runsaus. Nefi noudatti Herran käskyä rakentaa laiva. 
Hän myös nuhteli veljiään siitä, että näiden jumalatto-
muus esti heitä saamasta innoitusta Herralta. Kun tut-
kit lukua 1. Nefi 17 ja Nefin esimerkkiä, huomaat, että 
kuuliaisuuden avulla voit toteuttaa kaiken, mitä Jumala 
on käskenyt. Opit myös paremmin tunnistamaan sen, 
kun Herra puhuu sinulle hiljaisella, vienolla äänellä.

1. Nefi 17:1–51
Lehin perhe matkaa Runsauden alueelle, missä Nefiä 
käsketään rakentamaan laiva
Kuvaisitko elämääsi helpoksi vai vaikeaksi? Miksi? Lue 
1. Nefi 17:1, 4, 6 ja ympyröi sanoja, jotka ilmaisevat, 
oliko Nefin ja hänen perheensä erämaassa viettämä 
aika helppoa vai vaikeaa.

Lue 1. Nefi 17:3 ja huomaa, minkä syyn Nefi esitti 
sille, miksi hänen perhettään siunattiin tänä vaikeana 
aikana – se alkaa sanalla jos. Korosta tämä periaate 
pyhiin kirjoituksiisi.

Evankeliumin periaat-
teet esitetään pyhissä 
kirjoituksissa usein 
”jos–niin”- muodossa. 
Tämän ”jos–niin”- 
muodon voi huomata 
myös siinä, kuinka 
yksittäiset ihmiset elävät, 
samoin kuin perheet 
ja kokonaiset kansa-
kunnat. Sana jos kuvaa 
toimintaamme, ja sana 
niin selittää seurauksen 
tai siunauksen, jonka 
saamme siitä toiminnasta. Vaikka kohdassa 1. Nefi 
17:3 ei olekaan sanaa niin, siinä silti kuvataan toimin-
taa ja siitä seuraavaa siunausta. Kuinka sinä ilmai-
sisit omin sanoin periaatteen, josta Nefi todistaa? 
Jos- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , niin   
 .

Huomaa, kuinka tätä periaatetta havainnollistetaan 
jakeissa 1. Nefi 17:2, 12–13. Kun luet näitä jakeita, 
merkitse tapoja, joilla Herra vahvisti ja siunasi Nefiä ja 
tämän perhettä, kun he pitivät käskyt. Pane merkille 
lisätodisteita tämän periaatteen totuudesta, kun tutkit 
edelleen Nefin kokemusta.

Kun tutkit pyhiä kirjoituk
sia, pane merkille sanoja ja 
ilmauksia kuten ”näin me 
näemme”, ”sen tähden”, 
”siis”, ”katso” tai ”jos… 
niin…” Usein ne ilmaisevat 
kohdan, jossa esitetään opilli
nen lausuma tai evankeliumin 
periaate.

Opi tunnistamaan 
periaatteita ja oppeja
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 1. Varaa aikaa siihen, että kirjoitat pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaasi merkitykselliset vastaukset seuraa

viin kysymyksiin. Tämä harjoitus auttaa sinua näkemään, että 
Nefi eli jatkuvasti sen periaatteen mukaan, jonka hän esitti koh
dassa 1. Nefi 17:3, vaikka muut perheenjäsenet eivät eläneet
kään sen mukaan. Muista miettiä, kuinka tämä periaate soveltuu 
sinun omaan elämääsi.
 a. Mitä Herra käski Nefiä tekemään? (Ks. 1. Nefi 17:7–8.) Mikä 
tämän käskyn noudattamisessa on saattanut olla vaikeaa?
 b. Mikä Nefin suhtautumisessa tähän käskyyn tekee sinuun vai
kutuksen? (Ks. 1. Nefi 17:9–11, 15–16.) Kuinka hänen veljensä 
suhtautuivat? (Ks. 1. Nefi 17:17–21.) Mitä voit oppia näistä 
suhtautumistavoista?
 c. Nefi vastasi veljilleen muistuttamalla heitä Mooseksen koke
muksesta. Kuinka Herra auttoi Moosesta toteuttamaan tehtävän, 
joka hänen käskettiin tehdä? (Ks. 1. Nefi 17:23–29.) Millä tavoin 
Nefin veljet olivat Israelin lasten kaltaisia? (Ks. 1. Nefi 17:30, 42.)
 d. Onko joitakin käskyjä, jotka ovat vaikeita sinulle? Kuinka voit 
suhtautua vaikeisiin tehtäviin tai Jumalan käskyihin kuten Nefi ja 
Mooses?

Kun olet tehnyt edellä olevan tehtävän, lue Nefin 
uskon ilmaus kohdasta 1. Nefi 17:50.

Lue 1. Nefi 17:51 ja sovella tätä jaetta itseesi lisäämällä 
oma nimesi sanan ”minua” jälkeen ja korvaamalla 
ilmaus ”rakentamaan laivaa” käskyllä, jonka merkitsit 
edellä kysymykseen d.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi koke
muksesta (omastasi tai jonkun tuntemasi henkilön), joka 

on auttanut sinua tietämään, että jos olet uskollinen Jumalalle, 
Hän auttaa sinua toteuttamaan kaiken, mitä Hän pyytää sinulta.

Periaate, josta Nefi oli esimerkkinä luvussa 1. Nefi 17 ja 
läpi elämänsä, on, että jos me pidämme käskyt, niin 
Herra vahvistaa meitä ja järjestää meille keinot 
toteuttaa sen, mitä Hän on käskenyt.

1. Nefi 17:45–55
Nefi nuhtelee veljiään näiden jumalattomuuden tähden
Lue 1. Nefi 17:48, 53–54 ja ota selville, miksi Nefi 
ojensi kätensä veljiään kohti.

Mitä kohdan 1. Nefi 17:53 mukaan Herra teki Nefin 
veljille? Miksi?   
 

Se, miten Herra järkytti Nefin veljiä, oli yksi monista 
tavoista, joilla Hän oli pyrkinyt kommunikoimaan 
heidän kanssaan. Lue 1. Nefi 17:45 ja pane merkille, 
millä muilla tavoin Herra oli yrittänyt kommunikoida 
heidän kanssaan.

Pohdi kahdentoista apostolin koorumin 
presidentin Boyd K. Packerin seuraavia 
sanoja: ”Pyhä Henki puhuu äänellä, jonka 
pikemminkin tunnette kuin kuulette. Sitä 
kuvataan hiljaiseksi, vienoksi ääneksi [ks. 
OL 85:6]. Vaikka me puhumme Hengen 

kuiskausten ’kuuntelemisesta’, niin useimmiten 
hengellistä ohjausta kuvataan sanomalla ’Minulla oli 
tunne…’” (Ks. ”Henkilökohtainen ilmoitus – lahja, koe 
ja lupaus”, Valkeus, tammikuu 1995, s. 59.)

Voisit merkitä kohdan 1. Nefi 17:45 ja kirjoittaa sen 
viereen seuraavan periaatteen: Pyhä Henki puhuu 
hiljaisella, vienolla äänellä, jonka me pikemmin
kin tunnemme kuin kuulemme.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Milloin olet tuntenut Herran puhuneen hiljaisella, vienolla 
äänellä?
 b. Mitä voit tehdä tunteaksesi ja tunnistaaksesi hiljaisen, vienon 
äänen?

Korosta kohdassa 1. Nefi 17:45 lause ”hän on puhu-
nut teille hiljaisella, vienolla äänellä, mutta teidän 
tuntonne oli turtunut, niin että ette voineet tuntea 
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hänen sanojaan”. Katso uudelleen jakeen 1. Nefi 17:45 
ensimmäistä virkettä ja pane merkille syy, miksi Nefin 
veljien tunto ”oli turtunut”.

Kuinka synti voi estää meitä tuntemasta Pyhää Hen-
keä? Millaiset muut asiat voivat häiritä meitä tunte-
masta Pyhää Henkeä?   
  
 

Presidentti James E. Faust ensimmäisestä presidentti-
kunnasta käytti vertausta esittäessään muutamia tapoja, 
joilla synti voi estää meitä tuntemasta Pyhää Henkeä:

”Suuri osa kommunikoinnista meidän 
aikanamme tapahtuu matkapuhelimien 
välityksellä. Aika ajoin huomaamme 
kuitenkin katvealueita, joissa matkapuhe-
limen signaali on liian heikko. Näin voi 
käydä, kun matkapuhelimen käyttäjä on 

tunnelissa tai kanjonissa tai kun on jotakin muuta 
häiriötä.

Samoin on ollessamme yhteydessä Jumalaan. – – Usein 
me siirrymme hengellisille katvealueille – paikkoihin ja 
tilanteisiin, jotka sulkevat pois jumalalliset viestit. Näitä 
katvealueita ovat viha, pornografia, rikkomus, itsekkyys 
ja muut tilanteet, jotka loukkaavat Henkeä.” (”Saitko 
oikean viestin?”, Liahona, toukokuu 2004, s. 67.)

 4. Pohdi, kuinka hyvin olet kuunnellut sanomia, joita 
Herra on viime aikoina pyrkinyt välittämään sinulle. Laadi 

pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi luettelo mahdollisista 
”hengellisistä katvealueista” – tilanteista ja paikoista, jotka voi
vat estää sinua kuulemasta hiljaista, vienoa ääntä – ja mitä aiot 
tehdä välttääksesi niitä.

Voit saada Herralta viestejä hiljaisen, vienon äänen 
välityksellä, kun pyrit olemaan kelvollinen ja kiinnittä-
mään huomiota näihin lempeisiin kehotuksiin.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun 1. Nefi 17 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 4: PÄIVÄ 4

1. Nefi 18–19
Johdanto
Herran ohjeita noudattaen Nefi ja hänen perheensä 
rakensivat laivan valmiiksi ja lähtivät purjehtimaan 
kohti luvattua maata. Heidän merimatkansa aikana 
monet laivalla olleista kapinoivat Lamanin ja Lemue-
lin johdolla. Sen vuoksi Liahona lakkasi toimimasta 
ja suuri myrsky uhkasi jokaisen laivalla olleen henkeä. 
Kun kapinalliset olivat tehneet parannuksen ja Nefi 
oli rukoillut uskossa, Liahona alkoi toimia ja Herra 
tyynnytti myrskyn ja ohjasi jälleen heidän matkaansa. 
Saavuttuaan luvattuun maahan Nefi kehotti perhet-
tään muistamaan Vapahtajaa ja soveltamaan pyhiä 
kirjoituksia itseensä. Kun tutkit lukuja 1. Nefi 18–19, 
vertaa Nefin kokemusta koettelemusten kohtaamisesta 
omien koettelemustesi kohtaamisen haasteisiin. Pyri 
noudattamaan Nefin esimerkkiä.

1. Nefi 18:1–8
Lehin perhe valmistautuu purjehtimaan luvattuun maahan
Miksi on tärkeää sekä työskennellä uutterasti että etsiä 
johdatusta Herralta? Millä tavoin Nefi laivaa raken-
taessaan osoitti kumpaakin näistä ominaisuuksista? 
Lue 1. Nefi 18:1–8.

 1. Laadi pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi luettelo 
kaikista kohdan 1. Nefi 18:1–8 sanoista ja ilmauksista, 

jotka kuvaavat Nefin ja hänen perheensä ponnisteluja. Etsi sitten 
kaikki sanat ja ilmaukset, jotka osoittavat, kuinka Herra ohjasi ja 
auttoi heitä. Minkä yhteyden huomaat Nefin ponnistelujen ja 
hänen Herralta saamansa avun välillä?

Nefin kokemus osoittaa, että voidaksemme toteuttaa 
sen, mitä Herra käskee, meidän tulee etsiä Hänen 
apuaan ja ponnistella itse.

 2. Ajattele jotakin tilannetta, jossa olet nyt ja jossa tar
vitset Jumalan apua. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimis

päiväkirjaasi, mitä voit tehdä etsiäksesi Herran ohjausta ja millä 
tavoin sinun tulee kenties ponnistella.

1. Nefi 18:8–25
Laman ja Lemuel johtavat laivalla kapinaa, joka vaikeuttaa 
matkaa luvattuun maahan
Kun kohtaamme elämässä koettelemuksia tai vas-
toinkäymisiä, on tavallista ihmetellä, miksi me niitä 
vaikeuksia kohtaamme. Kenties sinä tai joku, jonka 
tunnet, on vaikeana hetkenä kysynyt ”Miksi?”
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Vanhin L. Whitney Clayton seitsemänkymmenen 
johto kunnasta on maininnut kolme syytä kohtaa-
miimme vastoinkäymisiin. Alleviivaa lukiessasi hänen 
kuvaamansa syyt.

”Yleisesti ottaen meidän taakkoihimme on 
kolme syytä. Jotkin taakat ovat luonnollisia 
seurauksia sen maailman oloista, jossa 
elämme. Sairauksia, fyysisiä vammoja, 
hurrikaaneja ja maanjäristyksiä tulee aika 
ajoin ilman omaa syytämme. – –

Toisia taakkoja sälytetään harteillemme muiden ihmisten 
rikkomusten vuoksi. Kaltoinkohtelu ja riippuvuudet voi-
vat muuttaa kodin paikaksi, joka on syyttömille perheen-
jäsenille kaikkea muuta kuin taivas maan päällä. Synti, 
väärät perinteet, sorto ja rikollisuus kylvävät elämän 
polkujen varrelle taakkojen alla kärsiviä uhreja. Myös 
vähemmän vakavat pahanteot kuten juoruilu ja epäystä-
vällisyys voivat aiheuttaa muissa todellista kärsimystä.

Omat virheemme ja vajavuutemme aiheuttavat monia 
ongelmistamme ja voivat sälyttää raskaita taakkoja 
omille harteillemme. Kaikkein raskain taakka, minkä 
sälytämme omille harteillemme, on synnin taakka. Me 
kaikki tunnemme sen katumuksen ja tuskan, jotka 
väistämättä seuraavat, ellemme pidä käskyjä.” (Ks. 
”Että teidän kuormanne olisivat keveitä”, Liahona, 
marraskuu 2009, s. 12–13.)

Kun Nefi ja hänen perheensä aloittivat purjehduk-
sen luvattuun maahan, he kokivat monia vaikeuksia. 
Kun tutkit lukua 1. Nefi 18, pane merkille yksi niistä 
kärsimyksen lajeista, joista vanhin Clayton puhui. Lue 
1. Nefi 18:9–11 ja pane merkille esimerkkejä vääristä 
valinnoista, joita jotkut laivalla olleista tekivät.

Vaikka ei olekaan väärin tanssia, kuunnella musiikkia 
tai pitää hauskaa, kohdassa 1. Nefi 18:9 kerrotaan, 
että he tekivät näitä asioita ”perin karkeasti”. Sana 
karkea tarkoittaa raakuutta, rahvaanomaisuutta tai 
ruokottomuutta. Saatana voi käyttää tanssia, musiik-
kia tai puhetapaamme turmellakseen meidän sydä-
memme ja mielemme saaden meidät menettämään 
Pyhän Hengen kumppanuuden.

Mitä Nefi kohdan 1. Nefi 18:10 mukaan pelkäsi tapah-
tuvan, elleivät kapinoivat tekisi parannusta?   
 .

Mitä Nefi teki asian suhteen? Kuinka suhtautuisit, jos 
isä tai äiti tai kirkon johtaja kehottaisi sinua kuuntele-
maan toisenlaista musiikkia, tanssimaan toisella tavalla 
tai puhumaan eri tavalla kuin olet tähän asti tehnyt. Oli-
sitko halukas kuuntelemaan ja muuttamaan tapojasi?

Lue 1. Nefi 18:12–14, 17–19 ja pane merkille, mitä 
seurauksia heidän kapinoinnillaan oli. Kuinka Nefi ja 
jotkut perheenjäsenet kärsivät muiden tekojen vuoksi? 
Huomaa, kuinka muutamien kapinalliset teot vaikutti-
vat koko ryhmän kykyyn saada johdatusta Jumalalta.

Kapinoivien teot osoittavat meille, että synti johtaa 
siihen, että kärsimyksiä tulee meille itsellemme ja 
toisinaan muillekin.

 3. Joitakin kiusauksia, joita tämän päivän nuoret usein 
kohtaavat, ovat kiusaus olla epäkunnioittava vanhempia 

ja johtohenkilöitä kohtaan, luntata koulussa, juoruilla, pukeutua 
säädyttömästi, rikkoa siveyden lakia, rikkoa viisauden sanaa 
(tupakka, alkoholi ja huumeet) ja katsella pornografiaa. Valitse 
näistä kiusauksista kaksi tai useampia ja kirjoita pyhien kirjoitus
ten tutkimispäiväkirjaasi, kuinka kukin niistä saattaisi vaikuttaa 
kiusaukselle myöten antavan henkilön perheeseen tai ystäviin.

Luvun 1. Nefi 18 loppuosa opettaa meille, kuinka mei-
dän tulee suhtautua siihen, kun kohtaamme vastoin-
käymisiä, tulivatpa ne huonoista valinnoistamme tai 
ilman omaa syytämme. Lue 1. Nefi 18:15–16, 20–23 ja 
merkitse ilmauksia, jotka opettavat, mitä kummassakin 
tilanteessa tulee tehdä.

Näissä jakeissa havainnollistetaan muutamia oppeja ja 
periaatteita. Kirjoita kummankin seuraavan virkkeen 
perään jakeista 1. Nefi 18:15–16, 20–23 sen jakeen 
(tai niiden jakeiden) numero, joka mielestäsi osoittaa 
todeksi kyseisen totuuden:
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• Me voimme turvautua Jumalaan ja pysyä uskol
lisina koettelemustemme aikana.  

• Rukous voi auttaa meitä löytämään rauhaa 
koettelemustemme aikana.   
 

 4. Valitse edellisessä harjoituksessa käyttämistäsi 
jakeista yksi, joka on sinulle erityisen merkityksellinen, ja 

selitä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi, miksi pidät siitä. 
Kirjoita myös, mitä opit siitä jakeesta ja mitä se opettaa sinulle 
suhtautumisesta koettelemuksiin. Jos olet omassa elämässäsi tai 
jonkun muun elämässä nähnyt esimerkin siitä, mitä tämä jae 
opettaa, kirjoita myös siitä.

Kohtaamistaan vastoinkäymisistä huolimatta Nefi ja 
hänen perheensä saapuivat lopulta luvattuun maahan. 
Kun etsit Herran ohjausta ja työskentelet uutterasti sen 
noudattamiseksi, sinäkin voit onnistuneesti saattaa 
päätökseen sen matkan, jonka Herra on lähettänyt 
sinut maan päällä kulkemaan.

Vanhin L. Whitney Clayton lausui tämän todistuksen:

”Riippumatta siitä, mitä taakkoja meille tulee elämässä 
luonnonolojen, muiden ihmisten väärien tekojen tai 
omien virheidemme ja vajavuuksiemme seurauksena, 
me olemme kaikki rakastavan taivaallisen Isän lapsia – 
Hänen, joka lähetti meidät maan päälle toteuttaakseen 
iankaikkisen suunnitelmansa meidän kasvuksemme 
ja kehitykseksemme. Meidän ainutlaatuiset yksilölliset 
kokemuksemme voivat auttaa meitä valmistautumaan 
palaamaan Hänen luokseen. Meidän vastoinkäymi-
semme ja ahdinkomme – niin vaikeita kuin ne ovatkin 
kestää – kestävät taivaan näkökulmasta ’vain pienen het-
ken, ja sitten, jos [kestämme] ne hyvin, Jumala korottaa 
[meidät] korkeuteen’ [OL 121:7–8]. Meidän täytyy tehdä 
kaikki voitavamme kestääksemme taakkamme hyvin niin 
kauan kuin ’pieni hetkemme’ kantaa niitä kestääkin. – –

Tiedän, että kun pidämme Jumalan käskyt ja tekemämme 
liitot, Hän auttaa meitä taakkojemme kanssa. Hän vahvis-
taa meitä. Kun teemme parannuksen, Hän antaa meille 
anteeksi ja siunaa meitä omantunnonrauhalla ja ilolla.” 
(Ks. ”Että teidän kuormanne olisivat keveitä”, s. 13–14.)

1. Nefi 19
Nefi kirjoittaa muistiin profetioita Jeesuksesta Kristuksesta 
saadakseen meidät muistamaan Hänet
Saavuttuaan luvattuun maahan Nefi profetoi Vapahta-
jan tulemisesta ja siitä, kuinka Hänen kansansa ottaisi 
Hänet vastaan. Lue 1. Nefi 19:8–19 ja pane merkille 
ilmauksia, jotka opettavat Jeesuksen Kristuksen luon-
teesta ja olemuksesta.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, 
kuinka se, mitä olet oppinut kohdasta 1. Nefi 19:8–10, 

lisää rakkauttasi Vapahtajaa kohtaan.

Lue tämän päivän oppiaiheen päätteeksi 1. Nefi 19:18–
19, 23 ja alleviivaa, mitä Nefi halusi saada kansansa ja 
kaikki ne, jotka lukisivat Mormonin kirjaa, tekemään. 
Pyri tänään löytämään tilaisuus lausua todistuksesi 
Vapahtajasta ystävälle tai perheenjäsenelle tai lausu 
todistuksesi kirkon tilaisuudessa. Kun teet niin, voit 
ehkä auttaa heitä muistamaan Lunastajansa ja usko-
maan Häneen.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, 
millä tavoin voisit noudattaa Nefin esimerkkiä omassa 

elämässäsi.

 7. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut 1. Nefi 18–19 ja suorittanut tämän oppi
aiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
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VIIKKO 5: PÄIVÄ 1

1. Nefi 20–22
Johdanto
Luvuissa 1. Nefi 20–21 Nefi lainasi Vanhan testamentin 
profeetta Jesajan profetioita. Nämä Jesajan kirjoitukset 
sisältyivät niihin pronssilevyihin, jotka Nefi ja hänen vel-
jensä oli lähetetty takaisin Jerusalemiin hakemaan Laba-
nilta. Jesaja opetti, että silloinkin kun muinainen Israel ei 
pitänyt liittojaan, Herra silti rakasti heitä ja kutsui heitä 
tekemään parannuksen ja tulemaan luokseen. Kun tutkit 
näitä lukuja, keskity siihen, mitä Jesaja opetti Jeesuksesta 
Kristuksesta ja Hänen halustaan lunastaa kansansa.

1. Nefi 20
Herra nuhtelee Israelia ja kutsuu heitä palaamaan luokseen
Tuleeko mieleesi tilannetta, jolloin olet tehnyt jotakin 
sellaista, mikä ei ole ollut sopusoinnussa tekemiesi liit-
tojen kanssa tai kirkon tasovaatimusten kanssa? Miltä 
päätöksesi tuntui? Lue 1. Nefi 20:1–2. Keille Jesaja 
puhui? Ketkä ovat ”Jaakobin huone”?

Vanhassa testamentissa Jaakob oli Iisakin poika ja 
Abrahamin pojanpoika. Herra antoi hänelle nimen 
Israel (ks. 1. Moos. 32:29). ”Israelin huone” viittaa 
hänen jälkeläisiinsä, ja toisinaan heitä kutsutaan 
nimellä ”Jaakobin huone”. Sillä viitataan myös kaikkiin 

Jeesukseen Kristukseen todella uskoviin. (Ks. PKO, 
”Israel”; ks. myös Bible Dictionary, ”Israel, Kingdom 
of”.) Samoin kuin muinaisina aikoina niitä, jotka 
nykyään solmivat Jumalan kanssa liittoja (kuten kas-
teen), pidetään Israelin huoneen liittokansan jäseninä.

Tutki jakeita 1. Nefi 20:3–4, 8, 18 ja alleviivaa sanoja tai 
ilmauksia, jotka osoittavat, ettei Israelin huone ollut 
ollut uskollinen Herralle. Ilmaus ”sinun niskasi on 
rautajänne ja otsasi vaskea” (1. Nefi 20:4) kuvaa ver-
tauskuvallisesti tilaa, jota pyhissä kirjoituksissa nimite-
tään toistuvasti uppiniskaisuudeksi. Yksi mahdollinen 
selitys tälle ilmaukselle on se, että sellaiset eläimet kuin 
härät ja aasit jäykistävät niskansa, jotta niiden isännät 
eivät voi ohjata tai johtaa niitä. Toinen selitys on se, 
että ihmiset, jotka eivät ole halukkaita kumartamaan 
päätään, ovat jäykkäniskaisia. Samalla tavoin Israelin 
huone jäykisti niskansa ylpeydestä ja jumalattomuu-
desta ja kieltäytyi olemasta Herran johdatettavana.

Jotta voit paremmin ymmärtää näitä jakeita ja soveltaa 
niitä meidän aikaamme, mieti, kuinka nämä Israelin 
huoneen tuntomerkit kuvaavat joidenkin ihmisten 
toimia nykyään.

Kun luet jakeita 1. Nefi 
20:9–14, 16, pohdiskele, 
mitä näissä jakeissa ope-
tetaan Herrasta ja siitä, 
millainen Hän on.

 1. Kirjoita pyhien kir
joitusten tutkimis

päiväkirjaasi lyhyet vastaukset 
seuraaviin kysymyksiin:
 a. Kuinka Herra suhtautui 
kansaan, vaikka se oli men
neisyydessä kapinoinut? 
Miksi? (Ks. 1. Nefi 20:9–
11, 14.)
 b. Mitä Herra halusi liitto
kansansa tekevän? (Ks. 1. Nefi 
20:12, 16.)

Näistä jakeista opimme, 
että Herra kutsuu niitä, 
jotka ovat olleet totte
lemattomia, tekemään 
parannuksen ja palaa
maan Hänen luokseen. 
Samalla kun luet ensim-
mäisen presidenttikunnan 
jäsenen, presidentti Die-
ter F. Uchtdorfin seuraa-
via sanoja, alleviivaa yksi 
tai useampi ilmaus, joka 
vahvistaa tämän totuuden:

Presidentti Henry B. Eyring 
ensimmäisestä presidentti
kunnasta on opettanut: 
”Lukeminen, tutkiminen ja 
pohtiminen eivät ole sama 
asia. Me luemme sanoja ja 
saamme kenties ajatuksia. 
Me tutkimme ja kenties löy
dämme pyhistä kirjoituksista 
kaavoja ja yhteyksiä. Mutta 
kun me pohdimme, me kut
summe Hengen antamaan 
ilmoitusta. Pohtiminen on 
minulle sitä ajattelemista 
ja rukoilemista, mitä teen 
luettuani ja tutkittuani pyhien 
kirjoitusten kohtia huolella.” 
(”Palvelkaa Hengen voi
malla”, Liahona, marraskuu 
2010, s. 60.) Kun tutkit pyhiä 
kirjoituksia rauhallisessa 
paikassa, missä voit pohdis
kella niitä, se auttaa sinua 
tuntemaan Pyhän Hengen 
vaikutuksen.

Pohdiskeleminen
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”[Saatana] haluaa meidän tuntevan, ettemme voi 
saada anteeksi (ks. Ilm. 12:10). Saatana haluaa meidän 
ajattelevan, että kun olemme tehneet syntiä, olemme 
ylittäneet ’kohdan, josta ei ole paluuta’ – että on liian 
myöhäistä muuttaa kurssiamme. – –

Kristus tuli pelastamaan meidät. Jos olemme menossa 
väärään suuntaan, Jeesuksen Kristuksen sovitustyö voi 
antaa meille varmuuden siitä, että synti ei ole kohta, 
josta ei ole paluuta. Turvallinen paluu on mahdollista, 
jos noudatamme Jumalan suunnitelmaa pelastuksek-
semme.” (”Kohta, josta on vielä turvallista palata”, 
Liahona, toukokuu 2007, s. 99.)

1. Nefi 21:1–17
Jesaja profetoi, että Messias ei unohda liittokansaansa
Jakeisiin 1. Nefi 21:1–13 Nefi kirjoitti muistiin yhden 
Jesajan profetioista, jotka koskivat Jeesusta Kristusta, 
joka olisi Messias. Kristus (kreikankielinen sana) ja 
Messias (hepreankielinen sana) tarkoittavat kumpikin 
’voideltua’ eli ’valittua’. Jeesus Kristus valittiin olemaan 
sekä Israelin että pakanoiden Lunastaja.

Kun luet jakeita 1. Nefi 21:6–13, merkitse pyhiin kirjoi-
tuksiisi ne ilmaukset, jotka kuvaavat Jeesusta Kristusta 
ja sitä, mitä Hän tekisi Israelin Lunastajana.
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Syntiensä seurauksena Israelin lapset olivat etään-
tyneet Herrasta ja tunsivat Hänen unohtaneen ja 
hylänneen heidät (ks. 1. Nefi 21:14). Vaikka he tunsivat 
Herran hylänneen heidät, etsi kohdasta 1. Nefi 21:14–
16 todisteita siitä, että Herra rakastaa meitä eikä Hän 
koskaan unohda meitä. Voisit korostaa näissä jakeissa 
ilmauksia, jotka ovat sinulle merkityksellisiä.

Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin kooru-
mista on selittänyt, että Vapahtaja on säilyttänyt ristiin-
naulitsemisensa haavat todistuksena siitä, ettei Hän kos-
kaan unohtaisi meitä: ”Kristus ei koskaan unohda lapsia, 
jotka Hän on lunastanut, tai liittoa, jonka Hän on tehnyt 
heidän kanssaan pelastukseksi Siionissa. Tuskalliset 
muistuttajat [Hänen] huolenpidostaan ja liitostaan ovat 
roomalaisten naulojen piirtämät merkit Hänen kämme-
nissään.” (Christ and the New Covenant, 1997, s. 84.)

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
lyhyet vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mistähän syystä ihmisistä joskus tuntuu, että Herra on unoh
tanut heidät?
 b. Mitä arvelet sen merkitsevän, että sinut on piirretty (kaiver
rettu) Vapahtajan kätten kämmeniin? Kuinka tämä auttaa sinua 
arvostamaan Vapahtajan kärsimystä ristillä?
 c. Mitkä kokemukset ovat auttaneet sinua tietämään, ettei 
Herra ole unohtanut sinua?

 3. Kuvittele, että sinulla on ystävä, joka on sanonut, ettei 
hän menneiden syntien takia tunne enää olevansa kelvol

linen käymään kirkossa. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimis
päiväkirjaasi lyhyt kannustava kirje tälle ystävälle hyödyntäen 
sitä, mitä olet oppinut luvuista 1. Nefi 20–21 sekä presidentti 
Uchtdorfin lausunnosta luvun 1. Nefi 20 opiskeluosiossa.

1. Nefi 21:18–22:22
Nefi selittää Jesajan profetiaa Israelin hajottamisesta ja 
kokoamisesta
Nefi sisällytti omaan aikakirjaansa yhden Jesajan 
profetioista, jotka koskevat Israelin kokoamista. Se on 
kohdassa 1. Nefi 21:18–26. Luvussa 1. Nefi 22 Nefi 
itse selitti ja selosti Jesajan profetiaa. Kun luet jakeita 
1. Nefi 22:4–12, pane merkille Nefin selvitys siitä, 
kuinka Israel kootaan viimeisinä päivinä.

Saattaa olla hyödyllistä tietää, että Mormonin kir-
jassa nimityksellä ”pakanat” viitataan usein niihin, 
jotka eivät ole Juudan jälkeläisiä. Ilmaus ”ihmeellinen 
teko” viittaa evankeliumin palautukseen myöhempinä 
aikoina. Huomaa myös, kuinka usein Nefi mainitsee 
liitot – voisit merkitä nämä kohdat pyhiin kirjoituksiisi.

Herra lupasi palauttaa evankeliumin ja koota 
Israelin viimeisinä päivinä. Kun tutkit jakeita 1. Nefi 
22:17, 19–22, 25–28, korosta pyhiin kirjoituksiisi, mitä 
tapahtuu Saatanalle ihmisten vanhurskauden tähden.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut 1. Nefi 20–22 ja suorittanut tämän oppi
aiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
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JOHDANTO:  

Toinen Nefin kirja
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Toinen Nefin kirja auttaa sinua ymmärtämään 
evankeliumin perusoppeja, kuten Aadamin ja 
Eevan lankeemusta, Jeesuksen Kristuksen sovitusta 
ja tahdonvapautta. Lisäksi tämä kirja on täynnä 
profetioita Nefiltä, Jaakobilta ja Jesajalta, jotka 
olivat Vapahtajan erityisiä todistajia. He profetoivat 
evankeliumin palautuksesta myöhempinä aikoina, 
Jumalan liittokansan kokoamisesta, Jeesuksen 
Kristuksen toisesta tulemisesta ja tuhatvuotisesta 
valtakunnasta. Toinen Nefin kirja sisältää myös 
Nefin selostuksen Kristuksen opista ja päättyy Nefin 
todistukseen Vapahtajasta.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Toisen Nefin kirjan kirjoitti Lehin poika Nefi. Nefi oli 
profeetta ja Nefin kansan ensimmäinen suuri johtaja. 
Hänen kirjoituksistaan käy ilmi, että hän sai kokea 
Herran lunastavan voiman (ks. 2. Nefi 4:15–35; 33:6) 
ja että hän halusi koko sielustaan tuoda pelastuksen 
kansalleen (ks. 2. Nefi 33:3–4). Saavuttaakseen tämän 
päämäärän hän rakensi temppelin ja opetti kansaansa 
uskomaan Jeesukseen Kristukseen.

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Nefi alkoi kirjoittaa kertomusta, josta tuli Toinen 
Nefin kirja, suunnilleen 570 eKr. – 30 vuotta sen 
jälkeen kun hän ja hänen perheensä olivat lähteneet 
Jerusalemista (ks. 2. Nefi 5:28–31). Hän kirjoitti sen 
ollessaan Nefin maassa (ks. 2. Nefi 5:8, 28–34).

VIIKKO 5: PÄIVÄ 2

2. Nefi 1
Johdanto
Kun tutkit lukua 2. Nefi 1, huomaa, että se sisältää 
kuolemaisillaan olevan rakastavan isän ja pappeus-
johtajan sanoja. Isä Lehi pyysi hartaasti perhettään 
noudattamaan Jumalan käskyjä (ks. 2. Nefi 1:16). Hän 
profetoi, että jos he noudattaisivat Jumalan käskyjä, 
he menestyisivät luvatussa maassa. Hän myös kehotti 
lapsiaan ja niitä, jotka olivat tulleet heidän kanssaan 

Jerusalemista, seuraamaan Nefin profeetallista johta-
mista. Kun tutkit tätä lukua, arvioi henkilökohtaista 
kuuliaisuuttasi Herran käskyille. Kuinka hyvin nouda-
tat kirkon johtajien neuvoja?

2. Nefi 1:1–23
Lehi kehottaa väkeään elämään vanhurskaasti
Kuvittele, että yhtäkkiä sinun täytyy jättää perheesi 
niin ettet näe heitä enää koskaan. Sinulla on vielä yksi 
mahdollisuus puhua heille. Mitä saattaisit sanoa heille 
tässä tilanteessa?

Lukuihin 2. Nefi 1–4 Nefi kirjoitti muistiin isänsä 
viimeiset neuvot perheelleen. Kun tutkit näitä lukuja, 
mieti, millä tavoin Lehin viimeiset muistiin merkityt 
opetukset soveltuvat sinuun.

Lue 2. Nefi 1:1–4 ja pane merkille, mitä ”suuria Herra 
oli tehnyt” Lehin perheen hyväksi.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
lyhyet vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Millä tavoin Herra osoitti armoa Lehin perheelle?
 b. Mitä suuria Herra on tehnyt sinun ja perheesi hyväksi? Mitä 
tunnet Herraa kohtaan, kun ajattelet sitä, kuinka armollinen Hän 
on ollut sinua ja perhettäsi kohtaan?

Lehi opetti perheelleen, että päätös pitää Jumalan käskyt 
määrittelisi sen, pääsisivätkö he edelleen kokemaan elä-
mässään suuria asioita ja Jumalan armeliaisuutta vai eivät.

 2. Voit nähdä, että 
Herra siunaa meitä, 

kun me pidämme Hänen käs-
kynsä, ja Hän pidättää siu-
naukset, kun me emme pidä 
Hänen käskyjään, kun teet 
seuraavasti: Piirrä pyhien kirjoi
tusten tutkimispäiväkirjaasi alla 
olevan kaltainen taulukko. Lue 
2. Nefi 1:7–11 ja pane merkille, 
mitkä teot (”jos”) Lehin sanojen 
mukaan saisivat aikaan tiettyjä 
seurauksia (”niin”). Kirjoita tut
kimispäiväkirjaasi taulukon 
asianomaiseen sarakkeeseen, 
mitä löydät.

Jos (teot) Niin (seuraukset)

Se, että oppii tunnistamaan 
evankeliumin oppeja ja 
periaatteita, joita on pyhissä 
kirjoituksissa, vaatii syvällistä 
ponnistelua ja harjoitusta. Se, 
että kirjoitat pyhistä kirjoi
tuksista löytämiäsi totuuksia 
”jos–niin” muotoon, voi 
auttaa sinua ymmärtämään 
periaatteita, joita voit sitten 
toteuttaa elämässäsi.

Tunnista oppeja 
ja periaatteita
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Lehi oli erityisen huolissaan Lamanin ja Lemuelin 
hengellisestä tilasta, ja hän käsitti, että heidän täytyi 
tehdä parannus. Kun hän kehotti heitä, hän käytti 
useita vertauskuvia auttaakseen heitä ymmärtämään 
synnin ja parannuksen. Etsi kohdasta 2. Nefi 1:13–14 
vertauskuvia, joita Lehi käytti kannustaakseen poikiaan 
tekemään parannuksen, ja kirjoita vastauksesi alla 
oleviin tyhjiin kohtiin:

”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  syvästä - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”

”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pois ne - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”

”- - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  -- - - -  -- - - - - - - ”

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Kuinka parannus muistut

taa kutakin yllä olevan harjoituksen ilmausta?

Lue 2. Nefi 1:15 ja merkitse pyhiin kirjoituksiisi ne 
kolme ilmausta, joita Lehi käytti kuvaillakseen siu-
nauksia, joita hän oli saanut kuuliaisuudestaan Juma-
lan käskyille. Vertaa näitä siunauksia niihin kielteisiin 
seurauksiin, jotka mainitaan kohdissa 2. Nefi 1:17–
18, 22 ja joiden Lehi sanoi koituvan niille, jotka eivät 
pidä Jumalan käskyjä.

Merkitse Lehin neuvo kohdassa 2. Nefi 1:23 ja pohdi, 
mitä sinun täytyy tehdä elämässäsi, jotta heräisit tai 
ravistaisit pois kahleet tai nousisit, jotta voit saada ne 
siunaukset, joista Lehi puhui tässä luvussa.

2. Nefi 1:24–32
Lehi kehottaa poikiaan seuraamaan Nefin profeetallista 
johtamista
Seuraavaksi Lehi muistutti perhettään ja muita eräästä 
toisesta ohjauksen ja innoituksen lähteestä, jolla 
heitä oli siunattu ja jonka avulla he voisivat tehdä 

vanhurskaita päätöksiä elämässään. Lue 2. Nefi 1:24 ja 
tunnista, mikä tämä lähde on.

Kun luet jakeita 2. Nefi 1:24–27, pane merkille, kuinka 
Lehi kannusti väkeään seuraamaan Nefiä. Mieti, mitä 
vastaisit seuraaviin kysymyksiin:

• Mitä sellaisia ominaisuuksia Lehi tähdensi, jotka 
auttaisivat sinua luottamaan Nefin johtamiseen?

• Miksi luottaisit sellaiseen johtohenkilöön, jolla on 
näitä ominaisuuksia?

• Kuinka olet nähnyt kirkon johtohenkilöiden nykyään 
osoittavan näitä samoja ominaisuuksia?

Lue 2. Nefi 1:28–32 ja merkitse pyhiin kirjoituksiisi lupauk-
set, joita Lehi antoi niille, jotka seuraisivat Nefiä johtajana. 
Nämä lupaukset osoittavat, että kun me seuraamme niitä, 
jotka Jumala on kutsunut johtamaan meitä, meitä siu
nataan hengellisellä hyvinvoinnilla ja turvallisuudella. 
Pohdi, mitä kirkon johtajat ovat opettaneet viime aikoina 
siitä, kuinka kuuliaisuus innoitetuille neuvoille voi johtaa 
hengelliseen hyvinvointiisi ja turvallisuuteesi.

Lue presidentti Wilford Woodruffin 
seuraavat sanat ja alleviivaa lupaukset, joita 
hän antoi, jos me noudatamme Herran 
palvelijoiden neuvoja: ”Toivon, että me 
kaikki seuraisimme reittiä, jonka Herran 
palvelijat ovat viitoittaneet eteemme, sillä 

jos me teemme sen, niin tiedän, että olemme turvassa 
tässä maailmassa ja varmistamme onnen ja korotuksen 
tulevassa maailmassa. – – Jos olemme uskollisia, he 
johtavat meitä elämän tiellä, ja sikäli kuin meillä on 
uskoa heidän ohjeisiinsa, Pyhän Hengen opetuksiin 
heidän kauttaan, me olemme aina turvallisella polulla ja 
voimme olla varmoja palkinnostamme.” (Kirkon presi-
denttien opetuksia: Wilford Woodruff, 2005, s. 205.)

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, miksi 
mielestäsi on tärkeää olla kuuliainen Herran käskyille ja 

Hänen palvelijoidensa neuvoille koko elämäsi ajan.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun 2. Nefi 1 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
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VIIKKO 5: PÄIVÄ 3

2. Nefi 2
Johdanto
Luvussa 2. Nefi 2 Lehi opetti pojalleen Jaakobille, miksi 
taivaallinen Isä on asettanut lapsensa maailmaan, jossa 
on ahdinkoja, surua, syntiä ja kuolemaa. Auttaakseen 
Jaakobia ymmärtämään kuolevaisuuden tarkoituksen 
Lehi selitti lunastussuunnitelman perusoppeja – kuten 
tahdonvapautta, Aadamin lankeemusta ja Jeesuksen 
Kristuksen sovitusta. Luvussa 2. Nefi 2 opetettujen 
totuuksien tutkiminen voi auttaa sinua täydellisemmin 
arvostamaan sitä, kuinka Jeesuksen Kristuksen sovitus 
voittaa lankeemuksen vaikutukset ja suo meille jokai-
selle mahdollisuuden tehdä valintoja, jotka johtavat 
iankaikkiseen elämään.

2. Nefi 2:1–25
Lehi opettaa Aadamin lankeemusta ja Jeesuksen Kristuksen 
sovitusta
Mieti haasteita, joita olet kohdannut viime aikoina. 
Oletko koskaan ihmetellyt, miksi elämässä on tällaisia 

haasteita? Kun luet kohdan 2. Nefi 2:1, voisit merkitä 
sanat tai ilmaukset, joita Lehi käytti kuvaillakseen 
Jaakobin varhaisia vuosia. Lue sitten 2. Nefi 2:2 ja 
merkitse, mitä Lehi lupasi, että Jaakobille tapahtuisi 
tämän ahdinkojen seurauksena. Lehi lupasi Jaakobille, 
että Herra pyhittäisi Jaakobin koettelemukset lopulta 
tämän hyväksi.

Lehi opetti Jaakobille Aadamin lankeemuksen vält-
tämättömyyttä ja sitä, että me tarvitsemme Jeesuksen 
Kristuksen sovitusta taivaallisen Isämme suunnitel-
massa. Hän halusi Jaakobin tietävän, että lankeemuk-
sen ja sovituksen ansiosta me voimme käyttää tahdon-
vapauttamme, jotta voimme kasvaa ja edistyä kohti 
iankaikkista elämää. Lue 2. Nefi 2:15–18 ja kirjoita 
lyhyet vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

• Mitä sellaista Jumala antoi Aadamille ja Eevalle 
Eedenin puutarhassa, mikä salli heidän käyttää tah-
donvapauttaan? (Ks. 2. Nefi 2:15–16.)   
 

• Mitä Saatana tavoitteli Eedenin puutarhassa? (Ks. 
2. Nefi 2:17–18.) Kuinka näet Saatanan tavoittelevan 
sitä samaa päämäärää nykyään?   
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 1. Piirrä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi alla 
oleva taulukko. Tutki kohtaa 2. Nefi 2:19–25 ja pane mer

kille, mitä seuraukset olisivat olleet, elleivät Aadam ja Eeva olisi 
syöneet kiellettyä hedelmää ja langenneet, sekä mitä seurauksia 
lankeemuksesta koitui.

Jos Aadam ja Eeva eivät 
olisi langenneet  
(2. Nefi 2:22–23)

Koska Aadam ja Eeva 
lankesivat  
(2. Nefi 2:19–20, 25)

Kun olet täydentänyt taulukon, pohdi, miksi Aadamin 
ja Eevan lankeemus on välttämätön osa taivaalli
sen Isän onnensuunnitelmaa.

 2. Oletetaan, että joku ystävä sanoo sinulle, että Aadam 
ja Eeva tekivät virheen nauttimalla kiellettyä hedelmää. 

Käytä apunasi sitä, mitä olet oppinut kohdasta 2. Nefi 2:19–25, 
ja kirjoita muutama rivi pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
selittäen, miksi lankeemus oli välttämätön taivaallisen Isän suun
nitelmassa meidän pelastumiseksemme.

Vaikka Aadamin ja Eevan 
lankeemus tarjosi meille 
mahdollisuuden edistyä, 
se toi mukanaan muitakin 
seurauksia. Ennen lan-
keemusta Aadam ja Eeva 
olivat Jumalan edessä 
Eedenin puutarhassa; 
nautittuaan kiellettyä 
hedelmää heidän oli läh-
dettävä Hänen edestään.

Lue 2. Nefi 2:5 ja pane 
merkille ilmaus, joka 
viittaa Aadamin ja Eevan 
eroon Jumalasta lankee-
muksen jälkeen. ”Ajalli-
nen laki” viittaa fyysisiin 
lakeihin, jotka tulivat 
voimaan lankeemuksen 
seurauksena. Siten se, 

että meidät ”erotetaan pois” ”ajallisen lain mukaan” 
viittaa maan päällä siihen kuolevaisuuden tilaan, jonka 
me perimme Aadamin ja Eevan jälkeläisinä. Näiden 
lakien vuoksi me olemme fyysisesti erossa Jumalasta ja 
olemme alttiita suruille, kivuille, ahdingoille ja fyysi-
selle kuolemalle. Se, että meidät ”erotetaan pois” 
”hengellisen lain mukaan” viittaa siihen, että meidät 
erotetaan Jumalan edestä syntiemme vuoksi.

Läpi koko elämäsi sinua 
pyydetään selittämään uskon
käsityksiäsi ja evankeliumin 
opetuksia – lähetyssaarnaa
jana, kirkon tehtävissä tai 
sukulaisillesi, ystävillesi ja 
tuttavillesi. Kun harjoittelet 
evankeliumin selittämistä 
kirjoittaen, sinun saattaa olla 
hyödyllistä kuvitella, että kir
joitat tietylle henkilölle. Tämä 
auttaa sinua keskittymään 
siihen, että mukautat evanke
liumin sanoman nimenomaan 
kyseiselle henkilölle.

Harjoittele evankeliumin 
totuuksien selittämistä

Pohdi, kuinka olet henkilökohtaisesti kokenut näitä 
lankeemuksen seurauksia, mietiskelemällä seuraavia 
kysymyksiä:

• Mitä ahdinkoja, kipuja ja suruja olet kokenut tässä 
elämässä?

• Kuka tuntemasi henkilö on kuollut? Kuinka tämän 
henkilön kuolema on vaikuttanut sinuun?

• Milloin olet tuntenut olevasi hengellisesti erossa 
Jumalasta?

Kun luet kohtaa 2. Nefi 2:6–10, voisit merkitä avain-
sanoja tai - ilmauksia, jotka osoittavat, että sovituksen 
kautta Jeesus Kristus lunastaa meidät lankeemuk
sen seurauksista ja tarjoaa lunastuksen synneis
tämme.

Pyhien kirjoitusten hallinta – 2. Nefi 2:25
Kun Lehi opetti Jaakobille Aadamin lankeemusta ja 
vastakohtaisuutta, jota koemme kuolevaisuudessa, hän 
tähdensi lankeemuksen myönteisiä vaikutuksia koko 
ihmiskunnalle.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Kuinka sen pohjalta, mitä olet oppinut, lankeemus tuo iloa 
ihmiskunnalle?
 b. Milloin olet kokenut iloa lankeemuksen myönteisistä  
seurauksista?

2. Nefi 2:11–18, 26–30
Lehi puhuu tahdonvapaudesta ja valintojemme seurauksista
Ajattele jotakin tärkeää valintaa, joka sinun on pitänyt 
tehdä äskettäin, ja sitä, mitkä pitkäaikaiset seurauk-
set sillä valinnalla saattaisi olla. Lehi opetti väelleen 
tahdonvapauden keskeistä merkitystä taivaallisen 
Isän pelastussuunnitelmassa. Jotta sinun on helpompi 
ymmärtää, että me olemme vapaita valitsemaan 
vapauden ja iankaikkisen elämän tai orjuuden ja 
kuoleman (ks. 2. Nefi 2:27), suorita seuraava tehtävä.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi kukin 
seuraavista lausumista, jotka on otettu kirjasesta Nuorten 

voimaksi (2011, s. 2–3). Kun sitten luet kohtia 2. Nefi 2:11–18, 
26–29, pysähdy kunkin jakeen jälkeen ja kirjoita kyseisen jakeen 
numero sen lausuman (tai lausumien) perään, jota se mielestäsi 
tukee. Jokaisen jakeen numeron tulisi esiintyä ainakin yhden lau
suman perässä. Jokin lausuma saattaa koskea useampaa kuin 
yhtä jaetta, ja jokin jae saattaa liittyä useampaan kuin yhteen 
lausumaan. Ensimmäisen lausuman kohdalle on esimerkkinä kir
joitettu eräs jae – yksi totuus, jota Lehi opetti jakeessa 2. Nefi 
2:16, on se, että meille on annettu kyky toimia omasta puoles
tamme.
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 a. ”Taivaallinen Isä on antanut sinulle tahdonvapauden, kyvyn 
valita oikean ja väärän välillä ja toimia omasta puolestasi.” 
2. Nefi 2:16
 b. ”Täällä maan päällä ollessasi sinua koetellaan, jotta nähtäi
siin, käytätkö tahdonvapauttasi siten, että osoitat rakkautesi 
Jumalaa kohtaan pitämällä Hänen käskynsä.”
 c. ”Vaikka oletkin vapaa valitsemaan, kuinka toimit, et voi 
valita tekojesi seurauksia.”
 d. ”[Synnilliset] valinnat viivästyttävät edistymistäsi ja johtavat 
murheeseen ja kärsimykseen.”
 e. ”Vanhurskaat valinnat johtavat kestävään onneen ja iankaik
kiseen elämään.”

Lue 2. Nefi 2:26–27. Mitä sinä olet vapaa valitsemaan? 
Lue 2. Nefi 2:28 ja merkitse, mitä muuta Jumala on 
antanut sinulle auttaakseen sinua valitsemaan iankaik-
kisen elämän. Pohdiskele valintoja, joita olet tehnyt 
omassa elämässäsi ja jotka osoittavat sinun valinneen 
iankaikkisen elämän.

Pyhien kirjoitusten hallinta – 2. Nefi 2:27
Opettele ulkoa 2. Nefi 2:27, joka on pyhien kirjoitusten 
hallittava jae. Lue se useaan kertaan, sulje sitten pyhät 
kirjoituksesi ja yritä lausua se itseksesi tai jollekulle 
perheenjäsenelle käyttäen apuna alla olevaa luetteloa, 
jossa on tämän jakeen kunkin sanan ensimmäinen 
kirjain. Toista tämä harjoitus, kunnes sinusta tuntuu, 
että osaat kohdan hyvin.

S v i o v l m, j h o a k, m o i t. J h o v v v j i e k i s V k,  
t v o j k P o j v m, s h p s, e k i o y k k h i.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämä 
pyhien kirjoitusten hallittava kohta 2. Nefi 2:27 käyttäen 

apunasi vain yllä olevaa luetteloa, jossa on kunkin sanan ensim
mäinen kirjain. Älä kurki!

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun 2. Nefi 2 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 5: PÄIVÄ 4

2. Nefi 3
Johdanto
Luvussa 2. Nefi 3 Lehi lausui neuvon ja siunauksen 
sanoja nuorimmalle pojalleen Joosefille. Niin teh-
dessään Lehi kertoi Egyptin Joosefin profetiasta, joka 
koskee valitun näkijän Joseph Smith nuoremman 
tehtävää Mormonin kirjan esiin tulemisessa. Tässä 
oppiaiheessa sinulla on tilaisuus oppia arvostamaan 
enemmän profeetta Joseph Smithiä ja saada vahvempi 
todistus hänen jumalallisesti säädetystä tehtävästään 
evankeliumin palautuksessa.

2. Nefi 3:1–25
Lehi kertoo Egyptin Joosefin profetiasta, joka koskee 
profeetta Joseph Smithiä
Lehi jatkoi viimeisiä neuvojaan perheelleen kertoen 
pojalleen Joosefille kolmesta muusta miehestä, joiden 
nimi oli myös Joosef. Piirrä luvun 2. Nefi 3 viitteistä viiva 
siihen Joosefiin, josta kyseisessä jakeessa kerrotaan.

Tässä oppiaiheessa keskitytään Egyptin Joosefin profe-
tiaan profeetta Joseph Smithistä – tämä profetia annet-
tiin yli 3 000 vuotta ennen Joseph Smithin syntymää!

 1. Ala kirjoittaa pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
luetteloa tapahtumista ja opetuksista, joita mieleesi tulee, 

kun ajattelet profeetta Joseph Smithiä ja hänen tehtäväänsä 
evankeliumin palautuksessa. Täydennät tätä luetteloa sitä mukaa 
kuin löydät lisää tietoa koko tämän oppiaiheen ajan, joten jätä 
tilaa, johon voit kirjoittaa lisää.

1

Egyptin 
Joosef

2

Joosef, 
Lehin 
poika

3

Joseph 
Smith 

vanhempi

4

Joseph 
Smith 

nuorempi

2. Nefi 3:3 2. Nefi 3:4 2. Nefi 3:14 2. Nefi 3:15
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Kohdassa 2. Nefi 3:7 Egyptin Joosef sanoi, että Herra 
kertoi hänelle, että Joseph Smith tekisi työn, joka olisi 
suuriarvoinen hänen jälkeläisilleen. Tutki jakeita 2. Nefi 
3:11–15, 19–21 ja pane merkille, minkä suuriarvoi-
sen työn Herra toteuttaisi profeetta Josephin kautta. 
Käytettävissäsi olevat tutkimisen apuvälineet (luku-
jen tiivistelmät, alaviitteet, Pyhien kirjoitusten opas 
jne.) voivat auttaa sinua ymmärtämään monia niistä 
yksityiskohdista, joihin Egyptin Joosef viittasi. Kun saat 
uutta tietoa profeetta Joseph Smithin tehtävästä, lisää 
se pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjasi luetteloon.

Kun pyhissä kirjoituksissa viitataan jonkun kupei-
den hedelmään, sillä tarkoitetaan kyseisen henkilön 
jälkeläisiä. Egyptin Joosef profetoi, että myöhempinä 
aikoina profeetta Joseph Smith – yksi Joosefin jälkeläi-
sistä – toisi esiin Mormonin kirjan.

Kohdassa 2. Nefi 3:12 ilmaus ”sinun [Egyptin Joosefin] 
kupeidesi hedelmä on kirjoittava” viittaa pyhään aika-
kirjaan – Mormonin kirjaan – jonka Joosefin jälkeläiset 
ovat kirjoittaneet (ks. 2. Nefi 3:4). On profetoitu, että 
Mormonin kirja ”kasvaisi yhteen” Raamatun kanssa, 
joka on ”Juudan kupeiden hedelmän” kirjoittama pyhä 
aikakirja. Etsi kohdasta 2. Nefi 3:12 ilmauksia, jotka 
kuvailevat, miten Mormonin kirja ja Raamattu, kun ne 
kasvaisivat yhteen, vaikuttaisivat maailmaan.

Egyptin Joosef profetoi myös, että profeetta Joseph 
Smithillä olisi tärkeä rooli taivaallisen Isän suunnitel-
massa Hänen kansansa tuomiseksi pelastukseen  
(ks. 2. Nefi 3:15).

 2. Jotta sinun on helpompi edelleen laajentaa ymmär
rystäsi Joseph Smithin roolista taivaallisen Isän pelastus

suunnitelmassa, kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
 a. Mitkä ovat esimerkkejä liitoista, valtuudesta tai toimituksista, 
jotka on palautettu profeetta Joseph Smithin kautta ja jotka voi
vat auttaa tuomaan ihmisille pelastuksen?
 b. Mitä vaikutuksia näillä siunauksilla on ollut sinun elämääsi?

Pane merkille, mitkä sanat tai ilmaukset kohdassa 
2. Nefi 3:24 kuvailevat profeetta Joseph Smithiä, ja lisää 
ne pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi olevaan 
luetteloon. Kun luet presidentti Gordon B. Hinckleyn 
seuraavaa lainausta, lisää luetteloosi mahdollisia muita 
profeetta Joseph Smithin opetuksia, jotka vahvistavat 
hänen olleen väline Jumalan käsissä:

”Saanen mainita muutamia niistä monista opeista ja 
käytännöistä, jotka erottavat meidät kaikista muista 
kirkkokunnista ja jotka kaikki ovat tulleet ilmoituksena 
nuorelle profeetalle [Joseph Smithille]. – –

Ensimmäinen niistä on tietenkin itse Jumalan ja Hänen 
rakkaan Poikansa, ylösnousseen Herran Jeesuksen 
Kristuksen, ilmestyminen. – –

Lue 2. Nefi 3:6–8 ja pane 
merkille sanoja ja 
ilmauksia, joita Egyptin 
Joosef käytti kuvailles-
saan profeetta Joseph 
Smithiä ja sitä työtä, 
jonka tämä suorittaisi. 
Lisää kaikki ne sanat ja 
ilmaukset, joita pidät 
tärkeinä, pyhien kirjoi-
tusten tutkimispäivä-
kirjan luetteloosi pro-
feetta Joseph Smithistä. 
Näissä jakeissa Egyptin 
Joosef todisti, että Herra 
toi esiin profeetta 
Joseph Smithin autta

maan evankeliumin palautuksen toteuttamisessa. 
Kun jatkat luvun 2. Nefi 3 tutkimista, pane merkille 
muita profeetta Joseph Smithiä koskevia totuuksia, 
jotka voivat vahvistaa todistustasi hänen jumalallisesta 
tehtävästään, ja lisää ne luetteloosi.

Jotta voit paremmin ymmärtää Egyptin Joosefin profe-
tiaa, huomaa, kuinka usein sana näkijä esiintyy jakeissa 
2. Nefi 3:6–7, 11 ja 14. Voisit merkitä yhden näistä 
jakeista kohdalle marginaaliin, että näkijä on henkilö, 
joka voi tietää menneistä, nykyisistä ja tulevaisista 
asioista (ks. Moosia 8:13–17).

Luettelot voivat auttaa sinua 
järjestämään mielessäsi sitä, 
mitä opit pyhistä kirjoituksista 
ja profeetoista, jotta voit 
muistaa sen ja olla valmis 
kertomaan muille, mitä tiedät. 
Kun laadit luetteloa, otsikoi 
se selkeästi ja sisällytä siihen 
riittävästi tietoa, jotta voit 
muistaa luettelon tarkoi
tuksen, kun palaat siihen 
myöhemmin.

Tee luettelo
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Tämä tieto jumaluudesta, joka oli ollut kätkössä maail-
malta vuosisatojen ajan, oli ensimmäinen ja suuri asia, 
jonka Jumala ilmoitti valitulle palvelijalleen. – –

Mormonin kirja on tullut esiin Jumalan lahjan ja voi-
man avulla. – –

Sitten [profeetta Joseph Smithin ansiosta] on palau-
tettu pappeus. – –

Yksi suuri ja ainutlaatuinen ilmoitus, jonka profeetta 
sai, oli perheen iankaikkisen elämän suunnitelma. – –

Pienten lasten viattomuus on myös ilmoitus, jonka 
Jumala on antanut profeetta Josephin välityksellä. – –

Suurenmoinen oppi kuolleiden pelastamisesta on vain 
tässä kirkossa. – –

Ihmisen iankaikkinen luonne on ilmoitettu. – –

On kuitenkin vielä yksi, joka minun täytyy mainita. Se 
on nykyajan ilmoituksen periaate. – –

Hänen lyhyen elämänsä 38 ½ vuoden aikana hänen 
[profeetta Joseph Smithin] kauttaan saatiin vertaansa 
vailla oleva määrä tietoa, lahjoja ja oppia.” (”Suuret 
asiat, jotka Jumala on ilmoittanut”, Liahona, toukokuu 
2005, s. 80–83.)

Profeetta Joseph Smithin marttyyrikuoleman jälkeen 
presidentti John Taylor kirjoitti tekstin, josta tuli Opin ja 
liittojen luku 135. Lue OL 135:3 ja pohdi, mitä olet tässä 
oppiaiheessa oppinut Joseph Smithin tehtävästä taivaal-
lisen Isän suunnitelmassa evankeliumin palauttamiseksi.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus jompaankumpaan seuraavista kysymyksistä:

 a. Mitä sellaista olet tänään oppinut tai tuntenut, kun olet tut
kinut lukua 2. Nefi 3, mikä vahvistaa todistustasi profeetta 
Joseph Smithistä?
 b. Mitä sellaista Joseph Smith on tehnyt, opettanut tai palautta
nut, mikä sinun mielestäsi on suuriarvoista (ks. 2. Nefi 3:7) sinulle?

Etsi rukoillen keinoja lausua todistuksesi profeetta 
Joseph Smithistä ystävillesi ja perheesi jäsenille aut-
taaksesi heitä huomaamaan niitä monia suuriarvoisia 
asioita, jotka on palautettu hänen kauttaan.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun 2. Nefi 3 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 6: PÄIVÄ 1

2. Nefi 4–5
Johdanto
Luvussa 2. Nefi 4 kerrotaan, kuinka Lehi kutsui jälke-
läisensä koolle antaakseen heille viimeiset neuvonsa 
ja siunauksensa ennen kuolemaansa. Lehin kuoleman 
jälkeen Laman ja Lemuel suuttuivat Nefille, koska 
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tämä saarnasi heille ”Herran nuhteita” (ks. 2. Nefi 
4:13–14). Nefi kantoi huolta veljiensä asenteista ja 
teoista sekä omista heikkouksistaan ja synneistään, ja 
hän kirjoitti muistiin tuntemuksiaan käyttäen ilmei-
kästä ja runollista kieltä (ks. 2. Nefi 4:15–35). Kuten 
on tallennettu lukuun 2. Nefi 5, Herra kehotti Nefiä 
ja niitä, jotka tukivat häntä, pakenemaan Lamanin, 
Lemuelin ja Ismaelin poikien luota. Tämän eron jälkeen 
nefiläiset elivät vanhurskaudessa ja onnellisina, kun 
taas ne, jotka jäivät Lamanin ja Lemuelin luokse, erot-
tivat itsensä Herrasta hengellisesti. Nefin omistautumi-
nen Herralle vahvisti häntä niin että hän voitti synnin 
ja masennuksen. Sitten Nefi kirjoitti, kuinka hän ja 
hänen väkensä elivät onnellisina (ks. 2. Nefi 5:27).

2. Nefi 4:3–11
Lehi neuvoo ja siunaa perhettään
Ajattele tilannetta, jolloin olet saanut neuvoja äidiltäsi, 
isältäsi tai johtohenkilöiltä. Noudatitko neuvoja? Miksi 
noudatit tai mikset noudattanut ohjeita? Kadutko 
mitään? Jakeisiin 2. Nefi 4:1–11 Nefi kirjoitti muistiin 
Lehin viimeiset neuvot ja siunauksen perheelleen. Lue 
2. Nefi 4:4–5 ja pane merkille, minkä sellaisen neuvon 
Lehi antoi lapsilleen, joka voisi soveltua myös sinuun. 
Ovatko vanhempasi, sukulaisesi tai johtajasi koskaan 
antaneet sinulle vastaavanlaista neuvoa?

 1. Tee pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi luettelo 
joistakin siunauksista, joita on tullut elämääsi, kun olet 

kuunnellut niiden neuvoja, jotka välittävät sinusta. Mitä siunauk
sia olet saanut, kun olet ollut kuuliainen Herran käskyille?

2. Nefi 4:12–35
Nefi ilmaisee luottamuksensa Herraan ja tunnustaa 
heikkoutensa
Jakeisiin 2. Nefi 4:12–35 Nefi kirjoitti sitä, mitä hänen 
sielussaan oli (ks. 2. Nefi 4:15). Lue jakeet 2. Nefi 
4:15–16 ja pane merkille, mistä Nefi iloitsi.

Mieti, mitkä tervehenkiset asiat tuovat sinulle suurta 
iloa. Täydennä seuraava ilmaus useilla eri vastauksilla: 
Minun sieluni iloitsee   
 .

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä 
mielestäsi tarkoittaa se, että iloitsee siitä, mikä on Herran.

Nefi mainitsi, että hänen sydämensä pohdiskelee (ks. 
2. Nefi 4:15) pyhiä kirjoituksia. Pohdiskeleminen tar-
koittaa paitsi sitä, että mietiskelemme ja ajattelemme 
syvällisesti pyhiä kirjoituksia, myös sitä, että avaamme 
sydämemme ilmoitukselle ja ymmärtämiselle.

Nefi koki elämässään 
suuren ilon hetkiä. Hänen 
eteensä tuli kuitenkin 
myös vaikeita hetkiä. Katso 
uudestaan jakeita 2. Nefi 
4:12–13 ja pane merkille, 
mitä vaikeita haasteita 
Nefi kohtasi sinä aikana 
elämässään.

Lue 2. Nefi 4:17–18 ja 
katso, mikä muu sai Nefin 
suremaan. Kun luet, pidä 
mielessäsi seuraavat mää-
ritelmät: Kurja tarkoittaa 
surkeaa tai kelvotonta. 
Liha viittaa heikkouteen 
kuolevaisuuden tilas-
samme. Vaikka Nefi tunsi surua synneistään, tätä ei 
pidä ymmärtää väärin ja luulla sen tarkoittavan sitä, 
että hän olisi syyllistynyt joihinkin isoihin rikkomuk-
siin.

Mieti jotakin tilannetta omassa elämässäsi, jolloin olet 
pystynyt ymmärtämään, miltä Nefistä tuntui (esim. 
kun olet menettänyt jonkun sinulle rakkaan henki-
lön, muut ovat suuttuneet sinulle seurattuasi Herraa, 
olet kohdannut vaikeuksia tai pettymyksen tai olet 
tuntenut surua syntiesi, heikkouksiesi ja kiusaustesi 
vuoksi). Lue 2. Nefi 4:19 ja pane merkille, mikä ilmaus 
tuo esiin Nefin toivon hänen suruistaan huolimatta. 
Mitä arvelet Nefin tarkoittaneen, kun hän sanoi: ”Minä 
tiedän, keneen olen turvannut”? Kuinka voit enemmän 
turvata Jumalaan?

On hyvin arvokasta pohdis
kella, mitä pyhien kirjoitusten 
sanat ja ilmaukset tarkoitta
vat. Se, että harjoittelet poh
diskelemista ja sitten esität 
omin sanoin sen, mitä arvelet 
pyhien kirjoitusten ilmauksen 
tarkoittavan, voi auttaa sinua 
saamaan paremman ymmär
ryksen kyseisestä totuudesta.

Pohdiskele pyhien 
kirjoitusten sanoja 
ja ilmauksia
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Kun jatkat tutkimistasi, pane merkille todisteita evan-
keliumin periaatteesta, jonka mukaan Jumala tukee 
niitä, jotka panevat turvansa Häneen.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraavan taulukon kysymyksiin:

Pyhien 
kirjoitusten 
viite

Kuinka nämä 
jakeet soveltuivat 
Nefiin

Kuinka nämä 
jakeet voivat 
soveltua sinuun

2. Nefi 
4:20–25

 a. Kuinka Herra oli 
aiemmin siunan
nut Nefiä, kun 
Nefi oli pannut 
turvansa Häneen?

 b. Kuinka Herra on 
siunannut sinua, 
kun olet turvan
nut Häneen?

2. Nefi 
4:26–30

 c. Kuinka se, että 
Nefi muisti 
saamansa siu
naukset, vaikutti 
hänen haluunsa 
olla vanhurskas?

 d. Kuinka Herran 
siunaukset ovat 
vaikuttaneet 
sinun haluusi olla 
vanhurskas?

2. Nefi 
4:31–33

 e. Mitä Nefi rukoili?  f. Kuinka voisit 
soveltaa näitä 
jakeita omiin 
rukouksiisi?

Lue 2. Nefi 4:34–35 ja merkitse ilmauksia, jotka osoit-
tavat Nefin luottamuksen Herraan.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä 
olet oppinut tutkimalla kohtaa 2. Nefi 4:17–35 ja millä 

tavoin haluaisit lisätä luottamustasi Herraan.

2. Nefi 5:1–8
Herra erottaa nefiläiset lamanilaisista
Kun tutkit lukua 2. Nefi 5, ajattele vaikeita ongelmia 
ja päätöksiä, joita edessäsi on kenties tällä hetkellä tai 
joita olet joskus kohdannut. Tässä luvussa Nefi selitti, 
että hänen veljensä tavoittelivat hänen henkeään (ks. 
2. Nefi 5:2). Huomaa jakeesta 2. Nefi 5:1, mitä Nefi 
teki löytääkseen ratkaisun ongelmaan. Merkitse sitten 
pyhiin kirjoituksiisi, mitä Herra teki auttaakseen Nefiä 
kohdassa 2. Nefi 5:5.

Tämän varoituksen tähden Nefi ja ”kaikki ne, – – jotka 
uskoivat Jumalan varoituksiin ja ilmoituksiin” (2. Nefi 
5:6), lähtivät ensimmäisestä perintömaastaan. He mat-
kasivat ”monen päivän ajan” (2. Nefi 5:7) ja asettuivat 
paikkaan, jota he nimittivät Nefiksi. Tämä kokemus 
havainnollistaa sitä, että Jumalan ilmoitusten nou
dattaminen suo turvaa.

Lue seitsemänkymmenen koorumin jäsenen, vanhin 
Paul V. Johnsonin seuraava todistus: ”Ei ole mikään 
yllätys, ettei Herra jätä meitä valtavan pahuuden ja hou-
kutusten edessä oman onnemme nojaan. Itse asiassa 
jokaiselle meistä on tarjolla ohjausta enemmän kuin 
tarpeeksi, jos haluamme kuunnella. Te olette saaneet 
Pyhän Hengen lahjan ohjaamaan ja innoittamaan teitä. 
Teillä on pyhät kirjoitukset, vanhemmat, kirkon johtajat 
ja opettajat. Teillä on myös meidän aikamme elävien 
profeettojen, näkijöiden ja ilmoituksensaajien sanat. 
Saatavilla on niin paljon ohjausta ja opastusta, ettette 
voi tehdä elämässänne suuria virheitä, ellette tietoisesti 
jätä huomiotta saamaanne ohjausta.” (”Yleiskonferens-
sin siunaukset”, Liahona, marraskuu 2005, s. 50–51.)

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi jokin 
varoitus, jonka olet saanut Herralta, Hänen profeetoiltaan 

tai muilta kirkon johtohenkilöiltä. Mitä teet ottaaksesi varteen sen 
varoituksen? Kuinka sen varoituksen varteen ottaminen on ollut 
avuksi elämässäsi ja kuinka se auttaa sinua tulevaisuudessa?

2. Nefi 5:9–18, 26–27
Nefiläiset elävät onnellisina
Kerrottuaan olosuhteista, jotka johtivat Lehin perheen 
jakaantumiseen, Nefi kuvailee, millaista elämä oli Nefin 
kansan keskuudessa (ks. 2. Nefi 5:9). Lue 2. Nefi 5:27 ja 
merkitse sana, joka ilmaisee, millä tavoin nefiläiset eli-
vät. Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että elää onnellisena?

 6. Lue huolellisesti 2. Nefi 5:10–18, 26 ja merkitse pyhiin 
kirjoituksiisi, mitä sellaista nefiläisillä oli tai he tekivät, 

mikä myötävaikutti heidän onnellisuuteensa. Valitse näistä 
asioista yksi ja kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, 
kuinka se teko tai asenne on myötävaikuttanut sinun onnellisuu
teesi. Esimerkiksi jos valitsit sen seikan, että nefiläiset rakensivat 
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temppelin (ks. 2. Nefi 5:16), voisit kirjoittaa siitä, kuinka temppeli 
on tuonut suurempaa onnellisuutta sinulle tai perheellesi.

Tunnistamasi teot ja asenteet ovat osa Jeesuksen Kris-
tuksen evankeliumin mukaan elämistä. Voisit kirjoittaa 
pyhiin kirjoituksiisi kohdan 2. Nefi 5:27 viereen seuraa-
van periaatteen: Kun Jeesuksen Kristuksen evanke
liumista tulee elämäntapamme, onnellisuutemme 
lisääntyy. Näin tapahtui nefiläisille jopa erittäin vai-
keana aikana. Tutkistele omaa elämääsi ja päätä, mitä 
aiot tehdä elääksesi entistä onnellisempana. Kirjoita 
se muistiin henkilökohtaiseen päiväkirjaasi tai pyhiin 
kirjoituksiisi. Periaatteet, joita olet tutkinut tänään, 
johtavat onnellisuuteen.

 7. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut 2. Nefi 4–5 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 6: PÄIVÄ 2

2. Nefi 6–8
Johdanto
Nefin muistiinmerkinnät hänen nuoremman veljensä 
Jaakobin pitämän saarnan ensimmäisestä osasta ovat 
luvuissa 2. Nefi 6–8. (Jaakobin saarnan jälkimmäinen 
osa on tallennettu lukuihin 2. Nefi 9–10.) Jaakob profe-
toi, että sen jälkeen kun Lehi oli lähtenyt Jerusalemista, 
juutalaiset oli viety pakkosiirtolaisuuteen ja hajotettu 
jumalattomuutensa tähden. Herra kuitenkin armollisesti 
kokoaisi juutalaiset takaisin Jerusalemiin. Jaakob pro-
fetoi myös, että juutalaiset hajotettaisiin toisen kerran 
sen jälkeen kun he olisivat hylänneet Vapahtajan Hänen 
kuolevaisuudessa suorittamansa palvelutyön aikana. Jäl-
leen Herra osoittaisi armoa ja kokoaisi heidät viimeisinä 
päivinä, kun he tulevat tuntemaan Vapahtajan. Lisäksi 
Jaakob lainasi Jesajan profetioita osoittaen Vapahtajan 
uskollisuuden liittokansaansa kohtaan, Hänen armonsa 
ja Hänen lupaustensa suuruuden uskollisille.

2. Nefi 6
Jaakob profetoi Israelin hajottamisesta ja kokoamisesta
Kuinka toimisit, jos rakastamasi ihmiset kohtelisivat 
sinua epäystävällisesti? Mitä jos he osoittaisivat teoillaan 
ja asenteillaan, ettei kanssakäyminen sinun kanssasi ole 

heille enää tärkeää? Pohdi, oletko sinä koskaan toiminut 
tällä tavoin Herraa kohtaan. Luvuissa 2. Nefi 6–8 Jaakob 
opetti, kuinka Herra vastaa niille, jotka asenteillaan ja 
teoillaan ovat kääntyneet pois Hänen luotaan.

Lue 2. Nefi 6:3–5; 9:1, 3 ja pane merkille, mistä syistä 
Jaakob piti tämän saarnan.

Kun opiskelet tänään, 
kiinnitä huomiota siihen, 
kuinka Jaakobin opetukset 
voivat auttaa sinua oppi-
maan Jumalasi nimen ja 
ylistämään sitä (ks. 2. Nefi 
6:4) ja paremmin ymmär-
tämään Herran kanssa 
tekemiäsi liittoja (ks. 
2. Nefi 9:1) sekä antavat 
sinulle syyn riemuita ja 
nostaa pääsi ikuisesti (ks. 
2. Nefi 9:3).

 1. Kirjoita pyhien kir
joitusten tutkimispäivä

kirjaasi vastaukset seuraaviin 
kysymyksiin:
 a. Jaakob aloittaa saarnansa 
profetoimalla, mitä tapahtui 
juutalaisille sen jälkeen kun 
Lehi oli lähtenyt Jerusalemista, 
koska nämä olivat hylänneet 
Herran. Kuinka hän kuvaili sitä 
kohdassa 2. Nefi 6:8?
 b. Lehi, Jeremia ja muut pro
feetat profetoivat tästä hävityk
sestä. Kun babylonialaiset alistivat valtaansa juutalaiset suunnil
leen vuonna 587 eKr., monet surmattiin ja muut vietiin pakko
siirtolaisuuteen Babyloniaan. Lopulta juutalaiset pehmittivät 
sydämensä Herraa kohtaan. Mitä Jaakob profetoi, että heille 
tapahtuisi, kohdan 2. Nefi 6:9 ensimmäisen virkkeen mukaan?
 c. Jaakob profetoi, että Vapahtaja eläisi elämänsä kuolevaisuu
dessa juutalaisten keskuudessa sen jälkeen kun nämä olisivat palan
neet pakkosiirtolaisuudesta. Kuinka juutalaiset toimisivat ja mitä he 
tuntisivat Vapahtajaa kohtaan kohdan 2. Nefi 6:9–10 mukaan?
 d. Mitä tapahtuisi juutalaisille, jotka hylkäävät Vapahtajan, koh
dan 2. Nefi 6:10–11 mukaan?

Lue 2. Nefi 6:11, 14 ja pane merkille ilmauksia, jotka 
kuvailevat sitä, mitä Herra tuntee Israelin huonetta 
kohtaan, vaikka se on hylännyt Hänet. Voisit ympyröidä 
pyhiin kirjoituksiisi ilmaukset ”heille armollinen” ja 
”voittamaan heitä takaisin”.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
tauksesi seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mitä jonkun tai jonkin takaisin voittaminen tarkoittaa?

On hyödyllistä kiinnittää 
tarkkaa huomiota jakeisiin tai 
ilmauksiin, jotka ilmaisevat, 
miksi pyhien kirjoitusten 
puhuja tai kirjoittaja opetti 
sitä, mitä hän opetti. Esi
merkiksi ilmaukset kuten 
”minä puhun teille – –, jotta 
oppisitte Jumalanne nimen ja 
ylistäisitte sitä” (2. Nefi 6:4, 
kursivointi lisätty) ja ”jotta 
te tietäisitte Herran liitoista, 
jotka hän on tehnyt koko 
Israelin huoneen kanssa” 
(2. Nefi 9:1, kursivointi lisätty) 
auttavat meitä ymmärtämään 
Jaakobin tarkoituksen. Tällai
set ilmaukset voivat auttaa 
sinua ymmärtämään pyhien 
kirjoitusten pääajatuksia ja 
periaatteita sekä keskitty
mään niihin.

Pane merkille 
kirjoittajan tarkoitus
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 b. Kuinka se, että Herra on halukas voittamaan Israelin takaisin 
uudemman kerran, osoittaa Hänen armoaan?

Jaakob opetti näissä samoissa jakeissa, mitä juutalais-
ten on tehtävä saadakseen nämä siunaukset Herralta. 
Lue 2. Nefi 6:11, 14 uudelleen ja etsi jakeista ilmauk-
set ”kun he tulevat” ja ”kun tulee se aika, jolloin he”. 
Korosta sanat, joihin ilmaukset päättyvät. Kuinka Israel 
näiden jakeiden mukaan tulee oikeutetuksi Herran 
armoon? Näissä jakeissa opetetaan tätä periaatetta: 
Herra on armollinen niille, jotka palaavat Hänen 
luokseen.

 3. Pohdiskele, millä tavoin olet nähnyt Herran armoa ja 
halukkuutta antaa anteeksi niille, jotka palaavat Hänen 

luokseen. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi: Tie
dän, että Herra on armollinen, koska… Täydennä lausuma sitten 
omilla ajatuksillasi ja tuntemuksillasi. Voisit toistaa tämän tehtä
vän, kun mieleesi tulee eri tapoja, joilla Herra on osoittanut ole
vansa armollinen.

Luvussa 2. Nefi 6 on suurenmoinen toivon lupaus Israe-
lille – johon me kaikki kuulumme. Lue 2. Nefi 6:17–18 ja 
täydennä seuraavat Vapahtajan antamat lupaukset:

”Väkevä Jumala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- -- -- -- -- -- - - - - - - - - - - - - - - ” 
(2. Nefi 6:17).

”Kaikki liha on tietävä, että - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”  
(2. Nefi 6:18).

2. Nefi 7–8
Jaakob lainaa Jesajan profetioita Vapahtajan 
uskollisuudesta liittokansaa kohtaan ja Hänen kyvystään 
lunastaa meidät
Kuten on tallennettu lukuihin 2. Nefi 7–8, Jaakob lai-
nasi Jesajan profetioita, jotka koskevat Herran halua ja 
kykyä lunastaa Israel sen syntien aiheuttamista kärsi-
myksistä. Lue 2. Nefi 7:1–2 ja pane merkille kysymyk-
siä, joita Herra esitti Israelille ja jotka osoittavat Hänen 
yhä rakastavan sitä ja haluavan lunastaa sen.

Saattaa olla hyödyllistä ymmärtää, että Herra käytti 
vertauskuvallista kieltä, joka liittyy avioeroon ja 
orjuuteen sekä sen ajan ihmisille tuttuihin yhteiskun-
nallisiin tapoihin, opettaakseen heitä voimallisella ja 
unohtumattomalla tavalla. Ilmaukset ”lähettänyt sinut 
pois”, ”teidän äitinne erokirja” ja ”olen teidät myynyt” 
viittaavat ajatukseen liiton rikkomisesta tai katkaise-
misesta. Kysymykset voitaisiin muotoilla uudelleen 
seuraavin tavoin: ”Olenko minä kääntynyt pois teidän 
luotanne? Olenko siirtänyt tekemäni liiton syrjään?” 
Vastaus näihin kysymyksiin on ”Ei”. Herra ei koskaan 
käänny pois meidän luotamme eikä unohda tekemiään 
liittoja. Kysymyksillään Hän tähdentää sitä, ettei Hän 
koskaan riko liittoaan Israelin kanssa.

Alleviivaa jakeen 2. Nefi 7:1 lopusta Herran selitys 
sille, miksi Israel erotettiin Jumalasta ja miksi se kärsi 
pakkosiirtolaisuudessa.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus jompaankumpaan seuraavista kysymyksistä:

 a. Miksi on tärkeää ymmärtää, että ajatuksemme, päätöksemme 
ja tekomme voivat erottaa meidät Jumalasta?
 b. Miksi sinun on tärkeä tietää, ettei Herra koskaan unohda tai 
hylkää meitä, vaikka me saatammekin unohtaa ja hylätä Hänet?

Kohdassa 2. Nefi 7:2 Herra esitti Israelille keskeisen 
kysymyksen, joka koskee meitä jokaista. Etsi ja korosta 
tuo kysymys.

Mitä arvelet Herran tarkoittaneen, kun Hän kysyi: 
”Onko minun käteni käynyt liian lyhyeksi lunasta-
maan?” Jotta sinun on helpompi nähdä tämä mie-
lessäsi, kuvittele, että ojennat kätesi yrittäen ulottua 
johonkuhun, joka on hädässä. Jos yrittäisit yltää 
pidemmälle, mitä yrittäisit tehdä hädässä olevan 
henkilön hyväksi? Jos sen sijaan lyhentäisit kättäsi eli 
vetäisit sitä itseesi päin, mitä se kertoisi halustasi auttaa 
sitä henkilöä? Tämä kielikuva mielessä Herran kysy-
mys Israelille voidaan esittää myös näin: ”Pidättelenkö 
kättäni enkä kurottaudu lunastamaan sinua?”

Ilmaus ”olenko minä voimaton vapauttamaan?” 
kutsuu Israelia pohdiskelemaan uskoaan siihen, että 
Herralla on voima vapauttaa heidät heidän syntiensä 
aiheuttamalta kärsimykseltä.

Lukujen 2. Nefi 7–8 jatkuessa Jesaja esitti useita 
esimerkkejä Vapahtajan halusta ja voimasta lunastaa 
liittokansansa.

Lue 2. Nefi 7:5–7 ja pane merkille, mitkä ilmaukset tässä 
profetiassa kertovat, mitä Messias tekisi ja kokisi osana 
lunastusuhriaan lunastaakseen meidät. Jakeen 2. Nefi 
7:6 alaviitteessä a on rinnakkaisviitteitä, jotka selittävät ja 
osoittavat tämän profetian täyttymisen. Voisit merkitä ala-
viitteessä kohdan Matt. 27:26. Lue sitten Matt. 27:26–31 ja 
pane merkille, millä tavoin Jesajan profetia täyttyi.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus 
seuraavaan kysymykseen: Mitä jakeet 2. Nefi 7:2, 5–7 

osoittavat meille Vapahtajan halusta ja auliudesta lunastaa meidät?

Jotta sinun on helpompi löytää Jesajan profetian jäljellä 
olevasta osuudesta lisää todisteita Herran armosta ja 
voimasta, kuvittele, että sinua on pyydetty pitämään 
kirkossa puhe tästä periaatteesta: Vapahtaja haluaa 
lunastaa liittokansansa, ja Hänellä on kaikki 
voima tehdä niin. Valmistaudu puheeseesi lukemalla 
2. Nefi 8:3, 11–13, 16, 22 ja valitsemalla ne ilmaukset, 
joiden tunnet vakuuttavan, että Herra haluaa lunastaa 
meidät ja että Hänellä on voima tehdä niin.
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 6. Laadi puheesi runko pyhien kirjoitusten tutkimispäivä
kirjaasi tekemällä seuraavaa:

 a. Kirjoita muistiin 2–3 ilmausta, jotka kiinnittivät huomiosi, ja 
selitä, kuinka kukin ilmaus on esimerkki Vapahtajan halusta 
lunastaa meidät tai Hänen voimastaan tehdä niin.
 b. Valitse yksi näistä ilmauksista ja kuvaile, kuinka olet joko 
kokenut tai haluaisit kokea sen siunauksen elämässäsi.

Kun päätät tämän oppiaiheen, muista, että Jaakob 
opetti tänään tutkimiasi totuuksia, jotta oppisit Jumalasi 
nimen ja ylistäisit sitä (ks. 2. Nefi 6:4), jotta paremmin 
ymmärtäisit Herran kanssa tekemiäsi liittoja (ks. 2. Nefi 
9:1) ja jotta riemuitsisit ja nostaisit pääsi ikuisesti (ks. 
2. Nefi 9:3). Etsi tänään tilaisuus kertoa jollekulle, miten 
arvostat Herraa ja Hänen rakkauttaan sinua kohtaan.

 7. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut 2. Nefi 6–8 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 6: PÄIVÄ 3

2. Nefi 9
Johdanto
Tutkimasi Jaakobin saarna, joka alkoi luvuissa 2. Nefi 
6–8, jatkuu luvussa 2. Nefi 9. Luvuissa 2. Nefi 6–8 
tutkit Jaakobin opetuksia, jotka koskevat Vapahtajan 
armoa ja Hänen voimaansa vapauttaa Israelin huone 
sen kadotetusta ja hajotetusta tilasta. Luvussa 9 tutkit 
Jaakobin todistusta Vapahtajan sovituksen voimasta 
vapauttaa meidät lankeemuksen vaikutuksista, kuten 
fyysisestä kuolemasta sekä syntiemme seurauksista. 
Presidentti Joseph Fielding Smith on opettanut, että 
2. Nefi 9 on ”yksi valaisevimpia sovitusta koskevia 
saarnoja, mitä on koskaan pidetty. – – Jokaisen pelas-
tukseen pyrkivän ihmisen tulisi lukea se huolellisesti.” 
(Answers to Gospel Questions, toim. Joseph Fielding 
Smith jr., 5 osaa, 1957–1966, osa 4, s. 57.)

2. Nefi 9:1–9
Jaakob opettaa, että lankeemus toi fyysisen ja hengellisen 
kuoleman koko ihmiskunnan osaksi
Mitä sinulle tulee mieleen, kun ajattelet sanaa hirviö?

Sana hirviö viittaa tavallisesti johonkin sellaiseen, mikä 
on pelottava ja voi tuottaa suurta vahinkoa. Vaikka 
monet ihmiset hirviötä ajatellessaan ajattelevat vain 
mielikuvitusolentoja, mieti, onko olemassa mitään, 
mikä pystyy itse asiassa tuottamaan sinulle pysyvää 
vahinkoa ja on siksi aidosti pelottava. Jaakob käytti hir-
viötä vertauskuvana siitä pelottavasta olotilasta, jonka 
me kaikki kohtaamme kuolevaisuudessa. Lue 2. Nefi 
9:10 ja pane merkille, mitkä ovat Jaakobin kuvaaman 
hirviön kaksi osatekijää. Täydennä sitten alla olevan 
taulukon tyhjät kohdat.

Kauhea hirviö

K- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

”r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
k- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”

”h- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
k- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”

On tärkeää ymmärtää, että kun Jaakob puhui hengen 
kuolemasta, hän ei tarkoittanut, että henkemme kirjai-
mellisesti kuolisi, vaan pikemminkin että joudumme 
hengellisesti eroon eli meidät erotetaan hengellisesti 
Jumalan edestä (ks. 2. Nefi 9:6). Pyhissä kirjoituksissa 
tästä erosta käytetään usein nimitystä hengellinen kuo-
lema. Voisit kirjoittaa ilmauksen erotetaan pois Jumalan 
edestä pyhiin kirjoituksiisi jakeen 2. Nefi 9:10 margi-
naaliin sanojen ”hengen kuolemaksi” kohdalle.

Lue 2. Nefi 9:6 ja huomaa, että Jaakob aloitti puhu-
malla ruumiin kuolemasta ja lopetti puhumalla erotta-
misesta Jumalan edestä. Tutki tätä jaetta huolellisesti. 
Mikä tapahtuma toi ihmiskunnan osaksi sekä fyysisen 
kuoleman että hengellisen kuoleman?   
 

Lue 2. Nefi 9:7–9 ja pane merkille, mitä Jaakobin ope-
tuksen mukaan meidän ruumiillemme ja hengellemme 
tapahtuisi, ellei olisi sovitusta ja jos fyysinen ja hen-
gellinen kuolema säilyisivät ikuisesti. Ennen kuin luet, 
sinun on hyödyllistä tietää, mitä tarkoittavat seuraavat 
ilmaukset, joita Jaakob käytti jakeessa 7: Ilmaus ”ensim-
mäinen tuomio, joka kohtasi ihmistä” (ks. 2. Nefi 9:7) 
viittaa Aadamin ja Eevan lankeemuksen seurauksiin. 
Sana katoava viittaa kuolevaiseen ruumiiseen, koska se 
on epätäydellinen ja lopulta kuolee. Sana katoamaton 
viittaa ylösnousseeseen ruumiiseen, joka elää ikuisesti.
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 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi muu
tamia ilmauksia, joita löydät kohdasta 2. Nefi 9:7–9 ja 

jotka kuvailevat, mitä tapahtuisi ruumiillemme ja hengellemme, 
ellei olisi sovitusta.

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, van-
hin D. Todd Christoffersonin seuraava lausuma, joka 
selventää, mikä kohtalomme olisi ilman Jeesuksen 
Kristuksen sovitusta: ”Jos eromme Jumalasta ja fyy-
sinen kuolemamme olisivat pysyviä, niin moraalinen 
tahdonvapaus ei merkitsisi mitään. Kyllä, me oli-
simme vapaita tekemään valintoja, mutta mitä järkeä 
siinä olisi? Lopputulos olisi aina sama riippumatta 

teoistamme: kuolema ilman toivoa ylösnousemuksesta 
ja ilman toivoa taivaasta. Niin hyviä tai niin pahoja 
kuin me päättäisimmekin olla, me kaikki päätyisimme 
perkeleen enkeleiksi.” (”Moral Agency”, Ensign, kesä-
kuu 2009, s. 50.)

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi virke, 
jossa selostat omin sanoin, mitä arvelet vanhin Christof

fersonin sanoneen langenneesta tilastamme. Lisää lyhyt selitys 
siitä, miksi arvelet Jaakobin halunneen verrata fyysistä kuolemaa 
ja eroa Jumalasta ”kauheaan hirviöön”.
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2. Nefi 9:10–27
Jaakob opettaa, kuinka Vapahtajan kärsimys vapauttaa 
meidät lankeemuksen vaikutuksista ja synnin seurauksista
Jumala ei jättänyt meitä kärsimään ”tuon kauhean 
hirviön, kuoleman ja helvetin” kaikista vaikutuksista. 
Lue 2. Nefi 9:10 ja merkitse, mitä Jumala on valmista-
nut meille.

Lue presidentti Joseph Fielding Smithin seuraava ver-
taus, joka havainnollistaa meidän tarvitsevan Vapahtajaa:

”Tietä pitkin kulkeva mies putoaa vahingossa kuoppaan, 
joka on niin syvä ja pimeä, että hän ei voi kiivetä maan 
pinnalle saadakseen takaisin vapautensa. Miten hän voi 
pelastua tästä epämiellyttävästä tilanteesta? Ei omien 
ponnistelujensa avulla, sillä ei ole mitään mahdollisuutta 
päästä pois kuopasta. Hän huutaa apua, ja eräs ystäväl-
linen sielu, joka kuulee hänen huutonsa, rientää hänen 
avukseen ja laskee kuoppaan tikapuut ja antaa hänelle 
siten mahdollisuuden kiivetä takaisin maan pinnalle.

Se on tarkalleen sama tila, johon Aadam saattoi itsensä 
ja jälkeläisensä silloin, kun hän söi kiellettyä hedelmää. 
Koska he kaikki olivat kuopassa, ei heistä yksikään 
voinut päästä maan pinnalle pystyäkseen pelastamaan 
toiset. Kuoppa oli karkotus Herran kasvojen edestä ja 
ajallinen kuolema, ruumiin tuho. Koska kaikki olivat 
kuoleman alaisia, ei kukaan voinut hankkia pakokeinoa.

Niin ollen Isä loputtomassa armossaan kuuli lastensa 
huudot ja lähetti ainosyntyisen Poikansa, joka ei ollut 
kuoleman eikä synnin alainen, tarjoamaan pakokeinon. 
Tämän Hän teki rajattoman sovituksensa ja iankaikki-
sen evankeliuminsa kautta.” (Pelastuksen oppeja, toim. 
Bruce R. McConkie, 3 osaa, 1975–1977, osa 1, s. 128.)

Suurin osa Jaakobin sanomasta luvussa 9 keskittyy 
keinoon, jonka Herra on valmistanut meille pelastuak-
semme fyysisen kuoleman ja hengellisen kuoleman 
otteesta, ja se vakuuttaa meille, että me voimme pelastua.

 3. Tutki jakeita 2. Nefi 9:5, 19–21 ja kirjoita pyhien kir
joitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset seuraaviin kysy

myksiin:
 a. Mitä Vapahtaja jakeiden 2. Nefi 9:5, 21 mukaan on kestänyt, 
jotta meidät voidaan pelastaa kuolemalta ja helvetiltä?
 b. Kenen puolesta Vapahtaja on kärsinyt kohdan 2. Nefi 9:21 
mukaan?

Mieti, miten monet ihmiset ”kuuluvat Aadamin 
sukuun” (2. Nefi 9:21). Heihin kuuluvat kaikki ne, 
jotka ovat eläneet, jotka nykyään elävät ja jotka tulevat 
vielä elämään maan päällä – myös sinä. Voisit kirjoittaa 
nimesi kohdan 2. Nefi 9:21 viereen muistaaksesi, että 
Vapahtajan uhri on annettu sinun hyväksesi.

Jaakob opetti, että Vapah-
tajan kärsimys auttaisi 
meitä pelastumaan 
kauhealta hirviöltä – fyy-
siseltä kuolemalta ja siltä, 
että meidät erotettaisiin 
Jumalan edestä ikuisesti. 
Lue 2. Nefi 9:22 ja pane 
merkille ilmaus, jonka 
mukaan me pystymme 
voittamaan fyysisen 
kuoleman, ja ilmaus, joka 
osoittaa, että me pää-
semme jälleen Jumalan 
eteen. Täydennä alla ole-
vat virkkeet sen pohjalta, 
mitä löydät:

Lankeemuksen vuoksi ruumiimme kuolee, mutta Kris-
tuksen kärsimyksen ansiosta ruumiimme   
 .

Lankeemuksen vuoksi meidät erotetaan Jumalan 
edestä, mutta Kristuksen kärsimyksen ansiosta me 
kaikki seisomme jälleen   
 .

Jaakobin opetuksista me opimme seuraavan opin: 
Jeesuksen Kristuksen sovitus pelastaa koko ihmis
kunnan lankeemuksen aikaansaamasta fyysisestä 
ja hengellisestä kuolemasta.

Tämän toivon sanoman lisäksi Jaakob opetti, että 
Vapahtajan kärsimys voi myös pelastaa meidät mei-
dän omien syntiemme aiheuttamasta hengellisestä 
kuolemasta. Lue 2. Nefi 9:27 ja pane merkille, kuinka 
Jaakob kuvaili niiden olotilaa, jotka rikkovat lakia eli 
tekevät syntiä. Lue 2. Nefi 9:15–16 ja merkitse, millaista 

Kun käytät omaa nimeäsi 
pyhien kirjoitusten jakeessa, 
sinun on helpompi tehdä ope
tuksesta henkilökohtaisempi. 
Kun olet lukenut jakeen, joka 
mielestäsi soveltuu sinuun, 
oman nimesi lisääminen 
siihen voi auttaa sinua sovel
tamaan kohdan sanomaa 
omaan elämääsi.

Lisää oma nimesi 
pyhien kirjoitusten 
kohtiin
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hengellistä tuskaa eli piinaa syntimme aiheuttavat 
meille, ellemme tee parannusta.

Tämän piinan lisäksi huomaa jakeessa 2. Nefi 9:16 
ilmaus ”he joutuvat”. Sovituksen ansiosta koko 
ihmiskunta palaa Jumalan eteen tuomittavaksi. Jos 
me emme kuitenkaan ole tehneet parannusta syn-
neistämme, me joudumme jälleen eroon Jumalasta. 
Vaikka pelastuminen lankeemuksesta on lahja koko 
ihmiskunnalle, niin pelastumisemme henkilökohtai-
sista synneistämme riippuu meidän haluistamme ja 
teoistamme. Lue 2. Nefi 9:21, 23–24. Mitä me voimme 
tehdä pelastuaksemme sovituksen ansiosta syntiemme 
iankaikkisilta seurauksilta?

Kun olet lukenut Jaakobin sanat, täydennä seuraava 
periaate: Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta 
me voimme voittaa syntiemme seuraukset, jos me 
  
 .

Mieti hetken aikaa, mitä voit tehdä tunteaksesi täy-
demmin Vapahtajan sovituksen puhdistavan voiman. 
Onko asioita, joista Herra haluaisi sinun tekevän 
parannuksen? Pohdiskele, kuinka voit tehdä paran-
nuksen näistä asioista. Kuinka voit paremmin kuun-
nella Hänen ääntään?

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi muu
tama rivi, joissa ilmaiset, mitä ajattelet Vapahtajan 

sovitus uhrista sinun puolestasi.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun 2. Nefi 9 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 6: PÄIVÄ 4

2. Nefi 9–10
Johdanto
Edellisessä oppiaiheessa tutkit Jaakobin todistusta siitä, 
mitä Jeesus Kristus tekisi sovituksessaan meidän puoles-
tamme. Tässä oppiaiheessa tutkit luvun 2. Nefi 9 loppu-
osaa ja Jaakobin saarnan ensimmäistä päivää ja opit, mitä 
meidän täytyy tehdä saadaksemme sovituksen siunauk-
set. Jaakob varoitti tekemästä valintoja, jotka johtavat 
eroon Jumalasta, ja hän kutsui kaikkia tulemaan Kristuk-
sen luokse ja pelastumaan. Luet myös luvun 2. Nefi 10 
ja tutkit, mitä Jaakob sanoi ihmisille seuraavana päivänä. 

Jaakob opetti jälleen, että vaikka Israel hajotettaisiin 
synnin vuoksi, Herra muistaisi sen kanssa tekemänsä 
liitot. Hän kokoaisi heidät, kun he tekisivät parannuksen 
ja palaisivat Hänen luokseen. Jaakob sanoi, ettei ”maan 
päällä ole mitään muuta kansakuntaa, joka ristiinnaulit-
sisi Jumalansa” (2. Nefi 10:3). Hän ennusti, että Ame-
rikka olisi vapauden maa, sitä vahvistettaisiin kaikkia 
kansakuntia vastaan eikä sillä olisi kuninkaita. Jaakob 
todisti, että ihmisen täytyy alistua Jumalan tahtoon ja 
muistaa, että vain Jumalan armosta hän pelastuisi.

2. Nefi 9:28–54
Jaakob varoittaa teoista ja asenteista, jotka erottavat meidät 
Jumalasta, ja kutsuu kaikkia tulemaan Kristuksen luokse
Lankeemuksen vuoksi ja henkilökohtaisten syntiemme 
tähden jokainen meistä tarvitsee Vapahtajaa. Jaakob 
todisti, että sovituksen kautta meidät on vapautettu 
lankeemuksen vaikutuksista ja me voimme voittaa 
syntimme ja saada iankaikkisen elämän. Jaakob käytti 
tämän havainnollistamiseen vertauskuvana porttia ja 
tietä. Lue 2. Nefi 9:41 ja pane merkille, millaiseksi Jaa-
kob kuvaili tietä, jota meidän on kuljettava saavuttaak-
semme iankaikkisen elämän. Pohdi seuraavia kysymyk-
siä: Mitä Herran luokse tuleminen mielestäsi tarkoittaa? 
(Mieti, oletko tiellä, joka tuo sinua lähemmäksi Vapah-
tajaa.) Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että ”tie [Vapahtajan 
luokse] on kaita, mutta se on suorana reittinä”?

Jaakob kuvasi Vapahtajaa myös ”portin vartijaksi”. 
Tämä on vertauskuvana Vapahtajan roolista meidän 
tuomarinamme. Juuri Hän antaa meille sovituksensa 
siunaukset meidän asenteidemme ja tekojemme 
perusteella. Jaakob opetti meille myös täsmällisemmin, 
kuinka meidän asenteemme ja tekomme vaikuttavat 
meidän kykyymme tulla Vapahtajan luo.

 1. Jotta sinun on helpompi tunnistaa asenteita, ajatuksia 
ja tekoja, jotka voivat johtaa meitä Vapahtajan luokse, tee 

pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seuraava tehtävä:
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 a. Piirrä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjasi kokonaisen sivun 
keskelle pystyviiva ja kirjoita sen toiselle puolelle Loitonnumme 
Kristuksesta ja toiselle puolelle Tulemme Kristuksen luokse.
 b. Lue 2. Nefi 9:27–39 ja pane merkille kaikki teot tai asenteet, 
joiden Jaakob varoitti voivan loitontaa meitä Vapahtajasta. Tee 
luettelo asioista, joita löydät ja jotka kuuluvat pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjasi sarakkeeseen ”Loitonnumme Kristuksesta”. 
Voisit merkitä löytämäsi asiat myös pyhiin kirjoituksiisi. (Huo
maa, että 2. Nefi 9:28–29 on pyhien kirjoitusten hallittava 
kohta. Voisit merkitä sen selvästi erottuvalla tavalla, jotta pystyt 
tulevaisuudessa löytämään sen helposti.)
 c. Valitse yksi löytämistäsi teoista tai asenteista ja kirjoita 
uudelle sivulle pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi vastaus 
seuraavaan kysymykseen: Kuinka tämä teko tai asenne estää 
meitä tulemasta Kristuksen luokse ja saamasta Hänen sovituk
sensa täysiä siunauksia?
 d. Sen lisäksi että Jaakob varoitti teoista ja asenteista, jotka loiton
tavat meitä Herrasta, hän puhui myös teoista ja asenteista, jotka 
auttavat meitä tulemaan Jeesuksen Kristuksen luokse. Lue 2. Nefi 
9:23, 42, 45–46, 49–52 ja etsi, mitkä asiat Jaakobin opetuksen 
mukaan toisivat meitä Herran luokse. Kirjoita löytämäsi asiat laati
masi taulukon sarakkeeseen ”Tulemme Kristuksen luokse”.

Tutkimalla kohtaa 2. Nefi 9:28–29 opit seuraavan 
periaatteen: Päättämällä tulla Herran luokse ja elää 
Hänen tahtonsa mukaan me voimme saada sovi
tuksen täydet siunaukset.

 2. Jotta sinun on helpompi toteuttaa oppimaasi käytän
nössä, kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 

vastauksesi kahden tai useamman tehtävän kysymyksiin:
 a. Jakeessa 2. Nefi 9:23 sanotaan, että Herra on käskenyt meitä 
tekemään parannuksen ja ottamaan kasteen. Vaikka sinut ehkä 
jo onkin kastettu, kuinka kasteenliiton lupausten uudistaminen 
sakramentin kautta auttaa sinua tulemaan Herran luokse ja saa
maan Hänen sovituksensa siunaukset?
 b. Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että ”[uskoo] täydellisesti Israe
lin Pyhään” (2. Nefi 9:23)? Millä tavoin sinä tällä hetkellä osoitat 
uskosi Herraan?
 c. Mitä tarkoittaa se, että kääntyy pois synneistään (ks. 2. Nefi 
9:45)? Mikä voi auttaa sinua kääntymään pois synneistäsi?
 d. Mitkä ovat esimerkkejä siitä, että ”[tuhlaa] rahaa sellaiseen, 
millä ei ole arvoa”, tai että työskentelee sen hyväksi, ”mikä ei 
tee kylläiseksi” (2. Nefi 9:51)? Kuinka pahojen tai mitättömien 
pyrkimysten välttäminen auttaa sinua tulemaan Herran luokse? 
Kuinka voit paremmin tasapainottaa ajankäyttöäsi erilaisten 
kouluun, opiskeluun ja kirkkoon liittyvien toimintojen sekä 
virkistys  ja yhdessäolotoimintojen välillä?
 e. Millä tavoin sinä voit kestitä itseäsi ”sillä, mikä ei häviä” 
(2. Nefi 9:51)?
 f. Jaakob kehotti ihmisiä kiittämään ja antamaan sydämensä 
riemuita (ks. 2. Nefi 9:52). Miksi arvelet, että on tärkeää noudat
taa tätä neuvoa, kun pyrit tulemaan Vapahtajan luokse?

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, 
kuinka yksi tai useampi teko ja asenne, joita olet tutkinut, 

ovat tuoneet sinut lähemmäksi Vapahtajaa.

Pyhien kirjoitusten hallinta –  
2. Nefi 9:28–29
Mitä teet hyödyntääksesi parhaiten tämänhetkiset 
mahdollisuutesi opiskella? Mitä tulevia opiskelu-
suunnitelmia sinulla on?   
  
 

Lue presidentti Gordon B. Hinckleyn seuraava lausunto 
ja alleviivaa siunaukset, joita oppimisesta voi koitua: 
”Edessänne on suuria haasteita. Te olette siirtymässä 
kohti ankaran kilpailun maailmaa. Teidän täytyy hank-
kia niin paljon koulutusta kuin voitte. Herra on antanut 
meille neuvoja koulutuksen tärkeydestä. Sen avulla te 
voitte saada parempia mahdollisuuksia. Se antaa teille 
valmiudet saada aikaan jotakin arvokasta edessä olevassa 
suurten mahdollisuuksien maailmassa. Jos voitte opis-
kella yliopistossa ja haluatte sitä, niin opiskelkaa siellä. 
Jos ette halua opiskella yliopistossa, niin menkää amma-
tilliseen tai kaupallisen alan kouluun kehittääksenne tai-
tojanne ja lisätäksenne kykyjänne.” (Ks. ”Käännynnäisiä 
ja nuoria miehiä”, Valkeus, heinäkuu 1997, s. 49.)

Lue 2. Nefi 9:28 ja merkitse, mitkä Jaakobin sanojen 
mukaan ovat väärällä asenteella oppimisen ansoja.
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 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen:

 a. Mitä arvelet, että lausuma ”kun he ovat oppineita, he pitävät 
itseään viisaina” tarkoittaa?
 b. Mitä vaaroja piilee siinä, että ajattelemme olevamme vii
saampia kuin vanhemmat, piispamme tai seurakunnanjohta
jamme, profeetta tai taivaallinen Isämme?

Lue 2. Nefi 9:29 ja pane merkille, mitä sinun on muis-
tettava tavoitellessasi koulutusta.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Kuinka uuttera pyhien kir

joitusten tutkiminen auttaa sinua elämään jakeen 2. Nefi 9:29 
periaatteen mukaan?

2. Nefi 10
Jaakob kannustaa ihmisiä riemuitsemaan ja tulemaan 
Herran luokse
Opetuksensa toisena päivänä Jaakob todisti jälleen 
Herran voimasta vapauttaa synnin seurauksista. Jaakob 
opetti kansalleen myös, kuinka heidän tulee suhtau-
tua sovituksen armolliseen lahjaan. Lue 2. Nefi 10:20, 
23–25 ja merkitse ilmauksia, jotka osoittavat, mitä 
Jaakob opetti, että meidän pitäisi tehdä sen vuoksi että 
Vapahtaja on antanut uhrin meidän puolestamme.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus yhteen tai useampaan seuraavista kysymyksistä:

 a. Kun ajattelet sitä, mitä olet opiskellut Vapahtajasta, miksi 
haluat aina muistaa Hänet (ks. 2. Nefi 10:20)?
 b. Mistähän syystä se, että hylkäät väärät tekosi eli teet niistä 
parannuksen, osoittaisi kiitollisuuttasi ja rakkauttasi Vapahtajaa 
kohtaan?
 c. Mitä sellaista olet oppinut Vapahtajasta, mikä auttaa sinua 
pikemminkin tuntemaan toivoa kuin olemaan masennuksesta 
alla päin?

Yksi tärkeä ilmaus tässä luvussa on ”tehkää sovinto 
Jumalan tahdon kanssa” (2. Nefi 10:24). Se tarkoittaa 
sitä, että meidän tulee luoda uudelleen läheinen suhde 
Herraan, jolloin olemme kuuliaisia Hänen tahdolleen 
ja sopusoinnussa sen kanssa. Käy läpi kaikki pyhien 
kirjoitusten kohdat, jotka olet merkinnyt lukuihin 
2. Nefi 9–10. Etsi Pyhän Hengen johdatusta, kun 
päätät, mitä voit tehdä tehdäksesi sovinnon Jumalan 
tahdon kanssa.

 7. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut 2. Nefi 9–10 ja suorittanut tämän oppi
aiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 7: PÄIVÄ 1

2. Nefi 11–16
Johdanto
Profeetta Jesaja eli suunnilleen 100 vuotta ennen Nefin 
aikaa. (Jesaja alkoi profetoida jossakin vaiheessa ennen 
vuotta 740 eKr. ja jatkoi profetoimista yli 40 vuoden 
ajan, vuoteen 701 eKr. asti; ks. PKO, ”Jesaja”.) Nefi on 
saattanut tuntea monin tavoin samoja ihailun ja rak-
kauden tuntemuksia Jesajaa kohtaan kuin me nykyään 
tunnemme profeetta Joseph Smithiä kohtaan. Nefin 
kirjoitusten pohjalta me tiedämme, että hän iloitsi 
Jesajan sanoista (ks. 2. Nefi 11:2). Kuten on tallennettu 
muistiin lukuihin 2. Nefi 12–16, Nefi lainasi Jesajan kir-
joituksia, jotka olivat pronssilevyillä. Näissä kirjoituk-
sissa kuvailtiin muinaisen Israelin ylpeyttä ja pahuutta 
sekä tuomioita, jotka odottivat Israeliin kuuluvia. 
Lisäksi Jesaja kertoi näystä, jossa hän näki Herran ja 
jossa hänet puhdistettiin synneistään.

2. Nefi 11:1–8
Nefi iloitsee Jesajan 
todistuksesta Jeesuksesta 
Kristuksesta
Ajattele tilannetta, jolloin 
jonkun todistus Vapah-
tajasta on tehnyt sinuun 
vaikutuksen. Lue 2. Nefi 
11:2–3 ja pane merkille, 
minkä kokemuksen sekä 
Nefi, Jaakob että Jesaja 
olivat saaneet Jeesuksesta 
Kristuksesta.

Herra kutsuu profeettoja 
todistamaan Hänestä. 
Tutkimalla Jeesuksen 
Kristuksen todista-
jien todistuksia me 
voimme vahvistaa omaa 
uskoamme Jeesukseen 
Kristukseen ja riemuita 
Hänestä.

Vaikka sinusta saattaa 
tuntua vaikealta ymmärtää 
Mormonin kirjassa olevia 
Jesajan lukuja, presidentti 
Boyd K. Packer, kahdentoista 
apostolin koorumin presi
dentti, on antanut tämän 
kannustavan neuvon: ”Älkää 
lopettako lukemista! Jatkakaa 
eteenpäin noiden vaikeasel
koisten Vanhan testamentin 
profetioita sisältävien lukujen 
lävitse, vaikka ette ymmärtäisi 
paljoakaan. Jatkakaa, vaikka 
lukisitte vain pintapuolisesti 
ja poimisitte ajatuksen sieltä 
täältä.” (Ks. ”Mitä sielussani 
liikkuu”, Valkeus, 1986, 
konferenssiraportti 156. vuosi
konferenssista, s. 62.)

Tutki Jesajan 
kirjoituksia
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 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi aja
tuksiasi siitä, miksi mielestäsi on tärkeää saada todistus 

Jeesuksesta Kristuksesta useilta profeetoilta.

Etsi ne neljä kertaa, jolloin Nefi sanoi ”minun sie-
luni iloitsee” jakeissa 2. Nefi 11:4–6. Voisit merkitä ne 
pyhiin kirjoituksiisi.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi aina
kin kolme ”minun sieluni iloitsee”  lausumaa, jotka 

kuvaavat sellaisia evankeliumin osa alueita, joista iloitset. Selitä, 
miksi kukin niistä tuo sinulle iloa.

Lue 2. Nefi 11:8 ja kirjoita, mitä Nefi toivoi koituvan 
siitä, että tutkit Jesajan kirjoituksia.   
 

2. Nefi 12:1–5
Jesaja profetoi, että viimeisinä päivinä perustetaan temppeli
Kuvittele isoa vuorta. Tuleeko mieleesi mitään rinnas-
tuksia, joita voi tehdä vuoren ja temppelin välillä?

Lue 2. Nefi 12:2–3, 5 ja pane merkille, minkä Herra 
lupasi perustaa viimeisinä aikoina. Ilmaus ”Herran 
huoneen vuori” tarkoittaa Herran temppeliä. Mitä 
siunauksia näiden jakeiden mukaan tulee Herran huo-
neesta viimeisinä aikoina?

Voisit kirjoittaa pyhiin kirjoituksiisi tähän tapaan: 
Jumala on perustanut temppeleitä opettaakseen meille 
teitänsä ja auttaakseen meitä kulkemaan Hänen pol-
kujaan (ks. 2. Nefi 12:3).

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Kuinka temppelit auttavat meitä kulkemaan Herran polkuja?
 b. Kuinka voit valmistautua astumaan temppeliin?

2. Nefi 12–15
Tämä oppiaihe ei tarjoa yksityiskohtaisia apuneuvoja 
lukujen 2. Nefi 12–15 ymmärtämiseen. Kuitenkin kun 
Mormonin kirjaa itseksesi lukiessasi luet ja pohdit 
näitä lukuja, pane merkille ylpeyden ja synnin seurauk-
sia. Myös seuraavista kommenteista tai selityksistä on 
apua lukiessasi:

2. Nefi 12:6–18. Kiinnitä erityistä huomiota kaikkiin 
viittauksiin, jotka koskevat epäjumalien palvomista, 
sekä sanoihin ja kuvailmauksiin, jotka viittaavat 
ylpeyteen – esimerkiksi kopea, korskea, ylpeä, ylhäinen 
ja korkea. Tämä auttaa sinua ymmärtämään, miksi niin 
ankarat tuomiot odottivat näitä ihmisiä.

2. Nefi 12:9–11. ”Halpasäätyinen” (jae 9) viittaa tavalli-
seen ihmiseen. Sekä ”halpasäätyinen” että ”ylhäinen”, 
jos he ovat ylpeitä, nöyrtyvät Jeesuksen Kristuksen 
toisen tulemisen yhteydessä (ks. jae 11).

2. Nefi 12:12–13. ”Herran päivä” on ilmaus, joka viittaa 
tuomiopäivään. Kristuksen toinen tuleminen on ”Her-
ran päivä”, jolloin jumalattomat hävitetään.

2. Nefi 13–14. Luku 2. Nefi 13 on jatkoa Jesajan ker-
ronnalle siitä, mitä tapahtuu, jos israelilaiset jatkavat 
jumalattomuudessa. Jesaja kutsui israelilaisia naisia 
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”Siionin tyttäriksi” (jae 16) viitaten siihen, että he 
olivat liiton lapsia. Jesaja vertasi heitä ylpeään naiseen, 
jonka Herra kiroaa, ja kaikki hänen korunsa ja muut 
fyysiset koristeensa otetaan pois (ks. 2. Nefi 13:16–26). 
Vastaavasti 2. Nefi 14 sisältää Jesajan kuvauksen siitä, 
mitä tapahtuu, jos Siionin tyttäret nöyrtyvät, tekevät 
parannuksen ja kääntyvät Herran puoleen. Käytä koh-
dan 2. Nefi 13:16–26 ymmärtämisen apuna kyseisiin 
jakeisiin merkittyjä alaviitteitä.

2. Nefi 15:8–22. Sana voi  
viittaa syvän surun tilaan. 
Jesaja käytti sitä kuusi 
kertaa näissä jakeissa, 
kun hän mainitsi israeli-
laisten syntejä. Jesaja tiesi, 
että elleivät israelilaiset 
tekisi parannusta, heidän 
syntiensä seuraukset 
toisivat syvän surun 
– varsinkin tuomiopäi-
vänä. Jos Jesaja olisi 
profeetta maan päällä 
tänä aikana, löytäisikö 
hän samanlaisia syntejä, 
joita hän näki israelilais-
ten keskuudessa?

 4. Lue 2. Nefi 15:20. Kirjoita pyhien kirjoitusten 
tutkimis päiväkirjaasi muutamia tilanteita, joissa ihmiset 

nykyään sanovat hyviä asioita pahoiksi tai pahoja asioita hyviksi.

2. Nefi 16:1–8
Jesaja kutsutaan palvelemaan profeettana
Jesajan kirjoitukset ovat täynnään vertauskuvallisuutta. 
Vertauskuvat ovat yksi tapa, jolla Herra opettaa meille 
evankeliumin periaatteita. Lukuun 2. Nefi 16 on kir-
joitettu, kuinka Jesaja kuvailee kokemustaan Herran 
näkemisestä. Kun luet lukua 2. Nefi 16, pidä mielessäsi 
seuraavat vertauskuvat ja niiden mahdolliset merkitykset:

Serafit: Enkeleitä, jotka asuvat Jumalan edessä. Pro-
feetta Joseph Smith on opettanut, että ”Jumalan 
enkelillä ei ole koskaan siipiä” (History of the Church, 
osa 3, s. 392). Enkelien siivet ovat vertauskuvana niiden 
voimasta liikkua ja toimia.

Savu: Saattaa tarkoittaa Herran läsnäoloa (ks. Ilm. 15:8).

Saastaiset huulet: Kelvottomuus.

Hehkuva hiili (tuli): Puhdistava tekijä kuten Pyhän 
Hengen puhdistava voima.

Alttari: Alttari oli kirjaimellisesti paikka, jossa uhreja 
uhrattiin. Tässä se saattaa viitata uhriin, jonka Jeesus 
Kristus antoi meidän puolestamme – sovitukseen.

 5. Lue 2. Nefi 16:1–7 ja kirjoita pyhien kirjoitusten 
tutkimis päiväkirjaasi vastauksesi seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mitä yksi serafeista sanoi Herra Sebaotista?
 b. Mitä Jesaja mielestäsi tarkoitti, kun hän sanoi: ”Voi minua, 
sillä minä hukun, koska minulla on saastaiset huulet”? Mikä sai 
hänet yhtäkkiä tuntemaan tällä tavoin? (3. Nefi 27:19 saattaa 
tarjota ehdotuksen.)
 c. Mitä sellaista tapahtui, mikä muutti Jesajan tuntemukset 
kelvottomuudesta?
 d. Kuinka tämä kokemus valmistaisi Jesajaa menemään kansan 
keskuuteen ja opettamaan parannusta?

Yksi suurenmoisista totuuksista, joita Jesajan kutsuminen 
opettaa, on se, että meidät voidaan puhdistaa meidän 
kelvottomuudestamme Jeesuksen Kristuksen sovi
tuksen ansiosta. Pohdiskele tilannetta, jolloin olet tunte-
nut sovituksen puhdistavan voiman omassa elämässäsi.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut 2. Nefi 11–16 ja suorittanut tämän oppi
aiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 7: PÄIVÄ 2

2. Nefi 17–20
Johdanto
Lukuihin 2. Nefi 17–20 Nefi kirjoitti, että Jesaja yritti 
saada Juudan kuninkaan ja tämän kansan luottamaan 
Herraan mieluummin kuin maailman liittoutumiin. 
Jesaja käytti vertauskuvia ja kuvajaisia – symboleja eli 
kuvauksia, jotka opettavat ja todistavat suurista totuuk-
sista – profetoidessaan oman aikansa tapahtumista, 
Jeesuksen Kristuksen syntymästä ja jumalattomien 
hävityksestä Herran toisessa tulemisessa.

2. Nefi 17–18
Juudan valtakuntaa siunataan, kun kansa turvaa 
Jeesukseen Kristukseen
Jotta sinun on helpompi valmistautua tämän päivän 
oppiaiheeseen, ajattele hetkeä, jolloin jouduit johon-
kin pelottavaan tilanteeseen. Muistatko ensimmäisen 
reaktiosi? Kun tutkit lukuja 2. Nefi 17–18, pyri tunnis-
tamaan Jesajan neuvot niille, jotka huomaavat olevansa 
vaikeassa tai pelottavassa tilanteessa.
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Jotta voit tutkia lukuja 2. Nefi 17–18, sinun on tarpeen 
tietää kolmesta pienestä kansakunnasta nimeltä Syyria, 
Israel ja Juuda sekä paljon suuremmasta Assyrian val-
takunnasta, joka pyrki valloittamaan nämä pienemmät 
maat. Tarkastele seuraavaa karttaa sekä siihen liittyvää 
taulukkoa.

Maa Syyria Israel 
(Efraim)

Juuda

Kuningas Resin Pekah Ahas

Pääkaupunki Damaskos Samaria Jerusalem

P

Välimeri

Galilean
järvi

Kuollut
meri

SYYRIA

Damaskos

POHJOINEN ISRAELIN 
VALTAKUNTA

Samaria

Jerusalem

ETELÄINEN JUUDAN 
VALTAKUNTA

Pohjoiset heimot
Efraim
Ruuben
Simeon
Leevi
Dan
Naftali

Gad
Asser
Isaskar
Sebulon
Joosef

Eteläiset heimot
Juuda
Benjamin

Lue 2. Nefi 17:1–2 ja katso karttaa. ”Syyria on liittou-
tunut Efraimin kanssa” tarkoittaa sitä, että nämä kaksi 
maata muodostivat liittoutuman eli tekivät sopimuk-
sen. Yritä saada selville, kuka oli hyökkäämässä kenen 
kimppuun. Huomaa, että ilmaus ”Daavidin huone” 
jakeessa 2 viittaa Ahasiin ja Juudan kansaan.

Israelin ja Syyrian valtakunnat halusivat valloittaa Juu-
dan valtakunnan ja pakottaa Juudan liittoutumaan nii-
den kanssa voimakasta Assyrian valtakuntaa vastaan. 
Assyria uhkasi valloittaa siihen aikaan koko maail-
mankolkan. Israel ja Syyria uskoivat, että valloittamalla 
Juudan ne voisivat saada enemmän ihmisiä ja enem-
män varusteita taistellakseen lähestyviä assyria laisia 
vastaan (ks. 2. Nefi 17:5–6). Kuningas Ahas harkitsi 
tätä liittoutumista Israelin ja Syyrian kanssa.

Mieti, mitä sinä tekisit, jos olisit kuningas Ahas. Yhdellä 
puolella Assyria uhkaa hyökätä kansasi kimppuun. 
Toisella puolella Syyria ja Israel uhkaavat hyökätä, ellet 
ryhdy niiden kanssa liittoon taistelemaan Assyriaa vas-
taan. Jesaja asui Juudan valtakunnassa, ja Herra lähetti 
hänet viemään Ahasille sanoman. Mitä sinä arvelet, 
että ajattelisit profeetan tuomasta sanomasta, jos olisit 
kuningas Ahas?

 1. Lue 2. Nefi 17:3–8 ja alleviivaa Herran sanoma Ahasille 
ja tämän kansalle, kuten se annettiin profeetta Jesajan 

kautta. (Ilmaus ”savuava kekäle” jakeessa 4 viittaa soihtuun, jonka 
liekki on palanut loppuun, mikä on vertauskuvana näistä kahdesta 
valtakunnasta, jotka rikotaan ja valloitetaan.) Kuvittele, että kuulet 
Jesajan sanovan tämän Ahasille. Myöhemmin joku ystävä kysyy 
sinulta, mitä Jesaja sanoi. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäivä
kirjaasi 2–3 virkettä, joissa kuvailet, mitä vastaisit ystävällesi.

Jesaja yritti auttaa kuningasta ja tämän kansaa luot-
tamaan Herran apuun mieluummin kuin luottamaan 
epävakaisiin poliittisiin liittoutumiin.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Miksi meidän on tärkeää kääntyä Herran puoleen, kun tarvit
semme apua, mieluummin kuin luottaa ainoastaan siihen, että 
muut ihmiset auttavat meitä?
 b. Millä tavoin nuoret saattavat tuntea houkutusta asettaa suh
teet muihin ihmisiin etusijalle ennen suhdettaan taivaalliseen 
Isään ja Jeesukseen Kristukseen?

Herra sanoi, että Hän antaisi Ahasille ja Juudan valta-
kunnalle merkin, että Hän varjelisi heitä ja ettei heidän 
tarvitsisi turvautua maailman liittoutumiin. Lue 2. Nefi 
17:14, niin saat selville sen merkin. Ympyröi tässä 
jakeessa sana Immanuel. Kirjoita tämän jakeen viereen 
”Matt. 1:22–23”. Lue Matt. 1:22–23, niin saat selville, 
mitä nimi Immanuel tarkoittaa.
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Kuinka merkki, joka tarkoittaa ”Jumala on meidän 
kanssamme”, auttaisi Ahasia tänä aikana? Kuinka 
tämä Jesajan profetia voisi viitata myös Jeesuksen Kris-
tuksen syntymään vuosisatoja myöhemmin?

Jotta ymmärtäisit paremmin merkin lapsen 
syntymästä, pohdi kahdentoista apostolin 
koorumin jäsenen, vanhin Jeffrey R. 
Hollandin seuraavaa selitystä: ”Tähän 
profetiaan liittyy useita tai paremminkin 
rinnakkaisia osatekijöitä, kuten hyvin 

suureen osaan Jesajan kirjoituksia. Lähin merkitys 
kohdistuu luultavasti Jesajan vaimoon, puhtaaseen ja 
hyvään naiseen, joka suunnilleen niihin aikoihin synnytti 
pojan [ks. 2. Nefi 18:3]. Siitä lapsesta tuli malli ja kuvajai-
nen saman profetian suuremmasta, myöhemmästä 
täyttymisestä, joka toteutuisi Jeesuksen Kristuksen 
syntymässä.” (Christ and the New Covenant, 1997, s. 79.)

Jesaja profetoi, että ennen kuin lapsi varttuisi, Assy-
ria kukistaisi sekä Israelin (Efraimin) että Syyrian 
sotajoukot (ks. 2. Nefi 17:15–25). Merkin, joka tar-
koitti ”Jumala on meidän kanssamme”, oli tarkoitus 
vakuuttaa kuningas Ahasille, että Jumala on meidän 
kanssamme, kun me turvaamme Häneen – myös 
vaikeuksien ja pelon aikoina. Voisit kirjoittaa tämän 
periaatteen pyhiin kirjoituksiisi.

Lue 2. Nefi 18:6–8 ja alleviivaa ilmaus ”hiljaa virtaavia 
Siloan vesiä”. Siloan vedet olivat Jesajalle vertaus-
kuvana Jumalan tyynnyttävästä, vakaasta ja tukea 
antavasta vaikutuksesta ja voimasta, jonka tuli kuulua 
kansakunnan poliittiseen elämään (ks. 2. Nefi 18:6). 
Jesaja käytti viittausta Siloan vesiin vastakohtana, 
koska Israelin kansa ja Juudan kansa hylkäsivät Mes-
siaan – ”Siloan vedet” eli Jumalan tyynen, lempeän, 
vakaan, tukea antavan voiman. Sen tähden, kuten 
Jesaja profetoi, Assyrian kuningas ja hänen hyökkää-
vän sotajoukkonsa kauhea vaikutus ja raivokas voima 
– joita kuvastivat ”virran vedet, väkevät ja paljot” – 
valloittivat Syyrian ja Israelin.

Jesaja käytti runollisesti kahta virtaavaa mutta täysin 
erilaista vesistöä selittääkseen, mitä Juudalle tapahtuisi. 
Sitten Assyrian sotajoukko tuli valtaamaan Juudaa – 
jota kuvaa sana maasi. Mutta sotajoukko ei valloittanut 
Jerusalemia – mitä kuvaa ilmaus ”hän tulvii ja menee 
yli äyräittensä, hän yltää aina kaulaan saakka”.

Lue 2. Nefi 18:9–12 ja huomaa, kuinka monta kertaa 
Herra neuvoi Juudaa olemaan liittymättä Syyriaan ja 
Israeliin. Mistä kohdan 2. Nefi 18:13 mukaan Herra neu-
voi Jesajan kautta Juudaa sen sijaan hakemaan apua?

Siinä vaiheessa kun assyrialaiset olivat valloittaneet 
Juudan ja uhkasivat Jerusalemia, Juudan valtakunnalla 
oli uusi kuningas. Hänen nimensä oli Hiskia. Hän 
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turvasi Herraan ja profeetta Jesajaan. Lopulta Herran 
enkeli löi 185 000 assyrialaista sotilasta heidän leiris-
sään (ks. 2. Kun. 19:35; Jes. 37:36).

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus yhteen tai useampaan seuraavista kysymyksistä:

 a. Mitä vaaroja on siinä, että panee turvansa mieluummin maa
ilmallisiin asioihin ja vaikutteisiin kuin Herraan? (Voisit miettiä, 
millaiset tilanteet saattaisivat houkutella sinua tekemään valin
toja pelon pohjalta.)
 b. Milloin olet kääntynyt Herran puoleen saadaksesi voimaa, 
kun alun perin tunsit houkutusta kääntyä muiden lähteiden puo
leen? Mitä opit siitä kokemuksesta?
 c. Kuningas Hiskian hallituskaudella Juudan kansa säästettiin 
hävitykseltä, koska se noudatti Jesajan Herralta saamia neuvoja. 
Kuinka nykyajan profeettojen seuraaminen varjelee sinua hen
gelliseltä vahingolta?

2. Nefi 19:1–7
Jesaja puhuu messiaanisesti
Oletko koskaan joutunut olemaan pitkään näkemättä 
aurinkoa tai tuntematta sen lämpöä? Ellet ole, kuvit-
tele, että ylläsi olisi jatkuva varjo etkä pääsisi tunte-
maan auringon valoa etkä lämpöä (kuten jos olisit 
koko ajan pimeässä huoneessa). Jesaja käytti saman-
laista kieli kuvaa havainnollistaakseen sellaisten ihmis-
ten hengellistä olotilaa, jotka elävät ilman Jeesuksen 
Kristuksen valoa.

Kohdassa 2. Nefi 19:1–2 mainitaan kaksi maata. Lue 
nämä jakeet ja merkitse näiden kahden maan nimet.

Vuosisatojen ajan ennen sitä aikaa kun Jesaja kirjoitti 
nämä jakeet, useita sotia oli sodittu sen alueen hallitse-
miseksi, joka nykyään tunnetaan Pyhänä maana. Jotkut 
nimittivät tätä aluetta ”kuoleman varjon maaksi”, 
koska niin monet olivat menettäneet siellä henkensä 
taistelussa. Uuden testamentin aikoina Nasaret, Kaper-
naum, Nain ja Kaana sijaitsivat alueilla, jotka virallisesti 
tunnettiin Sebulonin ja Naftalin maina. Nämä ovat 
kaupunkeja, joissa Jeesus Kristus vietti suuren osan 
ajastaan palvellen ihmisiä yli 500 vuotta myöhemmin. 
Nykyään se tunnetaan Galilean alueena.

Merkitse jakeeseen 2. Nefi 19:2, mitä Jesajan sanojen 
mukaan tämän alueen ihmiset lopulta näkisivät.

Jesajan lausuma siitä, että ne, jotka vaelsivat pimeydessä 
ja asuivat ”kuoleman varjon maassa”, olivat nähneet 
”suuren valon”, oli profetia Jeesuksen Kristuksen palve-
lutehtävästä kuolevaisuudessa tässä osassa maailmaa. 
Ihmiset, jotka asuivat Galilean alueella, kulkivat hengel-
lisessä pimeydessä, mutta kun Jeesus Kristus asui ja pal-
veli heidän keskuudessaan, he näkivät ”suuren valon”.

 4. Lue 2. Nefi 19:6–7 ja mieti, mikä Vapahtajan nimityk
sistä jakeessa 6 olisi saattanut olla erityisen merkitykselli

nen Juudan kansalle, kun ottaa huomioon kansan olosuhteet. Kir
joita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, kuinka yksi tai 
useampi näistä nimityksistä kuvastaa sitä, mitä sinä tunnet 
Vapahtajaa kohtaan.

2. Nefi 19–20
Jesaja kuvailee jumalattomien hävitystä toisen tulemisen 
yhteydessä
Lukuun 2. Nefi 20 tallennettu Jesajan profetia Assyrian 
hävityksestä on myös profetia jumalattomien hävityk-
sestä toisen tulemisen yhteydessä. Kun luet tätä lukua, 
muista, että aivan kuten Hiskia luotti Jesajan neuvoihin 
ja häntä siunattiin, samalla tavoin jos sinä panet luot-
tamuksesi Herraan, sinun ei tarvitse pelätä tuomioita, 
jotka tulevat maan asukkaiden osaksi toista tulemista 
edeltävänä aikana.

Mikä virke toistetaan kohdissa 2. Nefi 19:12, 17, 21 ja 
2. Nefi 20:4? Voisit merkitä sen pyhiin kirjoituksiisi. 
Kirjoita virke pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
ja alleviivaa sana vihansa ja sana kätensä. Kirjoita sanan 
vihansa alle tuomio ja kirjoita sanan kätensä alle armo. 
Lue virke ääneen sijoittaen siihen sanat tuomio ja armo. 
(”Kaikesta tästä ei hänen [tuomionsa] ole väistynyt, 
vaan hänen [armonsa] on yhä ojennettuna.”)

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Kuinka yllä olevan tehtävän virke kuvailee sitä, kuinka Herra suh
tautuu kansakuntiin, perheisiin tai yksilöihin, jotka hylkäävät Hänet?
 b. Kuinka sinä voit hyödyntää seuraavia totuuksia omassa elä
mässäsi? Jeesus Kristus on tuomion ja armon Jumala. 
Hänen armonsa on ojennettuna niille, jotka tekevät paran-
nuksen ja pitävät Hänen käskynsä.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tilan
teesta, jolloin olet ollut kuuliainen jollekin tietylle käskylle 

ja tuntenut Jumalan armon.

 7. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut 2. Nefi 17–20 ja suorittanut tämän oppi
aiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
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VIIKKO 7: PÄIVÄ 3

2. Nefi 21–24
Johdanto
Monet Jesajan profetioista Mormonin kirjassa koskevat 
viimeisiä aikoja. Hän profetoi evankeliumin palautuk-
sesta, profeetta Joseph Smithistä, toisesta tulemisesta 
ja jumalattomien hävityksestä. Hän ennusti, että Herra 
pystyttäisi ”merkkiviirin kansakunnille” kootakseen 
kansansa viimeisinä aikoina (ks. 2. Nefi 21:11–12). Jesaja 
todisti myös, että Herra voittaisi Saatanan ja aloittaisi 
tuhatvuotisen valtakunnan, rauhan ja ilon aikakauden.

2. Nefi 21:1–4, 10–12
Jesaja näkee ennalta Jeesuksen Kristuksen evankeliumin 
palautuksen myöhempinä aikoina
Pysähdy hetkeksi ja kuvittele, että eteesi alkaa tulla 
näkyviin valo. Valo kasvaa yhä kirkkaammaksi. Yhtäkkiä 
edessäsi seisoo Jumalan edestä lähetetty sanansaattaja. 
Hän kertoo sinulle, että muinaiset profetiat ovat täytty-
mässä ja että sinä tulet auttamaan niiden täyttymisessä. 
Mitkä olisivat ensireaktiosi, ensimmäiset ajatuksesi ja 
kysymyksesi?

Sinä yönä, kun Moroni ilmestyi Joseph Smithille 
ensimmäisen kerran – 21. syyskuuta 1823 – hän lainasi 
lukua Jes. 11, joka löytyy myös luvusta 2. Nefi 21. 
Moroni kertoi Joseph Smithille, että sen luvun profetiat 
olivat täyttymässä (ks. JS–H 40). Kun tutkit näitä Jesa-
jan profetioita, mietiskele sitä, miksi Nefi tallensi ne 
pienille levyille, ja myös sitä, miksi Moroni toisti niitä 
Joseph Smithille.

Profeetta Joseph Smith 
sai ilmoituksen, joka 
selvensi lukuun 2. Nefi 21 
tallennettujen profetioi-
den merkitystä. Tutkijoita 
on pitkään kiehtonut 
pyrkimys ymmärtää 
tässä luvussa käytettyjen 
vertauskuvien merki-
tys. Mormonin kirja ja 
nykyajan profeetat ovat 
auttaneet meitä ymmär-
tämään merkitystä 
paremmin. Esimerkiksi 
Jesaja käytti vertausku-
vana puuta tai tainta. Lue 
2. Nefi 21:1, 10 ja pane 
merkille, mitkä nimen-
omaiset puun tai taimen 
osat Jesaja mainitsi. Lue 
sitten OL 113:1–6, jotta 
voit helpommin ymmär-
tää, mitä nämä vertaus-
kuvat tarkoittavat. Saattaa 
olla hyödyllistä kirjoittaa 
vertauskuvien tulkinnat 
pyhiin kirjoituksiisi.

Iisain kanto – Jeesus Kristus

Iisain kannosta lähtevä verso – Jeesuksen Kristuksen 
palvelija

Iisain juurivesa – henkilö, jolla on pappeuden avaimet

Mieti vanhin Bruce R. McConkien seuraavaa lausu-
maa, jossa hän selitti, että ”Iisain juurivesa” ja ”Iisain 
kannosta lähtevä verso” viittaavat kumpikin profeetta 
Joseph Smithiin: ”Olemmeko väärässä, kun sanomme, 
että tässä mainittu [ks. OL 113:5–6] profeetta on 
Joseph Smith, jolle annettiin pappeus, joka sai valta-
kunnan avaimet ja joka kohotti viirin Herran kansan 
kokoamiseksi meidän taloudenhoitokautenamme? Ja 
eikö hän myös ole ’palvelija Kristuksen kädessä, [joka] 
on osaksi Iisain samoin kuin Efraimin jälkeläinen eli 
Joosefin huoneesta, ja hänen päälleen on laskettu pal-
jon valtaa’? [OL 113:3–4].” (Millennial Messiah, 1982,  
s. 339–340.)

Pyhät kirjamme toimivat 
yhdessä auttaen meitä 
ymmärtämään evankeliumin 
totuuksia ja profetioita. Esi
merkiksi tässä oppiaiheessa 
pyydetään katsomaan lukua 
OL 113, joka auttaa selven
tämään Jesajan profetioita 
ja opetuksia. Myös Nefi on 
auttanut meitä ymmärtä
mään Jesajan sanoja. Vanhin 
Bruce R. McConkie kahden
toista apostolin koorumista 
on huomauttanut, että ”Mor
monin kirja on maailman 
suurenmoisin Jesajan kirjaa 
selittävä teos” (”Ten Keys 
to Understanding Isaiah”, 
Ensign, lokakuu 1973, s. 81).

Opi ymmärtämään 
pyhien kirjoitusten 
kohtia pyhien 
kirjoitusten avulla
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Lue 2. Nefi 21:10, 12 ja pane merkille, mitä Jesaja 
profetoi Herran tekevän ”Iisain juurivesan” (Joseph 
Smithin) avulla. Sana merkkiviiri viittaa viiriin, jonka 
ympärille ihmiset kokoontuvat.

Nämä jakeet opettavat seuraavaa totuutta: Herra on 
palauttanut evankeliuminsa ja kirkkonsa profeetta 
Joseph Smithin kautta ja kokoaa nyt kansaansa 
viimeisinä aikoina.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus 
seuraavaan kysymykseen: Kuinka Myöhempien Aikojen 

Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on merkkiviirinä maailmalle?

2. Nefi 21:6–9; 22:1–6
Jesaja kuvailee tuhatvuotista valtakuntaa
Yksi eniten keskustelluista aiheista kristittyjen keskuu-
dessa on Vapahtajan tuhatvuotinen valtakunta. Oletko 
koskaan miettinyt sitä enemmän? Kuvittele, että ystävä 
kysyy sinulta, mikä on uskonkäsityksesi tuhatvuotisesta 
valtakunnasta. Mitä sanoisit?

Jesaja profetoi, että Vapahtajan toisen tulemisen jälkeen 
maan päällä tapahtuisi muutoksia, jotka pysyisivät 
tuhat vuotta. Me kutsumme tätä rauhan ajanjaksoa 
tuhatvuotiseksi valtakunnaksi. Lue 2. Nefi 21:6–9 ja 
pane merkille, millaiset olosuhteet vallitsevat maan 
päällä tuhatvuotisen valtakunnan aikana.

Kohdan 2. Nefi 21:9 mukaan yksi tuhatvuotista valta-
kuntaa koskeva profetia on, että ”maa on täynnä Her-
ran tuntemusta”. Pohdiskele, kuinka tämän profetian 
täyttyminen vaikuttaa ihmisiin kaikkialla maailmassa. 
Lue 2. Nefi 22:1–6 ja huomaa, millaista jumalanpalve-
luksen henkeä ihmiset tuntevat tuhatvuotisen valta-
kunnan aikana. Kuinka voimme kehittää itsessämme 
samanlaisen asenteen tänä päivänä?

Tutkimissasi jakeissa opetetaan tätä totuutta: Tuhat
vuotisen valtakunnan aikana maa on oleva rauhan 
paikka, koska se on oleva täynnä Herran tunte
musta. Mitä tuhatvuotisen valtakunnan asioita haluaisit 
omaan elämääsi jo nyt? Pohdi hetken aikaa, mitä sinä 
voisit tehdä saadaksesi joitakin näistä siunauksista?

Voisit laulaa tai kuunnella laulun ”Mun valkeuteni 
on Herrani ain” (MAP- lauluja, 51) tai lukea sen sanat 
täydentääksesi luvun 2. Nefi 22 tutkimistasi.

2. Nefi 23–24
Jesaja kuvailee Babylonin kukistumista, jumalattomien 
kukistumista ja Lusiferin lankeamista
Kuten on tallennettu lukuihin 2. Nefi 23–24, Jesaja 
tuomitsi Israelin huoneen jumalattomuuden ja vertasi 
jumalattomien hävitystä viimeisinä päivinä muinaisen 
Babylonin hävitykseen. Babylonia oli hyvin jumalaton 
kansakunta Jesajan aikoina, ja sittemmin sitä on alettu 
pitää maailman jumalattomuuden vertauskuvana  
(ks. OL 133:14).

Tutki, mitä Jesajan profetian mukaan tapahtuisi juma-
lattomille viimeisinä aikoina, lukemalla 2. Nefi 23:1, 
4–9, 11, 15, 19 ja 22.

Jesaja vertasi muinaisen Babylonin hävitystä myös Lusi-
ferin (Saatanan) lankeamiseen taivaasta. Hän puhui 
Lusiferista käyttäen vertauskuvallista nimitystä Babylo-
nin kuningas ja tarkoittaen sillä koko jumalatonta maa-
ilmaa. Jesaja käytti Lusiferin lankeamista kuolevaisuutta 
edeltävässä maailmassa havainnollistaakseen sitä, 
kuinka jumalattomat epäonnistuisivat ja kukistuisivat. 
Tutki jakeita 2. Nefi 24:12–14 ja merkitse ne ilmaukset, 
jotka korostavat Saatanan ylimielisyyttä ja ylpeyttä.

Huomaatko, miten näissä jakeissa käytetään sanaa 
minä? Voisit ympyröidä pyhiin kirjoituksiisi jokaisen 
minä- sanan. Presidentti N. Eldon Tanner ensimmäi-
sestä presidenttikunnasta sanoi aikoinaan, että Saa-
tana ”oli kiinnostuneempi kunniasta kuin tuloksista; 
maine ja ylistys itsessään olivat päämäärä” (”For They 
Loved the Praise of Men More Than the Praise of God”, 
Ensign, marraskuu 1975, s. 76).
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Etsi kohdasta 2. Nefi 24:15–16, mitä Saatanalle lopulta 
tapahtuu ja mitä ihmiset ajattelevat hänestä, kun he 
näkevät, millainen hän todella on.

Lue presidentti Ezra Taft Bensonin seuraavat sanat: 
”Kuolevaisuutta edeltäneessä neuvonpidossa ylpeys 
kukisti Lusiferin, ’sarastuksen pojan’ (2. Nefi 24:12–15; 
ks. myös OL 76:25–27; Moos. 4:3). – – Lusifer asetti 
oman ehdotuksensa kilpailemaan Isän suunnitelman 
kanssa, jota Jeesus Kristus kannatti (ks. Moos. 4:1–3). 
Hän halusi saada kaikkia muita suuremman kunnian 
(ks. 2. Nefi 24:13). Lyhyesti sanottuna hänen ylpeä 
halunsa oli kukistaa Jumala (ks. OL 29:36; 76:28).” (Ks. 
”Kavahtakaa ylpeyttä”, Valkeus, heinäkuu 1989, s. 3.)

Kohdassa 2. Nefi 23:22 meille kerrotaan, että voimme 
saada lohtua, jos olemme vanhurskaita. Jumala on 
meille armollinen, mutta jumalattomat hukkuvat.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mitä voin muuttaa elämässäni nyt ollakseni kuuliaisempi?
 b. Kuinka voin päättää pysyä kuuliaisena?

Rukoile saadaksesi tilaisuuksia lausua todistuksesi 
totuuksista, joita olet oppinut luvusta 2. Nefi 23.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut 2. Nefi 21–24 ja suorittanut tämän oppi
aiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 7: PÄIVÄ 4

2. Nefi 25
Johdanto
Kirjoitettuaan muistiin Jesajan profetiat (ks. 2. Nefi 
12–24) profeetta Nefi tähdensi näiden profetioiden tär-
keyttä ja selitti, että ne, joilla on profetian henki, voivat 
ymmärtää ja arvostaa Jesajan sanoja (ks. 2. Nefi 25). 
Hän selitti, että hän kirjoitti saadakseen ”lapsemme 
sekä veljemme uskomaan Kristukseen ja tekemään 
sovinnon Jumalan kanssa” (2. Nefi 25:23). Hän kutsui 
kaikkia uskomaan Jeesukseen Kristukseen ja palvele-
maan ”häntä koko väkevyydestänne, mielestänne ja 
voimastanne ja koko sielustanne” (2. Nefi 25:29).

2. Nefi 25:1–8
Nefi opettaa, että me voimme ymmärtää Jesajan sanat, kun 
meillä on profetian henki
Ihmiset käyttävät usein lukkoja pitääkseen arvokkaan 
omaisuutensa turvassa. Saattaa olla, että heillä on 
lukon ainoa avain, tai he saattavat antaa vara- avaimen 
luotettavalle ystävälle tai omaiselle. 
Nefi tiesi, että Jesajan profetiat 
olivat arvokkaat (ks. 2. Nefi 25:8), 
ja hän halusi kaikkien ymmärtä-
vän niitä. Hän tarjosi avainta 
jokaiselle, joka haluaa avata 
Jesajan sanojen merkityksen.

Lue jakeen 2. Nefi 25:4 ensim-
mäinen virke ja pane merkille, 
mikä on Jesajan sanojen 
ymmärtämisen avain. Mitä 
tarkoittaa se, että jollakulla 
on ”profetian henki”? Kuinka 
arvelet, että profetian henki voisi auttaa 
sinua ymmärtämään paremmin pyhiä kirjoituksia, 
varsinkin Jesajan sanoja?

Profetian henki tarkoittaa ilmoituksen henkeä. Se 
tarkoittaa sitä, että kun tutkit pyhiä kirjoituksia uut-
terasti ja rukoillen sekä pyrit ymmärtämään niiden 
merkityksen, niin sinulla voi olla ilmoituksen henki, 
ja Pyhä Henki valistaa sinun mielesi ja sinun ymmär-
ryksesi. Lisäksi pyhissä kirjoituksissa opetetaan, että 
”Jeesuksen todistajissa on profetoimisen Henki” (Ilm. 
19:10). Kun kasvat Vapahtajaa koskevassa tiedossasi ja 
todistuksessasi, niin ymmärryksesi pyhistä kirjoituk-
sista – myös Jesajan opetuksista – kasvaa ja ymmärrät 
paremmin, kuinka opetukset koskevat sinua.

Nefi kertoi muita ajatuksia, jotka voivat lisätä ymmär-
rystämme Jesajan sanoista. Tutki seuraavia pyhien kir-
joitusten kohtia ja pane merkille kolme muuta avainta 
Jesajan sanojen ymmärtämiseen:

• 2. Nefi 25:1   
 

• 2. Nefi 25:5–6   
 

• 2. Nefi 25:7–8   
 

Muista, että vertauskuvallisuutta ja runollista kieltä 
käytetään usein muinaisissa juutalaisissa profetioissa 
(ks. 2. Nefi 25:1). Myös muinaisen Israelin kulttuu-
rin, historian ja maantieteen tutkiminen auttaa sinua 
ymmärtämään Jesajan sanoja (ks. 2. Nefi 25:5–6). Se, 
että elämme viimeisinä aikoina ja näemme monien 
profetioiden täyttymisen, voi myös auttaa meitä 
ymmärtämään Jesajaa (ks. 2. Nefi 25:7–8).
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2. Nefi 25:9–19
Nefi profetoi juutalaisista
Kuten on tallennettu jakeisiin 2. Nefi 25:9–19, Nefi 
profetoi juutalaisista sekä heidän kotimaastaan Jeru-
salemissa ja ympäröivillä seuduilla. Hän sanoi, että 
juutalaiset, jotka Jerusalemin hävityksen jälkeen oli 
viety vankeina Babyloniin, palaisivat perintömaahansa 
(ks. 2. Nefi 25:9–11). Jeesus Kristus, Messias, asuisi 
heidän keskellään, mutta monet hylkäisivät Hänet ja 
ristiinnaulitsisivat Hänet (ks. 2. Nefi 25:12–13). Vapah-
tajan kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen Jerusalem 
hävitettäisiin jälleen ja juutalaiset hajotettaisiin ja muut 
kansakunnat kurittaisivat heitä (ks. 2. Nefi 25:14–15). 
Lopulta he uskoisivat Jeesukseen Kristukseen ja Hänen 
sovitukseensa ja Herra palauttaisi heidät heidän 
”kadotetusta ja langenneesta tilastaan” (ks. 2. Nefi 
25:16–19).

2. Nefi 25:20–30
Nefi todistaa Jeesuksesta Kristuksesta
Mieti, kuinka vastaisit jollekulle, joka väittää, etteivät 
myöhempien aikojen pyhät usko Jeesukseen Kristuk-
seen. Kun tutkit luvun 2. Nefi 25 loppuosaa, pane mer-
kille kohtia, jotka voisit lukea sellaisessa tilanteessa.

Silmäile pikaisesti jakeita 2. Nefi 25:20–30, ja halutes-
sasi voisit merkitä nimen ”Kristus” aina kun se esiintyy.

 1. Lue 2. Nefi 25:28–29 ja pane merkille, mikä Nefin 
sanojen mukaan on ”oikea tie”. Etsi jakeista 2. Nefi 

25:23–26 syitä siihen, miksi Kristukseen uskominen on ”oikea 
tie”. (Huomaa, että 2. Nefi 25:23, 26 on pyhien kirjoitusten hal
littava kohta. Voisit merkitä sen selvästi erottuvalla tavalla, jotta 
pystyt tulevaisuudessa löytämään sen helposti.) Kirjoita vastauk
sesi muistiin pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi.

Ilmaus tekemään sovinnon kohdassa 2. Nefi 25:23 tar-
koittaa sitä, että pääsee sopusointuun Jumalan kanssa. 
Herran armo on viime kädessä se, minkä ansiosta 
sovinnon tekeminen Jumalan kanssa tapahtuu. Lue 
seuraava Herran armoa koskeva selitys:

”Pyhissä kirjoituksissa sana armo tarkoittaa ensisijai-
sesti sitä jumalallista apua ja voimaa, jota me saamme 
Herran Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta. – –

Kaikki ihmiset nousevat kuolleista ja saavat kuolematto-
muuden armon kautta, mikä on mahdollista Vapahtajan 
sovitusuhrin ansiosta. [Mutta jos aiomme olla kelvollisia 
iankaikkiseen elämään Jumalan edessä, meidät täytyy 
puhdistaa synneistämme Hänen armonsa avulla.]

Ilmaus ’kaiken sen jälkeen, mitä voimme tehdä’ 
[2. Nefi 25:23] opettaa, että meidän on ponnisteltava 
saadaksemme Herran armon täyteyden ja jotta meidät 
tehtäisiin kelvollisiksi asumaan Hänen kanssaan. Herra 
on käskenyt meitä olemaan kuuliaisia Hänen evanke-
liumilleen, mihin kuuluu, että me uskomme Häneen, 
teemme parannuksen synneistämme, otamme kasteen, 
otamme vastaan Pyhän Hengen lahjan ja kestämme 
loppuun asti. – –

Sen lisäksi että tarvitset armoa lopulliseksi pelastuksek-
sesi, tarvitset tätä mahdolliseksi tekevää voimaa elämäsi 
jokaisena päivänä. Kun lähestyt taivaallista Isääsi uutte-
ruudessa, nöyryydessä ja sävyisyydessä, Hän kohottaa 
ja vahvistaa sinua armonsa kautta.” (Lujana uskossa – 
evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s. 11–12.)

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mikä yhteys on Herran armolla ja meidän pyrkimyksillämme 
elää evankeliumin mukaan?
 b. Mitä sinulle merkitsee se, että pelastumme armosta?
 c. Mitä ilmaus ”kaikki, mitä voimme tehdä” merkitsee sinulle?

Pohdi seuraavaa totuutta: Jeesuksen Kristuksen 
ansiosta me voimme pelastua armosta kaiken sen 
jälkeen, mitä voimme tehdä. Mieti tilannetta, jolloin 
teit kaiken, mitä pystyit, ja sinua siunattiin jumalalli-
sella avulla ja voimalla.
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Toinen totuus, jota Nefi 
opetti (ks. 2. Nefi 25:26) 
on tämä: Vapahtajan 
sovituksen ansiosta me 
voimme saada syn
timme anteeksi.

Voisit kirjoittaa kirjeen 
ystävälle tai sukulai-
selle ja kertoa uskostasi 
Jeesukseen Kristukseen 
tai todistaa uskostasi 
todistuskokouksessa 
tai muussa sopivassa 
tilanteessa.

 3. Lue 2. Nefi 25:26 
uudelleen ja kirjoita 

sitten pyhien kirjoitusten tut
kimispäiväkirjaasi vastaukset 
seuraaviin kysymyksiin:

 a. Millä tavoin sinä palvelet eli kunnioitat Jeesusta Kristusta? 
Mitkä toiminnat osoittavat muille, että uskot Jeesukseen Kristuk
seen ja palvelet Häntä?
 b. Mitä voit tehdä, jotta palvelisit Vapahtajaa paremmin koko 
väkevyydestäsi, mielestäsi ja voimastasi?

Pyhien kirjoitusten hallinta –  
2. Nefi 25:23, 26
Käytä seuraavaa tapaa apunasi opetellessasi ulkoa 
kohdan 2. Nefi 25:26:

”Ja me puhumme Kristuksesta,
me riemuitsemme Kristuksessa,
me saarnaamme Kristuksesta,
me profetoimme Kristuksesta
ja me kirjoitamme profetioidemme mukaisesti,
jotta lapsemme tietäisivät,
mistä lähteestä he voivat odottaa
syntiensä anteeksiantoa.”

Kun olet toistanut koko kohdan muutaman kerran, 
peitä ylimmäinen rivi kädelläsi ja yritä toistaa kohta 
uudelleen. Peitä sitten toinenkin rivi ja jatka näin, kun-
nes sinusta tuntuu, että osaat kohdan ulkoa.

 4. Lausu 2. Nefi 25:26 jollekulle perheenjäsenelle ja kirjoita 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, että osaat sen ulkoa.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun 2. Nefi 25 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 8: PÄIVÄ 1

2. Nefi 26–27
Johdanto
Nefi näki ennalta Jeesuksen Kristuksen käynnin Ame-
rikan mantereella ja tuhon, joka myöhemmin kohtaisi 
hänen kansaansa. Nefi näki ennalta myös ne, jotka 
eläisivät viimeisinä aikoina, ja varoitti heitä ylpeydestä, 
salaliitoista ja pappisvallasta. Havainnollistaakseen, 
kuinka Herra antaisi meille keinon voittaa jumalatto-
muuden ja luopumuksen vaikutukset, Nefi otti mukaan 
Jesajan profetioita, jotka koskevat Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumin palautusta myöhempinä aikoina.

2. Nefi 26
Nefi profetoi viimeisistä ajoista ja kutsuu kaikkia tulemaan 
Kristuksen luokse
Oletko koskaan ollut maanjäristyksessä, rajussa 
ukkosmyrskyssä tai muussa tuhoisassa tapahtumassa 
tai nähnyt valokuvia tai videoita niistä? Nefi näki, 
että myöhempinä aikoina maan asukkaat joutuisivat 
kohtaamaan ukonilmoja ja salamoita ja maanjäris-
tyksiä ja kaikenlaista tuhoa (ks. 2. Nefi 26:6). Mitä 

Niiden kokemusten muiste
leminen, jolloin Herra on siu
nannut sinua avulla, voi vah
vistaa sinua vaikeina hetkinä. 
Se, että kerrot niistä kokemuk
sista lausumalla todistuksesi, 
kirjoittamalla päiväkirjaasi tai 
selostamalla niitä jollekulle 
sinulle läheiselle henkilölle, 
auttaa sinua itseäsi, mutta 
lisäksi se voi vahvistaa muita, 
jotka saattavat olla vaikeissa 
olosuhteissa ja tarvita tukea, 
joka auttaa heitä uskomaan, 
että Jumala on todella ole
massa ja että Hänellä on 
voima auttaa meitä.

Muistele kokemuksia
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mieleesi tulee, kun luet Herran vihasta (ks. 2. Nefi 
26:6) tai Jumalan tuomioista (ks. 2. Nefi 25:3)? Jumalan 
tuomioiden tarkoituksena on siunata Hänen lap-
siaan – tuoda jumalattomat parannukseen ja varjella 
vanhurskaita. Jakeissa 2. Nefi 26:1–11 Nefi profetoi 
hävityksestä, joka edeltäisi Jeesuksen Kristuksen käyn-
tiä Amerikan mantereella, sekä kansansa lopullisesta 
tuhosta heidän jumalattomuutensa vuoksi. Lue 2. Nefi 
26:8–9 ja pane merkille, mitä siunauksia Nefi sanoi 
tulevan vanhurskaille jälkeläisilleen. Lue sitten 2. Nefi 
26:12–13 ja pane merkille, mitä meille luvataan, kun 
osoitamme uskoa Jeesukseen Kristukseen.

 1. Jeesus Kristus ilmoittaa itsensä niille, jotka osoittavat 
uskoa Häneen ja kestävät vanhurskaina. Kirjoita pyhien kir

joitusten tutkimispäiväkirjaasi vastauksesi seuraaviin kysymyksiin:
 a. Kuinka Jeesus Kristus ilmoittaa itsensä niille, jotka osoittavat 
uskoa Häneen? (Ks. 2. Nefi 26:13.)
 b. Millä tavoin olet nähnyt tai kokenut näitä Jeesuksen Kristuk
sen ilmoittamisia?

Jakeissa 2. Nefi 26:14–19 Nefi profetoi, että myöhem-
pinä aikoina kun hänen kansansa ja hänen veljiensä 
jälkeläiset olisivat epäuskon heikentämiä, Mormonin 
kirja tulisi esiin. Jakeissa 2. Nefi 26:20–22 hän kuvaili, 
kuinka monet ihmiset myöhempinä aikoina ovat 
täynnä ylpeyttä, hylkäävät Jumalan ihmeteot ja luottavat 
omaan viisauteensa ja oppineisuuteensa. Millä tavoin 
olet nähnyt esimerkkejä Nefin profetian täyttymisestä?

Nefi varoitti meitä, että Perkele käyttää ylpeyttä, 
ahneutta ja salaisia tekoja tuhotakseen eli hävittääk-
seen meidät. Merkitse pyhiin kirjoituksiisi jakeen 
2. Nefi 26:22 kohdalle, kuinka Saatana yrittää sitoa 
meitä. Pellavaköydellä tarkoitetaan tässä ohutta narua, 
jonka voi helposti katkaista. Mutta kun niitä punoo 
useita yhteen, niistä tulee luja, katkeamaton köysi. Lue 
2. Nefi 26:32 ja huomaa esimerkit pimeyden teoista, 
joita Herra kehottaa meitä välttämään. Pohdiskele 
jaetta 2. Nefi 26:32 lukiessasi, kuinka yksittäisestä  
langansäikeestä voi tulla vahvoja köysiä.

 2. Kuvittele, että opetat ystävälle, kuinka voi välttyä Per
keleen (Saatanan) ansoilta. Kirjoita jakeiden 2. Nefi 

26:20–22, 32 avulla pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
muutama rivi, joissa selität, millä tavoin Perkele yrittää sitoa 
meitä. Huomaa erityisesti, miten jakeessa 2. Nefi 26:22 vastus
taja käyttää pellavaköysiä, kunnes hänen uhrinsa on sidottu vah
voilla köysillä, ja anna jokin esimerkki.

Nefi näki vastustajan aiheuttaman hävityksen ja varoitti 
Saatanan ansoista ja vaikutuksista viimeisinä aikoina. 
Vastakohtana Saatanan pimeyden teoille Nefi opetti, 
että Jumalan rakkaus ulotetaan kaikille ja että Hänen 
tarkoituksenaan on pelastaa kaikki, jotka tulevat Hänen 
luokseen. Lue 2. Nefi 26:23–24 ja korosta ne sanat 

ja ilmaukset, jotka kuvailevat, kuinka Jumala toimii 
lastensa kanssa. Mikä kohdan 2. Nefi 26:24 mukaan 
on Jumalan tarkoitus kaikessa, mitä Hän tekee? Voisit 
korostaa ilmauksen, jossa opetetaan tätä oppia: Kaikki, 
mitä Herra tekee, on maailman hyödyksi.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Kuinka sen ymmärtämi

nen, että kaikki, mitä Herra tekee, on maailman hyödyksi, auttaa 
sinua kasvattamaan uskoasi taivaalliseen Isäämme sekä antaa 
sinulle rauhaa ja varmuutta tässä elämässä?

Silmäile jakeita 2. Nefi 26:25–28, 33 ja merkitse sanat 
kukaan, kaikki ja mikään aina kun ne esiintyvät (kaikissa 
taivutusmuodoissaan). Palaa sitten alkuun ja lue nämä 
jakeet uudelleen kiinnittäen erityistä huomiota näi-
hin sanoihin ja siihen, kuinka Nefi on opettanut, että 
Herra rakastaa kaikkia ihmisiä ja kutsuu kaikkia 
tulemaan luokseen ja pääsemään osallisiksi Hänen 
pelastuksestaan. Pohdiskele, kuinka tämä periaate 
vaikuttaa siihen, kuinka suhtaudut käskyihin, tasovaa-
timuksiin ja muihin ihmisiin.

 4. Lue 2. Nefi 26:29–31. Kirjoita pyhien kirjoitusten  
tutkimispäiväkirjaasi kaksi tai kolme pappisvallan tunnus

merkkiä, jotka luetellaan jakeessa 29, ja vastaa sitten seuraaviin 
kysymyksiin:
 a. Minkähän vuoksi pappisvalta on vahingollista kirkolle?
 b. Kuinka kohdan 2. Nefi 26:30 mukaan pappisvaltaa ehkäistään?

2. Nefi 27:1–23
Nefi profetoi Mormonin kirjan esiintulosta

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Mistä tiedät (tai miksi 

uskot), että Mormonin kirja on Jumalan sanaa?



73

Herra ilmoitti profeetta Jesajalle Mormonin kirjan esiin-
tuloon liittyviä yksityiskohtia, jotka Nefi on kirjoittanut 
muistiin lukuun 2. Nefi 27. Profetoituaan, että viimei-
sinä aikoina monet ihmiset olisivat täynnä pahuutta ja 
hylkäisivät profeetat, Jesaja opetti, että Jumala ilmoit-
taisi kirjan, jossa on muinaisia kirjoituksia (ks. 2. Nefi 
27:1–7). Lue 2. Nefi 27:12–14 ja pane merkille, mitä 
siinä opetetaan Herran tekevän vahvistaakseen sen 
kirjan totuuden, joka tulisi esiin viimeisinä päivinä.

Yksi tapa, jolla Herra on vahvistanut Mormonin kirjan 
totuuden, on se, että Hän salli muiden henkilöiden olla 
kultalevyjen silminnäkijöitä. Oliver Cowdery, David Whit-
mer ja Martin Harris valittiin kolmeksi silminnäkijäksi, 
ja heihin viitataan kohdassa 2. Nefi 27:12. (Ks. ”Kolmen 
silminnäkijän todistus” Mormonin kirjan alkulehdillä.)

Ne ”muutamat”, joihin viitataan kohdassa 2. Nefi 
27:13, olivat kahdeksan silminnäkijää (ks. ”Kahdeksan 
silminnäkijän todistus” Mormonin kirjan alkulehdillä). 
Voisit merkitä ilmauksen ”niin monen todistajan suulla 
kuin hän hyväksi näkee” jakeessa 2. Nefi 27:14. Kun 
saat oman todistuksen Mormonin kirjasta ja kun lausut 
sen, sinustakin tulee tämän kirjan totuudenmukai-
suuden todistaja. Voisit kirjoittaa oman nimesi kohdan 
2. Nefi 27:14 viereen yhtenä näistä Mormonin kirjan 
totuudenmukaisuuden lisätodistajista.

Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin koo-
rumista on sanonut omasta Mormonin kirjaa koske-
vasta todistuksestaan:

”Todistan, ettei kukaan voi tulla täyteen 
uskoon tässä myöhempien aikojen työssä 
– ja löytää siten täysimääräisintä rauhaa ja 
lohtua tässä meidän ajassamme – ennen 
kuin hän hyväksyy Mormonin kirjan 
jumalallisuuden ja Herran Jeesuksen 

Kristuksen, josta se todistaa. – –

Pyydän, että minun todistukseni Mormonin kirjasta ja 
kaikesta siihen sisältyvästä, minkä vahvistan tänään 
omalla valallani ja virkani mukaisesti, kirjataan ihmis-
ten toimesta maan päällä ja enkelien toimesta tai-
vaassa. – – Kun seison Jumalan tuomioistuimen edessä, 
tahdon tehdä ehdottoman selväksi, että julistin maail-
malle niin selvin sanoin kuin kykenin, että Mormonin 
kirja on totta, että se tuli esiin sillä tavalla kuin Joseph 
sanoi sen tulleen ja että se annettiin tuomaan onnea ja 
toivoa uskollisille myöhempien aikojen ahdingossa.” 
(”Turvaa sielulle”, Liahona, marraskuu 2009, s. 89–90.)

Mieti, mitä sinä voit tehdä vahvistaaksesi vakaumustasi 
Mormonin kirjan totuudellisuudesta.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä 
sinä aiot tehdä tänä vuonna vahvistaaksesi todistustasi 

Mormonin kirjan totuudellisuudesta.

Tee seuraava tehtävä katsomalla kohtaa Joseph Smith 
– historia, joka on Kallisarvoisessa helmessä. Lue JS–H 
63–65 ja katso, ketkä henkilöt kertomuksessa maini-
taan. Lue sitten alla olevassa taulukossa annetut luvun 
2. Nefi 27 jakeet ja yhdistä nimi kuhunkin jaeryhmään.

 a. Charles Anthon
 b. Joseph Smith
 c. Martin Harris

- - - - - - -  Mies, joka ei ole oppinut  
(ks. 2. Nefi 27:9, 15, 19–20)
- - - - - - -  Mies, joka vie sanat eli kirjoitus
merkit oppineelle miehelle (ks. 2. Nefi 
27:15, 17)
- - - - - - -  Oppinut mies (ks. 2. Nefi 
27:15, 18)

Sana kirjoitusmerkit kohdassa JS–H 63–65 viittaa 
uudistettuihin egyptiläisiin kirjoitusmerkkeihin, jotka 
Joseph Smith oli jäljentänyt ja kääntänyt kultalevyiltä ja 
jotka Martin Harris esitti professori Charles Anthonille. 
Charles Anthon toimi opettajana Columbia Collegessa, 
ja hänet tunnettiin muinaisten kielten tuntemuksesta. 
Esitettyään ja vahvistettuaan kirjallisesti, että Joseph 
Smithin laatima kirjoitusmerkkien käännös oli oikea, 
professori Anthon repi käännöksen hyväksymistä 
koskevan lausuntonsa, kun hänelle oli kerrottu siitä 
ihmeellisestä tavasta, jolla levyt oli saatu. Hän tarjoutui 
itse kääntämään aikakirjan. Kun Martin Harris selitti, 
että osa levyistä oli sinetöity, professori Anthon sanoi, 
ettei hän pystynyt lukemaan sinetöityä kirjaa. Mitä 
kohdan 2. Nefi 27:16 perusteella saamme tietää siitä, 
miksi Charles Anthon halusi kääntää levyt?

Lue 2. Nefi 27:20–23 ja merkitse ilmaus, joka toistuu 
jakeissa 20 ja 21.
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 7. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, kuinka 
se, mitä olet tähän mennessä tutkinut jakeista 2. Nefi 27:1–

23, vahvistaa, että Jumala kykenee tekemään oman työnsä. (Jos 
kaipaat lisätietoja Mormonin kirjan esiintulosta, ks. OL 20:8–12.)

Voisit kirjoittaa pyhiin kirjoituksiisi seuraavan totuuden: 
Mormonin kirjan esiin tuleminen on yksi tapa, jolla 
Jumala toteuttaa omaa työtään myöhempinä aikoina.

 8. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Kuinka Mormonin kirjaa 

koskevan muinaisen profetian toteutuminen vahvistaa todistus
tasi kirjasta ja sen tehtävästä Herran kirkon palautuksessa?

2. Nefi 27:24–35
Nefi profetoi Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin 
myönteisestä vaikutuksesta
Jumala valitsi nuoren miehen nimeltä Joseph Smith 
palautuksen profeetaksi ja toteuttamaan Hänen 

ihmeellistä työtään viimeisinä aikoina. Pyhissä kirjoi-
tuksissa mainittu ”ihmeellinen teko” on Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumin palautus, johon sisältyy Mor-
monin kirjan esiin tuleminen. Lue 2. Nefi 27:25–26, 
merkitse ilmaus ”ihmeellinen teko ja ihme” ja pane 
merkille, millaisia olosuhteita vallitsisi silloin, kun 
Herra panisi alulle tämän ihmeellisen teon. Pohdiskele, 
kuinka Mormonin kirja ja evankeliumin palautus ovat 
auttaneet sinua välttymään niiltä olosuhteilta.

Lue 2. Nefi 27:29–30, 34–35 ja merkitse siunaukset, 
joita tulee Mormonin kirjan esiintulon ja evankeliumin 
palautuksen ansiosta. Mormonin kirja ja palautettu 
evankeliumi tuovat iloa ja ymmärrystä niille, jotka 
tutkivat niitä ja ottavat ne vastaan.

 9. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
tauksesi seuraavaan kysymykseen: Kuinka evankeliumin 

palautus, johon sisältyy Mormonin kirjan esiintulo, on ollut 
”ihmeellinen teko” sinun elämässäsi?
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 10. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut 2. Nefi 26–27 ja suorittanut tämän oppi
aiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 8: PÄIVÄ 2

2. Nefi 28
Johdanto
Nefi profetoi myöhempien aikojen haasteellisista olo-
suhteista, kuten silloin perustettavien väärien kirkkojen 
vääristä opetuksista ja ylpeydestä. Hän opettaa, kuinka 
voi tunnistaa vääriä oppeja ja maailmallisia asenteita, 
sekä tuo esiin keinoja, joilla Saatana yrittää kääntää 
miehiä ja naisia pois vanhurskaasta elämästä.

2. Nefi 28:1–19
Nefi kuvailee meidän aikamme vääriä kirkkoja ja vääriä 
käsityksiä
Useimmissa kulttuureissa on liikennemerkkejä, jotka 
varoittavat matkalaisia, kun edessä tiellä tai reitillä 
on jokin vaara. Minkä muotoisia ja värisiä ovat ne 
liikennemerkit, jotka sinun maassasi ja kaupungissasi 
varoittavat kuljettajia edessä olevasta vaarasta? Samalla 
tavoin myrkkyjen ja muiden vaarallisten aineiden 
pakkauksiin ja säilytysastioihin merkitään yleensä 
varoitusmerkkejä ja - tekstejä. Millä tavoin nämä aineet 
merkitään sinun maassasi?

Näiden konkreettisten varoitusmerkkien tavoin Mor-
monin kirja sisältää varoituksia, jotka auttavat sinua 
välttämään vaikutteita, jotka ovat vahingollisia hengel-
lesi. Presidentti Ezra Taft Benson on maininnut, kuinka 
Mormonin kirja voi varoittaa ja vahvistaa sinua Saata-
nan pahoja aikeita vastaan: ”Mormonin kirja paljastaa 
Kristuksen viholliset. Se kumoaa väärät opit ja saa 
aikaan rauhan (ks. 2. Nefi 3:12). Se vahvistaa Kristuk-
sen nöyriä seuraajia paholaisen pahoja aikeita, toimia 
ja oppeja vastaan meidän aikanamme. Mormonin 
kirjan luopiot muistuttavat meidän aikamme luopioita. 
Äärettömässä ennaltatietämisessään Jumala muovasi 
Mormonin kirjan niin, että me voimme havaita erheet 
ja osaamme taistella aikamme vääriä kasvatukselli-
sia, poliittisia, uskonnollisia ja filosofisia periaatteita 

vastaan.” (Ks. ”Mormonin Kirja on Jumalan sanaa”, 
Valkeus, toukokuu 1988, s. 3.)

Mormonin kirja paljastaa Perkeleen väärät ajatuk
set ja vahvistaa meitä hänen pahoja aikeitaan vas
taan. Kuten on tallennettu lukuun 2. Nefi 28, Nefi toi 
esiin joitakin Perkeleen vääristä opetuksista, jotka ovat 
yleisiä kaikkien sukupolvien keskuudessa. Tutki jakeita 
2. Nefi 28:3–9 ja merkitse, mistä Perkeleen vääristä 
opetuksista ja petoksista niissä kerrotaan. (Huomaa, 
että 2. Nefi 28:7–9 on pyhien kirjoitusten hallittava 
kohta. Voisit merkitä sen selvästi erottuvalla tavalla, 
jotta pystyt tulevaisuudessa löytämään sen helposti.)

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi koh
dasta 2. Nefi 28:3–9 yksi niistä vääristä opetuksista, joi

den arvelet olevan vahingollisimpia nuorille nykyään, ja perustele 
valintasi. Kirjoita myös esimerkki siitä, millä tavoin kyseinen 
väärä opetus voi houkutella nuoria.

Lue 2. Nefi 28:12–14 ja pane merkille, mitä Nefin 
varoituksen mukaan tapahtuisi monille kirkoille ja 
ihmisille, myös muutamille nöyrille Kristuksen seuraa-
jille (jae 14). Tähän ovat syynä ylpeys ja ne väärät opit, 
joista kerrotaan kohdassa 2. Nefi 28:3–9. Lue 2. Nefi 
28:15–16, 19 ja pane merkille, mitä seurauksia on näillä 
väärillä opetuksilla. Voisit merkitä kohdassa 2. Nefi 
28:19 ilmauksen, joka selittää, mitä Perkele tekee niille, 
jotka eivät tee parannusta.

Pyhien kirjoitusten hallinta –  
2. Nefi 28:7–9

 2. Lue ääneen 2. Nefi 28:7–9. Käytä hetki aikaa jakeen 
2. Nefi 28:8 ulkoa opettelemiseen. Voisit kirjoittaa sen ulko

muistista pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tai lausua sen 
ulkoa jollekulle perheenjäsenelle tai ystävälle. Viimeisinä aikoina 
monet opettavat vääriä, turhia ja mielettömiä oppeja. Kirjoita 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi muutamia tapoja, joilla 
näitä mielettömiä oppeja edistetään, ja selitä lyhyesti, kuinka pystyt 
tunnistamaan maailman mielettömät opit ja välttämään niitä.

2. Nefi 28:20–32
Nefi varoittaa Saatanan petoksesta
Valmistaudu tutkimaan luvun 2. Nefi 28 loppuosaa 
lukemalla kahdentoista apostolin koorumin presiden-
tin Boyd K. Packerin seuraava kokemus siitä, kun hän 
oli käymässä villieläinten suojelualueella ollessaan 
hoitamassa erästä tehtävää Afrikassa:

”Me pysähdyimme juomapaikalle katselemaan, kuinka 
eläimet tulivat juomaan. Oli hyvin kuiva kausi, eikä 
vettä ollut paljon; juomapaikalla oli oikeastaan vain 
mutapaikkoja. – –
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Antiloopit olivat erityisen hermostuneita. 
Ne lähestyivät mutakuoppaa, mutta 
kääntyivät takaisin ja juoksivat pakoon 
hyvin peloissaan. Saatoin nähdä, ettei 
lähistöllä ollut leijonia, ja kysyin oppaal-
tamme, miksi antiloopit eivät juoneet. 

Hänen vastauksenaan – jossa piilee tarinan opetus 
– oli: ’Siellä on krokotiileja.’

Tiesin, että hän varmaankin laski leikkiä, ja kysyin 
häneltä vakavana: ’Mikä on vikana?’ Hän vastasi jäl-
leen: ’Siellä on krokotiileja.’

’Höpsis’, sanoin. ’Ei täällä mitään krokotiileja ole. 
Näkeehän sen kuka tahansa.’ – –

Hän ymmärsi, etten uskonut häntä, ja luulen, että hän 
päätti antaa minulle opetuksen. Hän ajoi auton kor-
keammalla olevalle penkereelle, josta saatoimme kat-
sella alas mutakuoppaan. ’Tuolla’, hän sanoi, ’katso itse.’

En pystynyt näkemään mitään muuta kuin mutaa, vähän 
vettä ja kaukana seisovat levottomat eläimet. Sitten 
yhtäkkiä näin sen – suuren krokotiilin, joka oli asettunut 
mutaan odottamaan sitä, että jokin pahaa- aavistamaton 
eläin tulisi niin janoiseksi, että tulisi juomaan.

Yhtäkkiä minäkin aloin uskoa! Kun mies näki, että 
halusin kuunnella, hän jatkoi opetustaan. ’Puistossa on 
krokotiileja kaikkialla’, hän sanoi, ’ei ainoastaan joissa. 
Meillä ei ole ainoatakaan vesialuetta, jonka lähistöllä ei 
olisi krokotiileja, ja teidän on parasta uskoa se.’ – –

Eräällä toisella Afrikkaan tekemälläni matkalla keskus-
telin tästä kokemuksesta erään toisen luonnonpuiston 
vartijan kanssa. – –

Sitten hän näytti minulle paikan, jossa oli tapahtunut 
onnettomuus. Eräs englantilainen nuorukainen oli 
ollut työssä hotellissa turistikauden aikana. Jatkuvista 
ja toistuvista varoituksista huolimatta hän lähti aitauk-
sesta tarkastellakseen jotakin vesilätäkössä, joka oli niin 
matala, ettei se peittänyt edes hänen tennistossujaan.

’Hän ei ehtinyt astua kahtakaan askelta’, vartija ker-
toi, ’ennen kuin krokotiili sieppasi hänet, emmekä me 
voineet tehdä mitään hänen pelastamisekseen.’” (Ks. 
”Hengelliset krokotiilit”, Liahona, lokakuu 2002, s. 10–11.)

Mikä vaara piilee siinä, että epäilee krokotiilien ole-
massaoloa, kun niitä ei näe? Millä tavoin presidentti 
Packerin ja sen nuorukaisen kokemus muistuttaa sitä, 
mitä Nefi kuvailee kohdassa 2. Nefi 28:22?

Presidentti Packer on selittänyt:

”Teitä vanhemmat ihmiset ovat jonkin verran tutki-
neet juomapaikkoja, ja he varoittavat teitä krokotii-
leista. Eivät vain suurista, harmaista liskoista, jotka 
voivat purra teidät palasiksi, vaan myös hengellisistä 

krokotiileista, jotka ovat äärettömän paljon vaarallisem-
pia, petollisempia ja jopa näkymättömämpiä kuin nuo 
afrikkalaiset hyvin naamioituvat matelijat.

Nämä hengelliset krokotiilit voivat tappaa tai tur-
mella sielunne. Ne voivat hävittää mielenrauhanne 
ja rakkaittenne mielenrauhan. Ne ovat niitä, joista on 
varoitettava, eikä kuolevaisuudessa liene juomapaik-
kaa, joka ei olisi niitä täynnään.” (Ks. ”Hengelliset 
krokotiilit”, s. 11.)

Kirjoita seuraaville viivoille vastaus seuraavaan kysy-
mykseen: Millä tavoin Afrikan krokotiilit saattaisivat 
olla samanlaisia kuin Saatanan kiusaukset ja taktiikat?  
  
 

Lue 2. Nefi 28:20–21, 24–26 ja pane merkille, millä tavoin 
Saatana yrittää tuhota meidät. Mitä menetelmiä Saatana 
näiden jakeiden mukaan käyttää yrittäessään rauhoittaa 
meidät ja johtaa meidät valtaansa?   
 .

Yksi tärkeä periaate, jota näissä jakeissa opetetaan, on 
tämä: Saatana käyttää monia taktiikoita yrittäes
sään saada meidät valtaansa, kuten yllyttää meitä 
vihaan, rauhoittelee meitä ja tuudittaa meidät 
lihalliseen turvallisuuteen sekä mielistelee meitä.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus yhteen tai useampaan seuraavista kysymyksistä:

 a. Kuinka Saatana käyttää vihaa pettääkseen ja tuhotakseen 
yksilöitä, perheitä ja yhteiskuntia?
 b. Mitä hyviä asioita vastaan Saatana on houkutellut ihmisiä 
tuntemaan vihaa?
 c. Kuvaile ainakin kahta esimerkkiä siitä, kuinka joitakuita on 
rauhoiteltu ja he ovat tulleet sokeiksi Saatanan vaaroille.

Lue seuraava lainaus, jossa piispa 
Richard C. Edgley, neuvonantaja johtavassa 
piispakunnassa, selittää sitä vähittäistä 
prosessia, jonka avulla Saatana yrittää 
saada meidät ansaan: ”Me emme voi 
sanoa, että me hurjastelemme hieman 

nuoruudessamme tai että kokeilemme hieman synnin 
laita- alueita. Ei ole mitään synnin laita- alueita. Jokaisella 
teolla, olipa se hyvä tai paha, on seurauksensa. Jokainen 
hyvä teko parantaa kykyämme tehdä hyvää ja entistä 
lujemmin vastustaa syntiä tai epäonnistumista. Jokainen 
rikkomus, olipa se kuinka vähäinen tahansa, tekee 
meistä alttiimpia Saatanan vaikutukselle seuraavan 
kerran, kun hän kiusaa meitä. Saatana ottaa meidät 
tuuma kerrallaan, pettäen meitä niin sanottujen vähäis-
ten syntien seurausten suhteen, kunnes hän vangitsee 
meidät suuriin rikkomuksiin. Nefi kuvailee tätä mene-
telmää rauhoitteluna, tuuditteluna ja mielistelynä, 
kunnes hän ’kytkee [meidät] kauheisiin kahleisiinsa, 
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joista ei ole vapautusta’ (2. Nefi 28:22; ks. myös jae 21).” 
(Ks. ”Että uskalluksesi vahvistuisi”, Valkeus, tammikuu 
1995, s. 39.)

Saatana käyttää näitä hienovaraisia taktiikoita saa-
dakseen meidät ajattelemaan, sanomaan ja tekemään 
vääriä asioita. Lue 2. Nefi 28:27–29 ja pane merkille 
muita varoituksia.

Herra antoi toisenkin varoituksen ja siunauksen, joka 
on tämän luvun loppupuolella. Lue 2. Nefi 28:30–32 
ja pohdi seuraavia kysymyksiä: Miksi Jumala nimittää 
joitakuita siunatuiksi? Kuinka Jumalan neuvojen kuun-
teleminen auttaa meitä voittamaan Perkeleen taktiikat?

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä 
sellaista olet oppinut tästä oppiaiheesta, mikä auttaa 

sinua voittamaan Saatanan taktiikat. Mitä paikkoja, toimintoja tai 
asenteita haluat välttää, jotta et altistuisi Saatanan vaikutukselle?

 5. Ajattele sitä, kuinka tämän oppiaiheen alussa käsiteltiin 
varoitusmerkkejä. Piirrä pyhien kirjoitusten tutkimispäivä 

kirjaasi varoitusmerkki, joka havainnollistaa jotakin hengellistä vaa
raa, josta nuoria täytyy mielestäsi varoittaa nykyään. Valmistaudu 
esittelemään piirtämäsi merkki opettajallesi ja luokkasi jäsenille.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun 2. Nefi 28 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 8: PÄIVÄ 3

2. Nefi 29–30
Johdanto
Nefin sanoma evankeliumin palautuksen ihmeellisestä 
työstä jatkuu luvuissa 2. Nefi 29–30. Hän todisti, että 
viimeisinä aikoina kaikki pyhät kirjoitukset osoittavat 
yhdessä kaikille kansakunnille, suvuille, kielille ja kan-
soille, että Herra muistaa lapsensa. Nämä aikakirjat ovat 
todistuksia siitä, että Jeesus Kristus on meidän Vapah-
tajamme. Nefi profetoi, että monet hylkäävät Mormo-
nin kirjan, mutta ne, jotka uskovat, kootaan kirkkoon. 
Lisäksi Nefi opetti, että Jumalan liittokansa ovat ne, 
jotka tekevät parannuksen ja uskovat Jumalan Poikaan.

2. Nefi 29:1–14
Herra kertoo Nefille, että viimeisinä aikoina monet 
hylkäävät Mormonin kirjan
Nefi näki, että myöhempinä aikoina monet uskoisivat 
Raamatun olevan ainoa pyhä kirja, jonka Jumala on 
ilmoittanut, ja hylkäisivät Mormonin kirjan. Kuinka 
sinä vastaisit, jos ystäväsi kysyisi: ”Miksi mormoneilla 
on toinen Raamattu?”

Nefi esitti joitakin vastauksia tähän kysymykseen 
kirjoittamalla muistiin Herran sanat Mormonin kirjan 
roolista myöhempinä aikoina tapahtuvassa evanke-
liumin palauttamisessa, jota Herra nimitti ”ihmeelli-
seksi teoksi” (ks. 2. Nefi 29:1). Lue 2. Nefi 29:1–2 ja 
pane merkille, mitä Herran sanat tekisivät viimeisinä 
aikoina. (Ne lähtisivät Nefin jälkeläisille ja lisäksi ne 
kuuluisivat ”vihellyksenä maan ääriin”.) Vihellys viittaa 
koolle kutsumisen merkkiin.

Sana viiri jakeessa 2. Nefi 29:2 tarkoittaa kangaskaista-
letta, jota käytetään kansan kokoamiseksi ja yhdistämi-
seksi. Mikä kohdan 2. Nefi 29:2 mukaan on viiri, joka 
lähtisi maan ääriin kokoamaan Herran kansaa? (Voisit 
kirjoittaa kohdan 2. Nefi 29:2 viereen esimerkiksi Mor-
monin kirja – Nefin jälkeläisten sanat.)

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mikä 
kohdan 2. Nefi 29:1–2 mukaan on Herran tarkoitus, kun 

Hän antaa lisää pyhiä kirjoituksia kuten Mormonin kirjan.

Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista 
apostolin koorumista on esittänyt seuraa-
van Mormonin kirjaa koskevan näkemyk-
sen: ”Mormonin kirja on paras todistus 
Jumalan liitosta lastensa kanssa täällä 
maan päällä sekä Hänen rakkaudestaan 

heitä kohtaan” (Christ and the New Covenant: The 
Messianic Message of the Book of Mormon, 1997, s. 4).

Luvussa 2. Nefi 29 sana pakanat viittaa ihmisiin, jotka 
eivät kuulu Israelin huoneeseen. Sana juutalaiset viittaa 
ihmisiin, jotka kuuluvat Israelin huoneeseen, kuten 
Lehin perhe ja jälkeläiset. Lue 2. Nefi 29:3–6 ja pane 
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merkille, miten jotkut pakanat suhtautuisivat muihin 
pyhiin kirjoituksiin. Kirjoita annetuille viivoille vastauk-
sesi seuraaviin kysymyksiin.

Kuinka jotkut suhtautuvat muihin pyhiin kirjoituksiin?  
 
 

Mitä Herra on sanonut ihmisistä, jotka suhtautuvat 
tällä tavoin?   
 

Nefin kuvaus ihmisten suhtautumisesta Mormonin 
kirjaan on profeetallinen. Nykyään ihmiset ilmaisevat 
usein epäilyksiä Mormonin kirjan suhteen, koska heillä 
on jo Raamattu. Korosta kohdasta 2. Nefi 29:7–11 sanat 
tai ilmaukset, jotka kuvailevat Herran tarkoituksia 
Hänen antaessaan lisää pyhiä kirjoituksia. Mieti, millä 
tavoin voisit selittää näitä tarkoituksia jollekulle, joka ei 
ymmärrä, miten tarpeellista tai tärkeää on saada lisää 
ilmoitusta Jumalalta.

 2. Käytä apunasi niitä sanoja ja ilmauksia, jotka merkit
sit jakeisiin 2. Nefi 29:7–11, ja kirjoita pyhien kirjoitusten 

tutkimispäiväkirjaasi vastaus tämän oppiaiheen alussa esitettyyn 
kysymykseen ”Miksi mormoneilla on toinen Raamattu?”

Herra antaa pyhiä kirjoituksia toisena todistuk
sena ja kootakseen ihmisiä Hänen liittonsa piiriin. 
Lue 2. Nefi 29:13–14 ja pane merkille, mikä siunaus 
koituu siitä, että kansalla on käytössään kaikki pyhät 
kirjoitukset – ”nefiläisten sanat” (Mormonin kirja), 
”juutalaisten sanat” (Raamattu) ja ”Israelin kadonnei-
den heimojen sanat”.

2. Nefi 30:1–8
Nefi profetoi Mormonin kirjan merkityksestä viimeisinä 
aikoina
Opetettuaan, että Jumala muistaisi Israelin huoneen, 
Nefi varoitti kansaansa luulemasta, että he ovat van-
hurskaampia kuin pakanat. Hän muistutti heitä myös 
siitä, että kaikki ihmiset voivat liittyä Jumalan liitto-
kansaan. Lue 2. Nefi 30:2 ja kirjoita annetuille viivoille 

kaksi asiaa, jotka ihmisten täytyy tehdä ennen kuin 
Herra solmii liittoja heidän kanssaan.   
  
 

Mieti hetken aikaa sitä, millainen vaikutus Mormonin 
kirjalla on ollut sinuun tai johonkuhun sinua lähellä 
olevaan henkilöön. Lue sitten 2. Nefi 30:3–8 ja täy-
dennä seuraavaan tehtävään ilmauksia, jotka kuvaavat 
Mormonin kirjan vaikutusta niihin, jotka saavat sen.

Ihmisryhmät Mormonin kirjan vaikutus

Lehin jälkeläiset  
(2. Nefi 30:3–6)

Juutalaiset (2. Nefi 30:7)

Pakanat eli kaikki 
kansakunnat (2. Nefi 30:8)

Lue ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presidentti 
Henry B. Eyringin seuraava lausunto ja korosta syyt, 
miksi Mormonin kirja on voimallinen lähetystyöväline:

”Mormonin kirja on ollut lähetystyössä 
keskeisellä sijalla siitä lähtien, kun 
evankeliumi palautettiin profeetta 
Josephin kautta. Me käytämme sitä joka 
päivä lähetystyössä. Yksi seikka, jonka 
ansiosta Mormonin kirja on avain voi-

maan lähetystyön kaikilla osa- alueilla, on tämä: 
Mormonin kirja todistaa Jeesuksesta Kristuksesta. Sen 
nimisivulla meille sanotaan niin. Siinä sanotaan, että 
kirjan tarkoituksena on osoittaa, kuinka suuria Herra 
on tehnyt kansansa hyväksi, auttaa sitä tietämään, että 
ne liitot, joita Herra on tehnyt kansansa kanssa, ovat 
yhä voimassa, ja saada kaikki ihmiset vakuuttuneiksi 
siitä, että Jeesus on Kristus.” (”Why the Book of 
Mormon?”, New Era, toukokuu 2008, s. 6, 8.)

Kohdan 2. Nefi 30:1–8 tutkiminen osoittaa meille, että 
Mormonin kirja voi auttaa kaikkia ihmisiä tun
temaan Jeesuksen Kristuksen ja elämään Hänen 
evankeliuminsa mukaan.

 3. Valitse jompikumpi seuraavista kysymyksistä ja kirjoita 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus siihen:

 a. Kuinka Mormonin kirja on auttanut sinua niin että olet oppi
nut tuntemaan Vapahtajan?
 b. Kuinka aiot käyttää Mormonin kirjaa auttaaksesi muita niin 
että he oppivat tuntemaan Vapahtajan?
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2. Nefi 30:9–18
Nefi profetoi oloista maan päällä tuhatvuotisen 
valtakunnan aikana
Lue 2. Nefi 30:9–10 ja pane merkille, mitä tapahtuu 
ihmisten keskuudessa ennen tuhatvuotista valtakuntaa 
– sitä 1 000 vuoden pituista vanhurskauden ja rauhan 
aikakautta, joka seuraa Vapahtajan toista tulemista ja 
jolloin Jeesus Kristus ”tulee hallitsemaan henkilökoh-
taisesti maan päällä” (UK 10). Millä tavoin olet nähnyt 
”suuren jaon” (2. Nefi 30:10) erottavan vanhurskaat 
jumalattomista? Mitä jumalattomille lopulta tapahtuu?

Lue 2. Nefi 30:12–18 ja pane merkille, millaista elämä 
tulee olemaan tuhatvuotisen valtakunnan aikana.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi sano
malehden otsikko (pääajatus tai tiivistelmä muutamin 

sanoin), jossa kuvailet niitä tuhatvuotisen valtakunnan oloja, 
joita eniten odotat. Kun olet kirjoittanut otsikon, selitä, kuinka se 
ilmaisee rauhaa, joka tulee vallitsemaan maan päällä tuhatvuoti
sen valtakunnan aikana.

Mieti, millaista tulee olemaan, kun Saatanalla ei ole 
valtaa ihmisten sydämiin tuhatvuotisen valtakun
nan aikana ja vanhurskaus ja rauha vallitsevat. 
Ajattele, miten koulusi tai paikkakuntasi olisi erilainen, 
jos nuo olot vallitsisivat tänä päivänä.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä 
sinä voit tehdä auttaaksesi itseäsi, perhettäsi ja muita 

valmistautumaan tähän rauhan ja vanhurskauden aikakauteen.

Kommentteja ja taustatietoja
Kuinka lisää pyhiä aikakirjoja tulee esiin?

Kahdentoista apostolin koorumin jäsen, 
vanhin Bruce R. McConkie on esittänyt, että 
aikakirjat, joista puhutaan kohdassa 2. Nefi 
29:12–14, tulisivat ”esiin ihmeellisellä 
tavalla Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentin 

johdolla, joka on ilmoituksensaaja ja kääntäjä ja joka 
pitää hallussaan Jumalan valtakunnan avaimia” (The 
Millennial Messiah, 1982, s. 217). Tiedämme, että 
ylösnousemuksensa jälkeen ja käytyään nefiläisten luona 
Vapahtaja kävi joidenkin Israelin kadonneiden heimojen 
luona ja että hekin kirjoittavat kertomuksen Hänen 
palvelutyöstään heidän keskuudessaan Hänen 
ylösnousemuksensa jälkeen (ks. 3. Nefi 16:1–3; 17:4).

Milloin ”juutalaiset – – alkavat myös uskoa Kristukseen”?
Vanhin Bruce R. McConkie on käsitellyt myös 
juutalaisten profetoitua kääntymystä:

”’Ja tapahtuu, että juutalaiset, jotka on hajotettu, alkavat 
myös uskoa Kristukseen; ja he alkavat kokoontua 
yhteen maan päällä’ (2. Nefi 30:7). Suuri osa 
juutalaisten vanhasta katkeruudesta Kristusta kohtaan 
on päättynyt. Monet hyväksyvät Hänet nykyään suurena 
opettajana, vaikkakaan eivät Jumalan Poikana. 
Muutamat ovat ottaneet Hänet vastaan täydessä 
merkityksessä ja tulevat tosi kirkkoon yhdessä Efraimin 
koottujen jäännösten ja häneen liittyneiden kanssa.

Mutta juutalaisten suuren kääntymyksen, heidän 
paluunsa totuuteen kansakuntana, on määrä tapahtua 
heidän Messiaansa toisen tulemisen jälkeen. Ne, jotka 
pystyvät äärimmäisessä hädässään ja surussaan 
kestämään sen päivän, tulevat kysymään: ’Mitä ovat 
nämä haavat sinun käsissäsi ja jaloissasi? Silloin he 
saavat tietää, että minä olen Herra; sillä minä sanon 
heille: Nämä haavat ovat ne haavat, joilla minua 
haavoitettiin ystävieni talossa. Minä olen se, joka 
korotettiin. Minä olen Jeesus, joka ristiinnaulittiin. Minä 
olen Jumalan Poika.’ (OL 45:51–52; Sak. 12:8–14; 13:6.)” 
(Mormon Doctrine, 2. laitos, 1966, s. 722–723.)

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut 2. Nefi 29–30 ja suorittanut tämän oppi
aiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 8: PÄIVÄ 4

2. Nefi 31
Johdanto
Nefi opetti Kristuksen oppia: meidän täytyy osoittaa 
uskoa Jeesukseen Kristukseen, tehdä parannus syn-
neistämme, mennä kasteelle, saada Pyhä Henki ja 
kestää loppuun asti. Hän todisti myös, että kun me 
noudatamme näitä opetuksia, Jumala siunaa meitä 
Pyhän Hengen kumppanuudella ja johdattaa meidät 
iankaikkiseen elämään.

2. Nefi 31:1–21
Nefi opettaa, että Vapahtaja antoi meille täydellisen 
esimerkin
Jeesus meni Johannes Kastajan luokse kastettavaksi. 
Miksi arvelet, että Jeesus kastettiin, vaikka Hän ei 
tehnyt yhtään syntiä? Miksi sinut on kastettu? Näiden 
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kysymysten pohdiskeleminen auttaa sinua valmistau-
tumaan tähän oppiaiheeseen.

Lue 2. Nefi 31:2, 21 ja merkitse ilmaus ”Kristuksen 
oppi”. Huomaa, että jakeessa 2 Nefi sanoi, että hänen 
”on puhuttava Kristuksen opista”. Sitten jakeessa 21 
hän sanoi, että hän oli puhunut Kristuksen opista. Koh-
dassa 2. Nefi 31:3–20 meille kerrotaan niistä totuuk-
sista, joita Nefi nimitti Kristuksen opiksi. Kaksi totuutta, 
jotka opimme, ovat nämä: Jeesus Kristus täytti 
kaiken vanhurskauden noudattamalla kaikkia 
Isän käskyjä, ja meidän täytyy noudattaa Jeesuksen 
Kristuksen kuuliaisuuden esimerkkiä menemällä 
kasteelle ja ottamalla vastaan Pyhän Hengen.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seu
raavat otsikot rinnakkaisiin sarakkeisiin: Syitä, miksi Jee

sus kastettiin ja Syitä, miksi meidät kastetaan. Lue sitten 2. Nefi 
31:4–12 ja laadi kunkin otsikon alle luettelo oppimistasi asioista.

Minkä täytyy edeltää kastetta kohdan 2. Nefi 31:11 
mukaan?

Jotta voit paremmin selittää, miksi vesikaste on pakol-
linen, lue profeetta Joseph Smithin seuraava lausunto: 
”Kaste on merkki Jumalalle, enkeleille ja taivaalle siitä, 

että me teemme Jumalan tahdon, eikä taivaan alla ole 
mitään muuta Jumalan ihmiselle määräämää tapaa, 
jolla hän voisi tulla Jumalan luo pelastuakseen ja pääs-
täkseen Jumalan valtakuntaan, kuin usko Jeesukseen 
Kristukseen, parannus ja kaste syntien anteeksisaami-
seksi. Silloin teillä on lupaus Pyhän Hengen lahjasta, ja 
mikä tahansa muu tapa on turha.” (Kirkon presidenttien 
opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 95.)

 2. Kuvittele, että ystävä, joka ei ole kirkon jäsen, kysyisi 
sinulta, miksi kaste on niin tärkeä. Kirjoita pyhien kirjoi

tusten tutkimispäiväkirjaasi, kuinka vastaisit.
 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, kuinka 
se, että olet noudattanut Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä 

menemällä kasteelle, on vaikuttanut elämääsi ja siunannut sitä.
Kasteen jälkeen meillä on enemmän tehtävää. Lue 
2. Nefi 31:13 ja merkitse ilmaukset, jotka kuvailevat, 
millainen asenne ihmisellä tulee olla, kun hän noudat-
taa Vapahtajan esimerkkiä.

Kun me täytämme liittomme täysin vilpittömin sydä-
min ja vakain aikein, mitä taivaallinen Isämme kohdan 
2. Nefi 31:13 mukaan puolestaan lupaa meille? (Voisit 
merkitä tämän pyhiin kirjoituksiisi.) Lue jakeen 2. Nefi 
31:17 viimeinen ilmaus ja pane merkille, miksi mei-
dän tulee saada Pyhä Henki. Kirjoita annetuille riveille 
pyhien kirjoitusten kohtaan perustuva opillinen lau-
suma tai periaate, joka selittää, mitä Pyhä Henki tekee 
meidän hyväksemme.   
 

Tulta käytetään metallien kaltaisten materiaalien 
puhdistamiseen. Se polttaa pois epäpuhtaudet, ja sen 
jälkeen materiaali on puhtaampi. Tämä muistuttaa sitä, 
mitä meille tapahtuu hengellisesti, kun me saamme 
Pyhän Hengen lahjan. Siitä käytetään myös nimitystä 
”tulen kaste” (ks. 2. Nefi 31:13). Pyhä Henki todistaa 
Isästä ja Pojasta ja tuo syntien anteeksiannon. Pre-
sidentti Marion G. Romney ensimmäisestä presidentti-
kunnasta on opettanut: ”Tämä tulen ja Pyhän Hengen 
kaste – – pesee, parantaa ja puhdistaa sielun” (Learning 
for the Eternities, toim. George J. Romney, 1977, s. 133).

Löydät vielä yhden Kristuksen opin osatekijän, kun 
luet kohdan 2. Nefi 31:15–16 ja korostat, mitä löydät. 
Liitä kohdasta 2. Nefi 31:13 löytämäsi ilmaukset koh-
dassa 2. Nefi 31:15–16 annettuun ohjeeseen ja mieti, 
kuinka voit kestää loppuun asti ”vakain aikein” ja 
”täysin vilpittömin sydämin”. 

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Kuinka ilmaukset ”täysin vilpittömin sydämin”, ”osoittamatta 
mitään tekopyhyyttä” ja ”vakain aikein” saattaisivat liittyä sel
laisiin toimintoihin kuin pyhien kirjoitusten tutkiminen päivittäin 
tai kirkossa käyminen?
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 b. Mitä eroa on ihmisellä, joka ”pitää rukouksensa”, ja ihmi
sellä, joka rukoilee ”täysin vilpittömin sydämin”?
 c. Mitä eroa on ihmisellä, joka ”nauttii sakramentin”, ja ihmi
sellä, joka nauttii sakramentin ”vakain aikein”?

Lue 2. Nefi 31:18 ja pane merkille, missä me olemme, 
kun olemme menneet sisälle parannuksen ja kasteen 
portista. Kun osoitamme uskoa, teemme parannuksen 
ja otamme vastaan kasteen sekä Pyhän Hengen, me 
astumme ”kaidalle ja kapealle polulle”. Englannin-
kielinen sana strait ’kaita’ tarkoittaa kapeaa, tiukkaa, 
täsmällistä ja tinkimätöntä. Kuinka me kohdan 2. Nefi 
31:18 mukaan voimme tietää, olemmeko me kaidalla ja 
kapealla polulla?   
 

Pyhän Hengen lahjan kokeminen ei ole vain mukava 
tunne, jonka saamme aika ajoin. Pyhän Hengen kump-
panuus on todistus Jumalalta siitä, että olemme polulla, 
joka johtaa iankaikkiseen elämään.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Kuinka Pyhän Hengen kumppanuus on auttanut sinua pysy
mään kaidalla ja kapealla polulla?
 b. Millä muulla tavoin Pyhä Henki on siunannut sinun elämääsi?

Lue 2. Nefi 31:19–21 ja 
laadi luettelo numeroi-
malla pyhiin kirjoituk-
siisi, mitä muita asioita 
meidän täytyy tehdä 
pysyäksemme polulla. 
(Huomaa, että 2. Nefi 
31:19–20 on pyhien 
kirjoitusten hallittava 
kohta. Voisit merkitä 
sen selvästi erottuvalla 
tavalla, jotta pystyt tule-
vaisuudessa löytämään 
sen helposti.)

 6. Kirjoita pyhien kir
joitusten tutkimispäivä

kirjaasi yksi virke, joka kuvailee 
sitä, mitä ilmaus ”ponnistella 

eteenpäin lujina Kristuksessa” (2. Nefi 31:20) merkitsee sinulle.

Tiivistä kohdan 2. Nefi 31:19–20 periaate annetuille 
riveille:

Jos me  , 
niin me  . 
(Voisit kirjoittaa sen pyhiin kirjoituksiisi.)

Vanhin Russell M. Nelson kahdentoista apostolin 
koorumista on esittänyt tämän toivoa täynnä olevan 

Kun löydät pyhien kirjoitusten 
kohdista luetteloja, voisit 
merkitä ne, jotta ne auttavat 
sinua ymmärtämään, mitä 
Herra ja Hänen profeettansa 
opettavat. Luettelon kunkin 
kohdan numeroiminen voi 
auttaa sinua erottamaan ne 
tekstistä helposti. Kun valitset 
luettelolle yksinkertaisen 
nimen ja numeroit kunkin 
kohdan, voit helposti huo
mata ne ja muistaa, mitä olet 
oppinut.

Merkitse luetteloja

neuvon niille, jotka tuntevat kulkeneensa harhaan kai-
dalta ja kapealta polulta: ”Matkallasi halki elämän koh-
taat monia esteitä ja teet erehdyksiä. Pyhien kirjoitusten 
tarjoama ohjaus auttaa sinua huomaamaan erehdyksen 
ja tekemään tarvittavan korjauksen. Lakkaat kulke-
masta väärään suuntaan. Tutkit huolella pyhien kirjoi-
tusten tiekarttaa. Sen jälkeen teet tarvittavan parannuk-
sen ja hyvität tekosi ollaksesi jälleen ’kaidalla ja kapealla 
polulla, joka johtaa iankaikkiseen elämään’ [2. Nefi 
31:18].” (Ks. ”Pyhien kirjoitusten tarjoaman ohjauksen 
mukaan eläminen”, Liahona, tammikuu 2001, s. 20.)

Pohdiskele, kuinka tämä lausunto ja tänään tutkimasi 
pyhien kirjoitusten kohdat antavat sinulle ”toivon kirk-
kauden” (ks. 2. Nefi 31:20).

Pyhien kirjoitusten hallinta –  
2. Nefi 31:19–20

 7. Käytä viisi minuuttia jakeen 2. Nefi 31:20 ulkoa opet
telemiseen. Pyydä jotakuta perheenjäsentä tai ystävää 

testaamaan tämän kohdan tuntemustasi, tai voisit itse peittää 
jakeen kädelläsi ja yrittää toistaa sen katsomatta sitä. Kokeile kir
joittaa jae ulkomuistista pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi.

 8. Valitse jakeen 2. Nefi 31:20 asioista yksi sellainen, 
mitä meidän täytyy tehdä pysyäksemme oikealla polulla ja 

mitä sinä parhaillaan teet hyvin. Kirjoita sitten pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaasi kuvaus siitä, kuinka teet niin. Valitse sitten 
yksi asia, jossa haluaisit edistyä, ja kirjoita, kuinka aiot tehdä niin.

Kommentteja ja taustatietoja
Kuinka voimme välttää tekopyhyyttä?
Nefi varoitti tekopyhyydestä kohdassa 2. Nefi 31:13. 
Tekopyhyys tarkoittaa teeskentelemistä tai näön vuoksi 
sellaiseksi tekeytymistä, mikä ei kuvasta oikeaa 
identiteettiämme. Vanhin Joseph B. Wirthlin 
kahdentoista apostolin koorumista on puhunut 
tekopyhyyden välttämisestä:

”Elämmekö me todellakin evankeliumin 
mukaan vai ilmennämmekö me vain 
ulkoista vanhurskautta, niin että ihmiset 
ympärillämme olettavat meidän olevan 
uskollisia, kun sydämemme ja 
näkymättömät tekomme eivät 

todellisuudessa ole Herran opetusten mukaisia?

Olemmeko me vain ’ulkonaisesti hurskaita’ samalla 
kun kiellämme ’uskon voiman’ [ks. JS–H 19]?

Olemmeko me todellisuudessa vanhurskaita, vai 
teeskentelemmekö me kuuliaisuutta vain silloin, kun 
luulemme toisten näkevän?
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Herra on sanonut selvästi, ettei Hän anna ulkomuodon 
hämätä, ja Hän on varoittanut meitä vilpillisyydestä 
Häntä tai muita kohtaan. Hän on kehottanut meitä 
varomaan ihmisiä, jotka esittävät valheellista julkisivua, 
jotka näyttävät loistavia kulisseja peittääkseen synkän 
todellisuuden. Tiedämme, että ’Herra näkee sydämeen’ 
eikä Hän katso ulkokuorta [1. Sam. 16:7].” (Ks. 
”Uskollinen olen iäti”, Valkeus, heinäkuu 1997, s. 14.)

Kuinka me voimme ”kestää loppuun asti”?
Ilmausta ”kestää loppuun asti” (ks. 2. Nefi 31:16) 
käytetään usein viittaamaan siihen, että meidän tulee 
kärsivällisesti kestää vastoinkäymisiä läpi elämämme. 
Vanhin Joseph B. Wirthlin on selittänyt, että kestäminen 
loppuun asti tarkoittaa myös sitä, että pysymme 
uskollisina Kristukselle elämämme loppuun asti:

”Kestäminen loppuun asti on oppi siitä, että jatkaa 
eteenpäin iankaikkiseen elämään johtavalla polulla sen 
jälkeen kun on astunut polulle uskon, parannuksen, kasteen 
ja Pyhän Hengen lahjan saamisen kautta. Kestäminen 
loppuun asti edellyttää koko sydäntämme. – –

Kestäminen loppuun asti tarkoittaa, että olemme 
juurruttaneet elämämme lujasti evankeliumin maaperään, 
pidämme kiinni kirkon hyväksytyistä opeista, palvelemme 
nöyrästi lähimmäisiämme, elämme Kristuksen kaltaista 
elämää ja pidämme liittomme. Ne, jotka kestävät, ovat 
vakaita, lujia ja nöyriä, edistyvät jatkuvasti, eikä heissä ole 
vilppiä. Heidän todistuksensa ei perustu maailmallisiin 
syihin – se perustuu totuuteen, tietoon, kokemukseen ja 
Hengen vaikutukseen.” (”Ponnistelkaa eteenpäin”, 
Liahona, marraskuu 2004, s. 101.)

 9. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun 2. Nefi 31 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 9: PÄIVÄ 1

2. Nefi 32
Johdanto
Puhuttuaan kaidasta ja kapeasta polusta, ”joka johtaa 
iankaikkiseen elämään” (2. Nefi 31:18), Nefi huomasi, 
että hänen kansansa ihmetteli, mitä heidän pitäisi 
tehdä alettuaan kulkea sitä polkua. Hän vastasi heidän 

kysymyksiinsä kannustamalla heitä kestitsemään 
itseään Kristuksen sanoilla ja rukoilemaan aina (ks. 
2. Nefi 32:3, 9). Hän vakuutti heille, että jos he tekisivät 
nämä asiat, Pyhä Henki auttaisi heitä tietämään, mitä 
pitää tehdä.

2. Nefi 32:1–7
Nefi neuvoo meitä etsimään jumalallista johdatusta 
Jeesuksen Kristuksen sanojen kautta
Mieti tilannetta, jolloin joku antoi sinulle ohjeet, miten 
pääsee yhdestä paikasta toiseen. Oliko niiden ohjeiden 
ymmärtäminen helppoa vai vaikeaa? Miksi on tärkeää, 
että joku antaa selkeät ohjeet?

Tutkit edellisessä oppiaiheessa muutamia ohjeita, joita 
Nefi antoi kansalleen. Annettuaan nämä ohjeet hän 
sanoi: ”Tämä on se keino” (2. Nefi 31:21). Silmäile pikai-
sesti jakeita 2. Nefi 31:17–18 ja kertaa, kuinka pääsee 
polulle, joka johtaa iankaikkiseen elämään. Lue sitten 
2. Nefi 32:1 ja pane merkille, mikä kysymys oli ihmisten 
sydämessä koskien sitä, mitä Nefi oli opettanut heille. 
Kuvaile ihmisten kysymystä omin sanoin:   
 

Lue 2. Nefi 32:2–3 ja pane merkille, mitä Nefin sanojen 
mukaan meidän pitää tehdä astuttuamme polulle. 
Saattaa olla hyödyllistä tietää, että kahdentoista apos-
tolin koorumin presidentin Boyd K. Packerin mukaan 
enkelien kielellä puhuminen ”tarkoittaa yksinkertai-
sesti sitä, että voitte puhua Pyhän Hengen voimalla” 
(”Pyhän Hengen lahja – mitä jokaisen jäsenen tulee 
tietää”, Liahona, elokuu 2006, s. 21).

Voisit merkitä ilmauksen ”kestitkää itseänne Kristuksen 
sanoilla” jakeessa 2. Nefi 32:3 (tämä jae on pyhien kir-
joitusten hallittava kohta). Nefi käytti ilmausta ”Kris-
tuksen sanat” kuvaillakseen Pyhän Hengen innoittamia 
opetuksia. Kirjoita luettelo siitä, millä tavoin tai missä 
paikoissa voit lukea, kuulla tai vastaanottaa Pyhän Hen-
gen innoittamia opetuksia.   
 

Kristuksen sanoihin sisältyvät pyhät kirjoitukset ja 
nykyajan profeettojen sanat. Jotta sinun on helpompi 
pohdiskella, mitä itsensä kestitseminen Kristuksen 
sanoilla tarkoittaa, lue seuraavat lainaukset.

Vanhin Russell M. Nelson kahdentoista 
apostolin koorumista on opettanut: 
”Kestitseminen tarkoittaa enemmän kuin 
maistamista. Kestitseminen tarkoittaa 
nauttimista. Nautimme pyhistä kirjoituk-
sista tutkimalla niitä ihanan löytämisen ja 

uskollisen kuuliaisuuden hengessä. Kun kestitsemme 
itseämme Kristuksen sanoilla, – – niistä tulee kiinteä 
osa omaa luonnettamme.” (Ks. ”Pyhien kirjoitusten 
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tarjoaman ohjauksen mukaan eläminen”, Liahona, 
tammikuu 2001, s. 21.)

Vanhin Robert D. Hales kahdentoista apostolin kooru-
mista on sanonut: ”Jos teidän ja minun on määrä kes-
titä itseämme Kristuksen sanoilla, meidän on tutkittava 
pyhiä kirjoituksia ja omaksuttava Hänen sanansa 
pohtimalla niitä ja sisällyttämällä ne jokaiseen ajatuk-
seen ja tekoon” (ks. ”Sielun ja ruumiin paraneminen”, 
Liahona, tammikuu 1999, s. 16).

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi omin 
sanoin, mitä mielestäsi tarkoittaa se, että kestitsemme 

itseämme Kristuksen sanoilla.

Pohdiskele ilmausten kestitä, maistella ja nähdä nälkää 
välistä eroa. Ajattele hetken aikaa sitä, miten joitakin 
vähemmän tehokkaita tapoja tutkia Kristuksen sanoja 
voitaisiin verrata maistelemiseen tai jopa siihen, että 
näkee nälkää.

Täydennä seuraava periaate jakeen 2. Nefi 32:3 
mukaan: Kun me kestitsemme itseämme Kristuk
sen sanoilla, Kristuksen sanat   
 .

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi joko 
tilanteesta, jolloin Kristuksen sanoilla kestitseminen aut

toi sinua tietämään, mitä sinun tulee tehdä elämässäsi, tai 
kuvaile tilannetta, joka on edessäsi nyt ja jossa Kristuksen 
sanoilla kestitseminen voisi auttaa sinua.

Täydennä alla olevat tyhjät kohdat arvioidaksesi, 
kuinka hyvin kestitset itseäsi Kristuksen sanoilla ja 
kuinka voisit kehittyä. Kirjoita kuhunkin alla olevista 
esimerkeistä sana tai ilmaus – kestitä, maistella tai 
nähdä nälkää – joka parhaiten kuvaa sitä, kuinka hyvin 
pyrit tuntemaan Kristuksen sanat siinä tilanteessa. 
Esimerkiksi saattaa olla, että kestitset itseäsi pyhillä 
kirjoituksilla tutkiessasi niitä itseksesi, mutta yleiskon-
ferenssissa vain maistelet Kristuksen sanoja.

Pyhien kirjoitusten henkilökohtainen tutkiminen:  
 

Sakramenttikokous:  

Yleiskonferenssi:  

Pyhien kirjoitusten tutkiminen perheenä:  

Seminaari:  

Perheilta:  

Aaronin pappeuden koorumin kokous tai Nuorten 
Naisten luokka:  

Pyhäkoulu:  

Henkilökohtainen rukous:  

Kun käytämme aikaa arvioi
daksemme rehellisesti, kuinka 
hyvin elämme jonkin tietyn 
periaatteen mukaan, me 
annamme Pyhälle Hengelle 
tilaisuuden auttaa meitä 
ymmärtämään, mitä me 
teemme hyvin ja kuinka me 
voimme kehittyä. Kun arvioit 
itseäsi, pyri tavoittelemaan 
Pyhän Hengen johdatusta ja 
olemaan täysin rehellinen.

Arvioi omaa elämääsi

 3. Käytä hetki aikaa siihen, että valitset yhden niistä toi
minnoista, jonka kohdalle kirjoitit, että tällä hetkellä 

”maistelet” tai ”näet nälkää”. Kirjoita pyhien kirjoitusten 
tutkimis päiväkirjaasi, kuinka aiot paremmin kestitä itseäsi Kris
tuksen sanoilla siinä tilanteessa. Toimi sitten sen mukaan.

Lue 2. Nefi 32:4–7 ja pohdi vastauksia seuraaviin kysy-
myksiin (kirjoitat vastauksesi yhteen näistä kysymyk-
sistä tehtävässä 4):

• Mitä mielestäsi jakeen 4 pyytäminen tai kolkuttami-
nen tarkoittaa? Millä tavoin rukous voisi olla hyvä 
esimerkki pyytämisestä tai kolkuttamisesta?

• Mitä seurauksia Nefin sanojen mukaan – edelleen 
jakeessa 4 – koituu niille, jotka eivät kysy eivätkä 
kolkuta?

• Minkä siunauksen Nefi lupasi jakeessa 5 meidän 
voivan saada, kun saamme Pyhän Hengen?

• Mitä sellaisia asenteita jakeen 7 mukaan Nefin 
kansalla oli, jotka saivat hänet murehtimaan heidän 
vuokseen? Miksihän nämä asenteet estävät ihmisiä 
tutkimasta ja ymmärtämästä ”suurta tietoa”?

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi yksi 
totuus, jonka opit kohdasta 2. Nefi 32:4–7, ja selitä, miksi 

tämä totuus on tärkeä sinun elämässäsi.

Pyhien kirjoitusten hallinta – 2. Nefi 32:3
 5. Miten kauan arvelisit kestävän, ennen kuin opit ulkoa 
jakeen 2. Nefi 32:3, jos opettelet sitä joka kerta kun syöt 

jotakin? Kirjoita jae kortille tai paperilapulle ja pidä sitä muka
nasi. Muutaman seuraavan päivän ajan kestitse itseäsi Kristuksen 
sanoilla siten, että pyrit opettelemaan jaetta 2. Nefi 32:3 ulkoa 
ennen jokaista ateriaasi ja myös jokaisen aterian jälkeen. Kirjoita 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, kuinka monta ateriaa 
meni, ennen kuin opit kohdan ulkoa.

2. Nefi 32:8–9
Nefi neuvoo meitä rukoilemaan aina
Monet sanovat, että kun 
he ovat tehneet syntiä, he 
eivät halua rukoilla tai-
vaallista Isää. Mieti hetken 
aikaa, miksi näin saattaa 
olla. Kuka ei haluaisi sinun 
rukoilevan koskaan, var-
sinkaan sen jälkeen kun 
olet tehnyt syntiä? Miksi? 
Katso jakeesta 2. Nefi 
32:8, mitä Pyhä Henki 
opettaa meitä tekemään 
rukouksen suhteen. Pohdi 
seuraavia kysymyksiä: 
Miksi arvelet, että Herra 
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haluaa sinun rukoilevan? Miksi arvelet, että Saatana ei 
halua sinun rukoilevan?

Lue 2. Nefi 32:9 ja pane merkille, kuinka usein meidän 
tulee rukoilla ja mitä siunauksia Herra lupaa meille, jos 
me rukoilemme.

Jakeesta 2. Nefi 32:9 me opimme tämän periaatteen: 
Kun me rukoilemme aina, me pystymme tekemään 
kaiken, mitä Herra haluaa meidän tekevän sie
lumme parhaaksi. (Huomaa, että 2. Nefi 32:8–9 on 
pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Voisit merkitä sen 
selvästi erottuvalla tavalla, jotta pystyt tulevaisuudessa 
löytämään sen helposti.)

Pohdi, mitä tarkoittaa se, että rukoilee aina. Kun luet kah-
dentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin David A. 
Bednarin seuraavaa lausuntoa, alleviivaa yksi tai useampia 
tapoja, joilla me voimme täyttää käskyn rukoilla aina:

”Luonteessamme, käyttäytymisessämme 
tai hengellisessä kasvussamme saattaa 
olla seikkoja, joista meidän tulee kysyä 
taivaallisen Isän neuvoa aamurukouk-
sessa. Kiitettyämme saaduista siunauk-
sista asiaankuuluvasti pyydämme ymmär-

rystä ja ohjausta ja apua sellaisen tekemiseksi, mitä 
emme voi tehdä pelkästään omin voimin. – –

Päivän aikana pidämme sydämessämme rukouksen 
pyytäen jatkuvaa apua ja opastusta. – –

Tämän nimenomaisen päivän aikana huomaamme, 
että on tilanteita, joissa meillä tavallisesti olisi taipumus 
puhua karkeasti mutta emme tee niin, tai saattaisimme 
osoittaa taipumusta vihastumiseen, mutta emme vihastu. 
Huomaamme taivaallisen avun ja voiman ja tunnis-
tamme nöyrästi vastaukset rukoukseemme. Tuona tun-
nistamisen hetkenä pidämme hiljaisen kiitosrukouksen.

Päivän päättyessä polvistumme uudestaan ja annamme 
selonteon Isällemme. Tarkastelemme päivän tapah-
tumia ja ilmaisemme sydämellisen kiitoksen saamis-
tamme siunauksista ja avusta. Teemme parannuksen ja 
tunnistamme Herran Hengen avulla keinoja menetellä 
paremmin ja tulla paremmiksi huomenna. Iltarukouk-
semme rakentuu siten aamurukouksemme varaan ja 
on jatkoa sille. Ja iltarukouksemme on myös valmiste-
lua merkitykselliselle aamurukoukselle.

Aamu-  ja iltarukoukset – ja kaikki rukoukset niiden 
välissä – eivät ole toisiinsa liittymättömiä, erillisiä 
tapahtumia, vaan ne liittyvät yhteen joka päivä ja päi-
vien, viikkojen, kuukausien ja jopa vuosien taakse. Tällä 
tavalla me osaksi täytämme pyhien kirjoitusten keho-
tuksen rukoilla ’alati’ (Luuk. 21:36; 3. Nefi 18:15, 18; 
OL 31:12). Sellaiset merkitykselliset rukoukset autta-
vat meitä saavuttamaan suurimmat siunaukset, mitä 
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Jumala on varannut uskollisille lapsilleen.” (”Rukoilkaa 
alati”, Liahona, marraskuu 2008, s. 41–42.)

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, millä 
tavoin vanhin Bednarin opetusten noudattaminen siinä, 

kuinka tulee rukoilla alati, voisi mielestäsi auttaa sinua elämässäsi.

Lue tämän oppiaiheen päätteeksi seitsemänkymmenen 
koorumin jäsenenä palvelleen vanhin Spencer J. Con-
dien seuraava todistus itsensä kestitsemisestä Kristuksen 
sanoilla: ”Te saatatte kohdata päätöksentekotilanteita, 
jotka koskevat lähetystyötä, tulevaa uraanne ja lopulta 
avioliittoa. Kun luette pyhiä kirjoituksia ja rukoilette 
ohjausta, te ette varmaankaan näe vastausta sivulle kir-
joitettujen sanojen muodossa, mutta saatte lukiessanne 
selkeitä tuntemuksia ja kuiskauksia, ja lupauksen mukai-
sesti Pyhä Henki ’osoittaa teille kaiken, mitä teidän tulee 
tehdä’ [2. Nefi 32:5].” (Ks. ”Tulla suureksi siunaukseksi 
lähimmäisillemme”, Liahona, heinäkuu 2002, s. 50.)

Pyhien kirjoitusten hallinta –  
2. Nefi 32:8–9

 7. Pyri seuraavan vuorokauden ajan toteuttamaan elä
mässäsi sitä, mitä olet oppinut siitä, kuinka tulee rukoilla 

aina. Seuraavan oppitunnin alussa sinua pyydetään kertomaan 
ajatuksiasi ja tuntemuksiasi tästä kokemuksesta. Kirjoita pyhien 

kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, millä tavoin se, että pyrit rukoi
lemaan aina, voi vaikuttaa rukouksiisi.

 8. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun 2. Nefi 32 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 9: PÄIVÄ 2

2. Nefi 33
Johdanto
Nefi päätti aikakirjansa julistamalla, että hänen kirjoit-
tamansa sanat todistavat Jeesuksesta Kristuksesta ja 
saavat ihmiset tekemään hyvää ja kestämään loppuun 
asti. Hän sanoi, että vaikka hän on kirjoittanut ”heik-
koudessa”, hänen sanomansa on suuriarvoinen ja 
hänen sanansa tehtäisiin vahvoiksi niille, jotka luki-
sivat niitä (ks. 2. Nefi 33:3–4). Hän todisti, että hänen 
kirjoituksensa ovat ”Kristuksen sanoja” ja että ihmiset 
olisivat vastuussa Jumalalle siitä, kuinka he suhtautuvat 
niihin (ks. 2. Nefi 33:10–15).

 1. Edellisessä oppiaiheessa sinua kehotettiin pyrkimään 
siihen, että vuorokauden ajan rukoilet aina. Kirjoita 

pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi kokemukseesi liittyviä 
ajatuksiasi ja tuntemuksiasi.

2. Nefi 33:1–15
Nefi selittää kirjoittamisensa tarkoituksia
Mieti hetki syitä siihen, miksi voisit haluta Pyhän 
Hengen vievän jonkin sanoman sydämeesi.

Mitä eroa on sillä, että sanoma viedään jonkun sydä-
meen, ja sillä, että sanoma vaikuttaa jonkun sydämeen?

 

 
Lue 2. Nefi 33:1 ja pane merkille, kumpaa sanaa – vie vai 
vaikuttaa – Nefi käyttää kuvaillakseen, miten Pyhä Henki 
tuo sanoman meille. Voisit merkitä löytämäsi sanan.

Vie sydämeen Vaikuttaa  
sydämeen
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Miksihän on merkittävää, että Pyhä Henki vie totuu-
den sydämeemme mutta ei välttämättä vaikuta sydä-
meemme?   
 

Vanhin David A. Bednar kahdentoista apostolin koo-
rumista on esittänyt seuraavan lausunnon kohdasta 
2. Nefi 33:1: ”Huomatkaa, että Hengen voima kyllä vie 
sanoman sydämeen mutta että se ei välttämättä vai-
kuta sydämeen. Opettaja voi selittää, havainnollistaa, 
vakuuttaa ja todistaa ja tehdä sen suurella hengellisellä 
voimalla ja vaikuttavasti. Sanoman sisältö ja Pyhän 
Hengen todistus alkavat kuitenkin loppujen lopuksi 
vaikuttaa sydämessä vain, mikäli vastaanottaja sen 
sallii. Oppiminen uskon kautta avaa polun Pyhän Hen-
gen vaikutukselle sydämessä.” (Ks. ”Etsikää oppimista 
uskon kautta”, Liahona, syyskuu 2007, s. 17.)

Palvellessaan seitsemänkymmenen 
koorumin jäsenenä vanhin Gerald N. Lund 
selitti, miksi Pyhä Henki vie sanan sydä-
meen mutta ei välttämättä vaikuta sydä-
meemme: ”Miksi vain vie sydämeen? 
Yksilön tahdonvapaus on niin pyhä, että 

taivaallinen Isä ei koskaan pakota ihmissydäntä, vaikka 
Hänellä on ääretön voima. Ihmiset saattavat pyrkiä 
pakottamaan, mutta Jumala ei sitä tee. Toisella tavalla 
ilmaistuna Jumala sallii meidän toimia oman sydä-
memme valvojana tai portinvartijana. Meidän on omasta 
vapaasta tahdostamme avattava sydämemme Hengelle, 
muuten Hän ei laskeudu päällemme.” (”Sydämemme 
avaaminen”, Liahona, toukokuu 2008, s. 33.)

Mitä ihmisten pitää mielestäsi tehdä avatakseen sydä-
mensä Hengelle?   
 

Lue 2. Nefi 33:2 ja pane merkille, mitä tapahtuu, kun 
ihmiset paaduttavat sydämensä.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, miten 
arvelisit henkilön, jolla on avoin sydän, asennoituvan ja toi

mivan tutkiessaan pyhiä kirjoituksia itsekseen, opiskellessaan koti
opiskeluseminaarissa ja osallistuessaan sakramenttikokoukseen.

Kohdassa 2. Nefi 33:1–2 meille opetetaan tämä peri-
aate: Kun me avaamme sydämemme, Pyhän Hen
gen sanomia voi tulla sydämeemme. Voisit kirjoittaa 
tämän periaatteen pyhiin kirjoituksiisi.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Milloin olet tuntenut, että jokin evankeliumiaiheinen sanoma 
on vaikuttanut sydämeesi? Millainen tilanne oli ja mitä sen seu
rauksena tapahtui?
 b. Mitä tämä kertoo sinulle sydämestäsi sillä hetkellä?

Lue 2. Nefi 33:3–7 ja pane merkille, mitä Nefi toivoi 
niiltä ihmisiltä, jotka lukisivat hänen sanansa. Täydennä 
sitten seuraavat virkkeet joko omin sanoin tai Nefin 
sanoin. Huomioi, että joihinkin kohtiin voi olla useam-
pia kuin yksi vastaus.

2. Nefi 33:3 – Rukoilen alati   
 
puolesta.

2. Nefi 33:4 – Minä tiedän   
 .

2. Nefi 33:6 – Minä riemuitsen   
 .

2. Nefi 33:7 – Minä tunnen   
 .

Kun lopettelet luvun 2. Nefi 33 opiskelua, pidä mie-
lessä, että nämä jakeet ovat Nefin viimeinen pyhiin 
kirjoituksiin tallennettu todistus. Lue 2. Nefi 33:10–14 
ja kuvittele, että kuulet nämä sanat suoraan Nefiltä. 
Voisit alleviivata sinulle merkityksellisiä ilmauksia.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi muu
tamia kohdan 2. Nefi 33:10–14 ilmauksia, jotka ovat 

sinulle merkityksellisiä, ja selitä miksi. Kirjoita pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaasi vastaus myös seuraavaan kysymykseen: Jos 
ihmiset uskovat Kristukseen, kuinka he suhtautuvat Mormonin 
kirjaan? (Ks. 2. Nefi 33:10.)

Lue 2. Nefi 33:15 ja pohdi Nefin viimeisiä sanoja: 
”Minun on toteltava.” Voisit kirjoittaa ”1. Nefi 3:7” 
rinnakkaisviitteeksi pyhiin kirjoituksiisi kohdan  
2. Nefi 33:15 viereen. 
Kertaa 1. Nefi 3:7 ja pane 
merkille, kuinka nämä 
kaksi jaetta liittyvät 
toisiinsa.

 5. Kertaa muutaman 
minuutin ajan Ensim

mäistä ja Toista Nefin kirjaa ja 
pane merkille esimerkkejä 
Nefin kuuliaisuudesta. Kirjoita 
pyhien kirjoitusten tutkimis
päiväkirjaasi muutamia löytä
miäsi esimerkkejä. Etsi myös 
jokin kohta, josta pidät tai joka 
on sinulle merkityksellinen ja 
joka on saanut sinut tekemään 
hyvää, olemaan parempi tai 
uskomaan Vapahtajaan, kuten 
Nefi sanoi (ks. 2. Nefi 33:1). 
Kirjoita tämä kohta pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi.

Rinnakkaisviite on pyhien 
kirjoitusten viite, joka johtaa 
sinut saamaan lisää tietoa 
ja näkemystä tutkimastasi 
aiheesta. Kun opiskelet, sinun 
on erittäin hyödyllistä kirjoit
taa rinnakkaisviitteitä pyhiin 
kirjoituksiisi aina kun löydät 
jakeita, jotka auttavat sinua 
ymmärtämään jotakin toista 
pyhien kirjoitusten jaetta tai 
pyhiin kirjoituksiin liittyvää 
aihetta.

Käytä 
rinnakkaisviitteitä
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Nefin viimeinen todistus ja hänen varoituksensa niille, 
jotka saattaisivat hylätä hänen sanansa, lisää meidän 
vastuullisuuttamme siitä, kuinka me suhtaudumme 
Mormonin kirjaan. Presidentti Joseph Fielding Smith 
on opettanut, että meillä kirkon jäsenillä on vastuulli-
nen tehtävä tutkia Mormonin kirjaa:

”Mielestäni kenenkään tämän kirkon jäsenen ei pitäisi 
koskaan olla tyytyväinen, ennen kuin hän on luke-
nut Mormonin kirjan yhä uudelleen ja pohtinut sitä 
perusteellisesti, niin että hän voi todistaa, että se on 
todellakin aikakirja, joka on Kaikkivaltiaan innoittama, 
ja että sen historia on totta. – –

Yksikään tämän kirkon jäsen, joka ei ole vakavasti ja 
huolellisesti lukenut Mormonin kirjaa, ei voi saada 
hyväksyntää Jumalan edessä.” (Julkaisussa Conference 
Report, lokakuu 1961, s. 18.)

Sinulla on mahdollisuus päättää, kuinka suhtaudut 
Nefin sanoihin ja Mormonin kirjaan.

 6. Arvioi pyrkimyksiäsi tutkia Mormonin kirjaa ja kirjoita 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi yksi tapa, jolla 

voisit kehittyä tutkimisessasi.

Lue tämän oppiaiheen päätteeksi presi-
dentti Gordon B. Hinckleyn lupaus 
kaikille niille, jotka tutkivat Mormonin 
kirjaa uutterasti: ”Riippumatta siitä, 
kuinka monta kertaa olette kenties 
aikaisemmin lukeneet Mormonin kirjan, 

saatte elämäänne ja koteihinne enemmän Herran 
Henkeä, voimakkaamman päättäväisyyden vaeltaa 
kuuliaisina Hänen käskyilleen ja lujemman todistuksen 
Jumalan Pojan elävästä todellisuudesta” (”Elävä ja tosi 
todistus”, Liahona, elokuu 2005, s. 6).

 7. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun 2. Nefi 33 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
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JOHDANTO:  

Jaakobin kirja
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Tutkimalla Jaakobin kirjaa voit oppia tärkeitä asioita 
mieheltä, jolla oli horjumaton usko Jeesukseen 
Kristukseen. Toistuvasti Jaakob todisti Vapahtajasta 
ja kutsui parannukseen kansaansa ja niitä, jotka 
lukisivat hänen sanojaan. Hän opetti ja osoitti, 
kuinka tärkeää on uutterasti täyttää Herran antamat 
tehtävät. Hän varoitti kansaansa ylpeyden, rikkauksien 
ja moraalittomuuden vaaroista. Jaakob myös 
lainasi ja kommentoi Senosin vertausta oliivipuista. 
Kyseinen vertaus havainnollistaa Vapahtajan 
väsymättömiä ponnisteluja kaikkien Jumalan 
lasten pelastuksen toteuttamiseksi. Kohdatessaan 
Seremin, antikristuksen, Jaakob osoitti, kuinka voi 
vanhurskaasti vastata niille, jotka kyseenalaistavat 
meidän uskomme tai arvostelevat sitä.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Tämän kirjan kirjoitti Jaakob, joka oli Sarian ja 
Lehin viides poika. Hän syntyi erämaassa perheensä 
matkatessa kohti luvattua maata. Nuoruudessaan 
Jaakob ”[kärsi] ahdinkoja ja paljon murhetta [veljiensä] 
karkeuden tähden” (2. Nefi 2:1). Lehi kuitenkin lupasi 
Jaakobille, että Jumala pyhittäisi hänen ahdinkonsa 
hänen hyväkseen ja että hänen elinaikansa kuluisi 
hänen Jumalansa palvelemisessa (ks. 2. Nefi 2:2–3). 
Nuoruudessaan Jaakob näki Vapahtajan kirkkauden 
(ks. 2. Nefi 2:3–4). Nefi vihki Jaakobin nefiläisten 
papiksi ja opettajaksi (ks. 2. Nefi 5:26) ja myöhemmin 
uskoi hänen haltuunsa Nefin pienet levyt (ks. MK Jaak. 
1:1–4). Uskollisena pappeusjohtajana ja opettajana 
Jaakob työskenteli uutterasti saadakseen kansansa 
uskomaan Kristukseen (ks. MK Jaak. 1:7). Hän sai 
Vapahtajaa koskevia ilmoituksia, koki enkelien 
palvelusta, kuuli Herran äänen (ks. MK Jaak. 7:5) ja näki 
Lunastajansa (ks. 2. Nefi 11:2–3). Ennen kuolemaansa 
Jaakob uskoi levyt poikansa Enosin haltuun.

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Jaakobin kirja alkaa suunnilleen vuodesta 544 eKr., 
jolloin Nefi uskoi pienet levyt Jaakobin haltuun. Se 
päättyy vähän ennen Jaakobin kuolemaa, kun Jaakob 
antoi levyt pojalleen Enosille. Jaakob kirjoitti tämän 
aikakirjan asuessaan Nefin maassa.

VIIKKO 9: PÄIVÄ 3

MK Jaakob 1–2
Johdanto
Nefin kuoleman jälkeen nefiläiset alkoivat ”antautua 
jonkin verran jumalattomiin tapoihin” uuden kunin-
kaan hallituskauden aikana (MK Jaak. 1:15). Nefi oli 
vihkinyt kaksi nuorempaa veljeään, Jaakobin ja Joo-
sefin, kansan papeiksi ja opettajiksi, ja he ahkeroivat 
uutterasti saadakseen kansan tekemään parannuksen 
ja tulemaan Kristuksen luokse. Jaakob noudatti Nefin 
käskyä tallentaa pieniin levyihin pyhiä opetuksia, 
ilmoituksia ja profetioita. Uskollisena Jumalalta saa-
malleen tehtävälle Jaakob kutsui kansaansa parannuk-
seen varoittaen heitä ylpeyden, rikkauksiin kohdis-
tuvan rakkauden ja sukupuolisen moraalittomuuden 
synneistä. Hän opetti näiden kolmen laajalle levinneen 
synnin vaaroista ja seurauksista.

MK Jaakob 1:1–2:11
Jaakob varoittaa kansaa sen jumalattomuudesta
Mieti, mitä sanoisit seuraavassa tilanteessa: Yksi 
ystävistäsi kirkossa suhtautuu kielteisesti pappeusjoh-
tajiinsa ja sanoo: ”He eivät tunnu elävän todellisessa 
maailmassa. He varoittavat jatkuvasti valinnoista, 
jotka eivät ole tärkeitä. Kunpa he eivät käyttäisi niin 
paljon aikaa siihen, että kertovat meille kaikista niistä 
huonoista asioista, joita meidän pitää välttää. Heidän 
pitäisi puhua vain myönteisistä asioista.”

Mieti, miksi pappeusjohtajat toisinaan varoittavat 
synnistä. Jaakob kirjoitti muistiin, että Nefin kuoleman 
jälkeen (ks. MK Jaak. 1:9) ihmiset alkoivat osallis-
tua tiettyihin jumalattomiin tapoihin. Lue MK Jaak. 
1:15–16 ja pane merkille, mitä sellaista ihmiset tekivät, 
mikä huolestutti Jaakobia.
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Voisit ympyröidä sanat alkoi/alkoivat kohdassa MK 
Jaak. 1:15–16. Miksi on siunaus, että meillä on pap-
peusjohtajia, jotka varoittavat meitä ongelmista, kun tai 
jo ennen kuin ne alkavat?   
 

Lue MK Jaak. 1:6–8 ja pane merkille, miksi Jaakob 
ja hänen johtajatoverinsa neuvoivat Nefin kansaa 
välttämään syntiä. Miksihän pappeusjohtajat perhees-
säsi sekä pappeusjohtajat paikallisella ja johtavalla 
tasolla varoittavat sinua synnistä ja opettavat sinulle 
evankeliumia niin uutterasti? Voisit merkitä jakeeseen 
MK Jaak. 1:7 ne ilmaukset, joissa opetetaan seuraavaa 
totuutta: Pappeusjohtajat tekevät uutterasti työtä 
auttaakseen meitä tulemaan Kristuksen luokse.

Lue MK Jaak. 1:17–19 ja pane merkille, mistä muista 
syistä Jaakob ja hänen veljensä Joosef tekivät niin uut-
terasti työtä opettaakseen kansaa.

Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että saa tehtävän Herralta 
(ks. MK Jaak. 1:17)?   
 

Voisit merkitä muitakin ilmauksia, jotka auttavat opet-
tamaan seuraavan periaatteen: Pappeusjohtajilla on 
Jumalan antama vastuu opettaa Jumalan sanaa ja 
varoittaa synnistä.

Pohdi hetki, miksi on tärkeää ymmärtää, että kirkon 
johtohenkilöt ovat vastuussa pyrkimyksistään opettaa 
meille sitä, mitä Herra haluaa meidän tietävän.

Kun luet jakeita MK Jaak. 2:1–3, 6–7, 10–11, pane mer-
kille ilmauksia, jotka osoittavat, mitä Jaakob ajatteli vai-
keasta tehtävästään kutsua kansaansa parannukseen.

 1. Mieti, mitä seuraavat ilmaukset opettavat sinulle Jaa
kobin motiivista täyttää vaikea tehtävänsä: ”Tänä päivänä 

minua painaa paljon suurempi toivo ja huoli teidän sielunne hyvin
voinnista” (MK Jaak. 2:3) ja ”minun on tehtävä Jumalan ankarien 
käskyjen mukaisesti” (MK Jaak. 2:10). Kirjoita pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaasi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
 a. Milloin olet tuntenut pappeusjohtajan rakkauden ja huolen
pidon sinua kohtaan?
 b. Milloin olet tuntenut, että pappeusjohtajan sanat tai teot 
ovat olleet Jumalan innoittamia sinun auttamiseksesi?

Mieti jälleen oppiaiheen alussa esiteltyä tilannetta. 
Mieti, kuinka vastaisit ystävällesi sen perusteella, mitä 
olet tänään opiskellut.

MK Jaakob 2:12–21
Jaakob nuhtelee kansaansa sen ylpeydestä
Sinun on helpompi valmistautua tutkimaan, mitä 
Herra käski Jaakobia opettamaan, kun mietit, mitä 
siunauksia Herra on antanut sinulle seuraavilla 

Kun tutkit pyhiä kirjoituksia, 
on tärkeää pysähtyä pohdiske
lemaan, kuinka voit soveltaa 
jotakin tiettyä periaatetta 
omaan elämääsi. Mieti, kuinka 
toimisit, jos ymmärtäisit 
pyhissä kirjoituksissa opetet
tavan periaatteen ja eläisit sen 
mukaan. Tässä tapauksessa 
sen pohtiminen, kuinka vas
taisit ystävälle, joka suhtautuu 
kielteisesti pappeusjohtajiin, 
voi auttaa sinua ymmärtä
mään, miksi johtajamme 
varoittavat meitä synnistä.

Yhdistä pyhien 
kirjoitusten kohtia 
päivittäiseen elämääsi

osa- alueilla: perhe, ystä-
vät, kirkon johtohenkilöt 
ja opettajat, taiteelliset 
ja musiikilliset kyvyt, 
urheilulliset kyvyt, lahjat, 
koulutus, kasvumahdol-
lisuudet, evankeliumin 
tietämys ja aineellinen 
omaisuus. Mieti, millä 
muilla tavoin Herra on 
siunannut sinua.

Lue MK Jaak. 2:12–13 
ja pane merkille, mitä 
nefiläiset tavoittelivat. 
Huomaa, että Jaakob 
opetti, että ”kaitselmuk-
sen käsi” oli siunannut 
nefiläisiä rikkauksilla. 
Tämä ilmaus viittaa tai-
vaalliseen Isäämme.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, miksi 
sinun on tärkeää muistaa, että Herra on antanut sinulle 

ne siunaukset ja kyvyt, joita sinulla on.

Ellemme pidä varaamme, me saatamme päästää 
itsemme nefiläisten tavoin ylpistymään kopeudessa 
saatuamme tavoittelemamme siunaukset. Kirjoita 
annettuun tilaan, mitä mielestäsi tarkoittaa se, että 
”ylpistyy sydämensä kopeudessa”.   
 

Mitkä kohtaan MK Jaak. 2:13 tallennettujen Jaakobin 
sanojen mukaan olivat useina eri syinä nefiläisten 
ylpeyteen?   
 

Mieti jotakuta nykypäivän ihmistä tai ihmisryhmää, 
joka kohtelee väärin tai vainoaa muita tai on piittaa-
matta heistä, koska on saanut runsaammin kuin ne, 
joita kohtelee huonosti (ks. MK Jaak. 2:13). Esimerkiksi 
ihmiset, joilla on enemmän rahaa, enemmän ystäviä, 
enemmän urheilullisia kykyjä tai jopa suurempi tietä-
mys evankeliumista kuin joillakuilla muilla, saattavat 
erheellisesti ajatella olevansa parempia kuin muut ja 
jopa vainota näitä. Pohdiskele, onko elämässäsi ollut 
tilannetta, jolloin olet toiminut ylpeästi.

Lue MK Jaak. 2:17–21 ja pane merkille ilmauksia, jotka 
voisivat auttaa sinua voittamaan ylpeyden.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi aina
kin kaksi ilmausta, jotka löysit kohdasta MK Jaak. 2:17–

21, ja selitä, kuinka nuo ilmaukset voivat auttaa sinua voitta
maan ylpeyden. Kun suoritat tätä tehtävää, sinun voi olla hyödyl
listä miettiä seuraavia kysymyksiä: Mitä mielestäsi tarkoittaa se, 
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että etsii Jumalan valtakuntaa? Entä se, että saa toivon Kristuk
sessa? Kuinka Jumalan valtakunnan etsiminen ja toivon saami
nen Kristuksessa vaikuttaisivat siihen, millaisina näet muut ja 
kuinka kohtelet heitä?

Kuvittele, että äitisi, isäsi tai johtajasi kysyisi sinulta, 
mitä olet tänään opiskellut. Kirjoita muistiin kohdasta 
MK Jaak. 2:17–21 yksi periaate, jota voisit käyttää vas-
tauksessasi.   
 

Yksi periaate kohdassa MK Jaak. 2:17–21 on tämä: 
Meidän tulee etsiä Jumalan valtakuntaa ennen 
kaikkea muuta.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi yksi 
tapa, jolla voit käyttää niitä siunauksia ja mahdollisuuk

sia, joita Herra on antanut sinulle, rakentaaksesi Jumalan valta
kuntaa ja siunataksesi muiden elämää.

MK Jaakob 2:22–30
Jaakob nuhtelee kansaansa sukupuolisesta 
moraalittomuudesta
Seuraava lausuma on presidentti Ezra Taft Bensonilta. 
Arvaa, mitkä kaksi sanaa tulevat tyhjiin kohtiin:

”Tämän sukupolven vitsauksena on - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ” (ks. ”Astian puhdistaminen sisältä”, 
Valkeus, 1986, konferenssiraportti 156. vuosikonferens-
sista, s. 3; oikea vastaus on oppiaiheen lopussa).

Lue jakeet MK Jaak. 2:22–23, 28 ja pane merkille 
ilmauksia, joita Jaakob käytti kuvaillessaan sukupuoli-
sen moraalittomuuden vakavuutta. Voi olla hyödyllistä 
ymmärtää, että sana haureus viittaa sukupuolisynteihin.

Vanhin Richard G. Scott kahdentoista 
apostolin koorumista on selittänyt tekoja, 
jotka rikkovat Herran antamaa siveyden 
lakia: ”Kaikki sukupuolinen kanssakäymi-
nen avioliiton ulkopuolella – tarkoitan 
kaikkea tahallista toisen henkilön pyhien, 

intiimien ruumiinosien koskettelua, olipa tällä vaatteet 
päällä tai ei – on syntiä, ja Jumala on kieltänyt sen. On 
myös väärin tarkoituksellisesti kiihottaa näitä tunte-
muksia omassa kehossaan.” (Ks. ”Oikeiden valintojen 
tekeminen”, Valkeus, tammikuu 1995, s. 36.)

Myös homoseksuaaliset teot ja pornografian katsele-
minen rikkovat Herran antamaa siveyden lakia.

Huomaa, kuinka nefiläiset pyrkivät puolustelemaan 
syntejään, kuten on tallennettu kohtaan MK Jaak. 
2:23–24. Mieti hetki sitä, kuinka ihmiset nykyään pyr-
kivät puolustelemaan sukupuolista moraalittomuutta.

Yksi nefiläisten synneistä oli pluraaliavioliiton luvaton 
harjoittaminen. Jaakob opetti Herran käskyä, jonka 

mukaan miehellä tulee olla vain yksi vaimo (ks. MK 
Jaak. 2:27). Se, että miehellä on enemmän kuin yksi 
vaimo ilman, että Herra on antanut luvan nimittä-
mänsä pappeusjohtajan kautta, on esimerkki suku-
puolisynnistä. Jumalan silmissä sukupuolisynnit ovat 
hyvin vakavia (ks. Alma 39:5).

Herran kansalla on lupa harjoittaa pluraaliavioliittoa 
vain kun Herra niin käskee (ks. MK Jaak. 2:30). Tiet-
tyinä aikoina maailman historiassa Herra on käskenyt 
kansaansa harjoittamaan pluraaliavioliiton käytäntöä. 
Esimerkiksi Vanhan testamentin aikoina pluraaliaviolii-
tossa olivat Abraham ja Saara (ks. 1. Moos. 16:1–3; OL 
132:34–35, 37) sekä heidän pojanpoikansa Jaakob (ks. 
OL 132:37), ja palautetun kirkon varhaisina aikoina 
pluraaliavioliitto oli jonkin aikaa käytössä profeetta 
Joseph Smithistä alkaen (ks. OL 132:32–33, 53). Jumala 
kuitenkin antoi profeetalleen Wilford Woodruffille käs-
kyn lakkauttaa pluraaliavioliittokäytäntö (ks. Virallinen 
julistus 1 Opissa ja liitoissa).

Lue jakeet MK Jaak. 2:31–35 ja merkitse ilmaukset, 
jotka osoittavat sukupuolisynnin kielteisiä seurauksia.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Kuinka Jaakobin mukaan sukupuolinen moraalittomuus vai
kuttaa perheisiin?
 b. Jotkut nuoret saattavat järkeillä, että he voivat olla sukupuo
lisesti moraalittomia, koska he eivät ole naimisissa ja siten he 
eivät ole uskottomia puolisolleen eikä heillä ole lapsia. Kuinka 
moraalittomuus saattaisi vaikuttaa teini ikäiseen ja hänen per
heeseensä?
 c. Mistähän syystä Herra pitää moraalittomuutta niin vakavana 
syntinä?

Lue jakeen MK Jaak. 2:28 alkuosa ja merkitse, mistä 
Herra iloitsee. (Huomaa, että vaikka tässä jakeessa Jaakob 
mainitsikin erityisesti naiset, on aivan yhtä lailla totta, että 
Herra iloitsee miesten siveydestä.) Tässä jakeessa opete-
taan tätä periaatetta: Herra iloitsee siveydestä.

Mieti sen perusteella, mitä olet tänään oppinut, miksi 
Herra iloitsee lastensa siveydestä. Ajattele perhettäsi 
sekä sitä perhettä, jonka toivot saavasi tulevaisuudessa. 
Kuinka Herran antaman siveyden lain mukaan elämi-
nen siunaa sinua ja heitä? Pohdi sitä, kuinka valinnat, 
joita teet ollaksesi siveä ja puhdas, ilahduttavat Herraa.

Sinä voit pysyä puhtaana. Jos olet jo tehnyt syntiä sivey-
den lakia vastaan, voit tehdä parannuksen ja tulla puh-
taaksi Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta. Etsi Pyhän 
Hengen johdatusta, kun mietit, millä tavalla tai tavoilla 
voit paremmin suojella itseäsi siveyden lain rikkomiselta. 
Jos olet syyllistynyt johonkin sukupuolirikkomukseen, tee 
kaikki, mikä on välttämätöntä, kuten mene tapaamaan 
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piispaasi tai seurakunnanjohtajaasi, ja tunnusta, mitä olet 
tehnyt rikkoessasi Herran antamaa siveyden lakia.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut MK Jaak. 1–2 ja suorittanut tämän oppi
aiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
Vastaus tämän oppiaiheen alussa olevasta lainauksesta 
puuttuviin sanoihin: Presidentti Benson on sanonut: 
”Tämän sukupolven vitsauksena on sukupuolinen 
moraalittomuus.”

VIIKKO 9: PÄIVÄ 4

MK Jaakob 3–4
Johdanto
MK Jaak. 3 sisältää Jaakobin kansalleen esittämän 
saarnan loppuosan. Tässä loppuosassa Jaakob lausui 
lyhyesti lohdun ja lupauksen sanoja puhdassydämisille. 
Hän myös nuhteli ylpeitä ja epäsiveellisiä kansansa 
keskuudessa varoittaen heitä seurauksista, elleivät 
he tekisi parannusta. MK Jaak. 4 sisältää sanat, jotka 
Jaakob tunsi innoitusta kirjoittaa kansalle, joka jonakin 
päivänä lukisi hänen aikakirjansa. Hän todisti Jee-
suksen Kristuksen sovituksesta ja kehotti lukijoitaan 
tekemään sovituksen avulla sovinnon Isän Jumalan 
kanssa. Varoittavalla äänellä hän kertoi juutalaisista, 
jotka hylkäisivät Jeesuksen Kristuksen ja Hänen evan-
keliuminsa selkeyden.

MK Jaakob 3
Jaakob kannustaa puhdassydämisiä, ja hän kehottaa muita 
tekemään parannuksen
Mieti, minkä neuvon antaisit nuorelle miehelle tai 
naiselle seuraavissa tilanteissa:

• Nuori nainen, joka pyrkii elämään vanhurskaasti, 
kärsii, koska hänen isänsä on alkoholisti.

• Nuori mies, joka pyrkii parhaansa mukaan elämään 
evankeliumin mukaan, kohtaa vaikeuksia vanhem-
piensa avioeron vuoksi.

• Nuori nainen pyrkii uutterasti rakastamaan perhettään, 
mutta hänellä on vaikeuksia kotona siskonsa 
itsekkyyden ja ajattelemattomien tekojen vuoksi.

Mieti tilannetta, jolloin olet kohdannut koettelemuksia, 
vaikka olet pyrkinyt elämään vanhurskaasti. Jaakob 
opetti meille, mitä sellaisissa tilanteissa tulee tehdä. 
Lue jakeen MK Jaak. 3:1 ensimmäinen virke ja pane 
merkille, keille Jaakob puhui ensin luvussa 3.

Jaakob sanoi, että muiden ylpeyden ja moraalitto-
muuden (joista hän oli aiemmin varoittanut, kuten on 
kirjoitettu muistiin lukuun MK Jaak. 2) vuoksi puhdas-
sydämiset olivat kärsineet. Lue MK Jaak. 3:1–2 ja täytä 
seuraava taulukko:

Mitä Jaakob kehotti puh-
dassydämisiä tekemään?

Mitä Jumala lupaa puhdas-
sydämisille?

 1. Tarkastele ensimmäisen sarakkeen vastauksiasi. Jotta 
sinun on helpompi pohtia tätä periaatetta, kirjoita pyhien 

kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus kahteen seuraavista 
kysymyksistä:
 a. Kuinka arvelet, että nuori voi ”[turvautua] Jumalaan horju
mattomin mielin”?
 b. Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että koettelemuksen hetkenä 
rukoilee Jumalaa ”suuresti uskoen”?
 c. Mitä tekemällä nuori voi mielestäsi ”ottaa vastaan mieluisan 
Jumalan sanan”?

 2. Tarkastele toisen sarakkeen vastauksiasi. Näissä 
jakeissa opetetaan, että Jumala lohduttaa puhdassydä-

misiä heidän ahdingoissaan. Jotta sinun on helpompi pohtia 
tätä periaatetta, kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
vastaus yhteen tai useampaan seuraavista kysymyksistä:
 a. Kuinka Jumala on lohduttanut sinua ahdingoissasi, kun olet 
pyrkinyt seuraamaan Häntä?
 b. Kuinka rukoileminen ”suuresti uskoen” on auttanut sinua 
jonkin koettelemuksen aikana?
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 c. Milloin Jumalan sanan vastaanottaminen on auttanut sinua 
tuntemaan Hänen rakkautensa?

Puhuttuaan puhdassydämisille Jaakob puhui niille, jotka 
eivät olleet puhdassydämisiä. Lue MK Jaak. 3:3–4, 10–12 
ja ota selville, mitä Jaakob kehotti näitä ihmisiä tekemään.

Kohdissa MK Jaak. 3:3–4, 10–12 kerrotaan myös, mitä 
Jaakob varoitti tapahtuvan, jos hänen kansansa ei tekisi 
parannusta. Kun olet tutkinut näitä jakeita, ympy-
röi ilmaukset, jotka kuvailevat seuraavia seurauksia: 
a) Lamanilaiset tuhoaisivat heidät. b) Heidän esimerk-
kinsä johtaisi heidän lapsensa turmioon. c) He kokisi-
vat toisen kuoleman eli toisin sanoen eron Jumalasta.

Mieti hetki, kuinka Jaakobin varoitusta voitaisiin pitää 
suurena siunauksena hänen kansalleen.

Kuten on kirjoitettu jakeisiin MK Jaak. 3:5–7, Jaakob 
lausui rohkeasti, että lamanilaiset olivat vanhurskaam-
pia kuin nefiläiset, koska ”heidän aviomiehensä rakas-
tavat vaimoaan, ja heidän vaimonsa rakastavat avio-
miestään; ja heidän aviomiehensä ja vaimonsa rakasta-
vat lapsiaan”. Nefiläisten täytyi tehdä parannus kaikista 
synneistään, varsinkin niistä, jotka johtivat rakkauden ja 
luottamuksen vähenemiseen heidän perheissään.

Pohdiskele kohtaa MK Jaak. 3:11–12 ja tiivistä sen 
sanoma omin sanoin.   
 

Mieti hetki, mitä houkutuksia kohtaat ja miltä kau-
heilta seurauksilta vältyt, kun teet parannuksen vää-
ristä teoistasi.

MK Jaakob 4
Jaakob kehottaa kansaansa 
saamaan toivon siitä, että 
he voivat palata Jumalan 
eteen
Valmistaudu tutki-
maan lukua MK Jaak. 4 
siten, että nostat kynäsi 
ainakin metrin oppi-
kirjasi yläpuolelle ja 
yrität pudottaa sen niin 
että se osuu keskelle 
oppikirjaa – ”maalia”. 
Voit kokeilla sitä useaan 
kertaan. Mieti, miten 
paljon tehottomampia 
yrityksesi olisivat, jos kat-
soisit johonkin muualle 
kuin siihen maaliin. 
Kuinka hyvin arvelisit 
ihmisten onnistuvan 
jousiammunnassa, jos he 

Tiivistä pyhien kirjoitusten 
kohtia omin sanoin siten, että 
ensin pyrit ymmärtämään, 
mitä pyhien kirjoitusten 
kohdissa opetetaan, ja sitten 
mietit, sanot tai kirjoitat 
niiden sanoman itsellesi 
ymmärrettävällä tavalla. Tämä 
voi auttaa sinua soveltamaan 
pyhien kirjoitusten totuuksia 
omaan elämääsi. Kun olet 
tiivistänyt jakeen tai jakeita, 
lue ne uudelleen varmis
taaksesi, että tiivistelmäsi on 
uskollinen jakeen tai jakeiden 
pääajatukselle.

Tiivistä pyhien 
kirjoitusten kohtia 
omin sanoin

ampuessaan eivät ollenkaan katsoisi maalitaulua tai jos 
he katsoisivat sen ohi? Lue MK Jaak. 4:14 ja pane mer-
kille, millaisia ovat ne ihmiset, joiden Jaakob profetoi 
katsovan ”yli maalin”.

Voisit kirjoittaa pyhiin kirjoituksiisi kohdan MK Jaak. 
4:14 viereen, että ”maalina on Kristus” (Neal A. 
Maxwell, ”Jesus of Nazareth, Savior and King”, Ensign, 
toukokuu 1976, s. 26). Samalla tavoin Paavali on 
opettanut: ”Juoksen kohti maalia saavuttaakseni 
voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen. Sinne Jumala 
kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat.” (Fil. 3:14.)

Profeetta Jaakob viittasi juutalaisiin, jotka ymmärsivät 
väärin Mooseksen lain ja sen tarkoituksen johdattaa 
heidät Vapahtajan luokse. Monet juutalaisista odottivat 
erilaista vapautusta kuin sellaista, jota Jeesus, Messias, 
tarjosi heille – he odottivat vapautumista vieraan vallan 
hallinnasta ja sorrosta.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että katsoo yli maalin (eli Jee
suksen Kristuksen)?
 b. Mitkä kohdassa MK Jaak. 4:14 luetellut asenteet ja teot sokai
sivat juutalaiset ja estivät heitä hyväksymästä Jeesusta Kristusta?
 c. Mitkä saattaisivat nykyään olla esimerkkejä maalin yli katso
misesta eli siitä, ettei keskity Vapahtajaan?

Jaakob halusi, että hänen aikakirjansa lukijoilla olisi täy-
sin erilainen asenne kuin juutalaisilla, jotka eivät katso-
neet maaliin. Lue MK Jaak. 4:4 ja pane merkille, mitä Jaa-
kob halusi kaikkien niiden tietävän, jotka lukisivat hänen 
aikakirjaansa. Lue myös MK Jaak. 4:12 ja merkitse ilmaus 
”miksi ei voisi puhua Kristuksen sovituksesta”. Kuten on 
kirjoitettu jakeisiin MK Jaak. 4:4–12, Jaakob esitti useita 
syitä, miksi hän uskoi Jeesukseen Kristukseen ja miksi 
hänestä oli tärkeää kertoa muille sovituksesta.

 4. Kirjoita seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi ja kirjoita sitten lyhyet 

tiivistelmät siitä, mitä Jaakob opetti Jeesuksen Kristuksen sovi
tuksesta kussakin kohdassa:
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 a. MK Jaak. 4:4–6
 b. MK Jaak. 4:7–8
 c. MK Jaak. 4:9–10
 d. MK Jaak. 4:11

Mitkä sanat tai ilmaukset jakeissa MK Jaak. 4:4–6 
ilmaisevat Jaakobin kansan ymmärtäneen jumaluuden 
luonteen?

Saattaa olla hyödyllistä tietää, että ilmaus ”voidaan 
esittää Jumalalle Kristuksen ensi hedelminä” (MK Jaak. 
4:11) viittaa siihen, että voi seisoa Jumalan edessä kel-
vollisena astumaan selestiseen valtakuntaan. On myös 
tärkeää ymmärtää, että jos haluamme saada toivon 
Vapahtajan kirkkaudesta (ks. MK Jaak. 4:4), meidän 
täytyy uskoa, että Jeesus Kristus on tarjonnut meille 
keinon tulla lunastetuiksi synneistämme ja kokea ylös-
nousemus, jotta voimme palata taivaallisen Isän eteen.

Yksi totuus, jonka voimme oppia luvusta MK Jaak. 4, 
on tämä: Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta 
me voimme täyttyä toivolla ja tehdä sovinnon 
Jumalan kanssa.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
lyhyet vastaukset seuraaviin kohtiin:

 a. Kertaa totuudet, joita opiskelit Jeesuksesta Kristuksesta 
jakeista MK Jaak. 4:4–12, ja valitse yksi, joka erityisesti motivoi 
sinua tuntemaan halua puhua sovituksesta. Kirjoita tämä totuus 
ja selitä, miksi valitsit sen.

Viinitarha on maa- alue, jolle istutetaan viiniköynnöksiä ja oliivipuita. Muinaisessa Israelissa oliivipuut olivat hyvin arvokkaita. Oliiveja käytettiin 
ruoaksi, ja oliiviöljyä käytettiin ruoanlaittoon, lääkkeeksi ja polttoaineeksi lampuissa. Oliivipuut tarvitsivat kuitenkin paljon huolenpitoa ja työtä, 
jotta ne saatiin tuottamaan hyvää hedelmää.

 b. Mitkä muut henkilökohtaiset syyt motivoivat sinua tunte
maan halua puhua Jeesuksesta Kristuksesta ja sovituksesta?

Kun päätät tämän oppiaiheen, pohdiskele, miksi olet 
kiitollinen Vapahtajasta. Voisit kertoa näistä syistäsi 
jollekulle perheenjäsenelle tai läheiselle ystävälle.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut MK Jaak. 3–4 ja suorittanut tämän oppi
aiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 10: PÄIVÄ 1

MK Jaakob 5–6
Johdanto
MK Jaak. 5 sisältää vertauksen jaloista ja villeistä oliivi-
puista. Tämän vertauksen esitti alun perin profeetta 
nimeltä Senos. Jaakob käytti tätä vertausta opettaak-
seen, että Herra pyrkii aina tuomaan pelastuksen 
liittokansalleen – silloinkin kun ihmiset kääntyvät 
pois Hänestä. Vertaus osoittaa, että Herra hajotti osia 
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Israelin huoneesta – liittokansastaan – kaikkialle maa-
ilmaan ja että Hän on kokoava kansansa myöhempinä 
aikoina. Vertaus soveltuu nimenomaisesti ja henkilö-
kohtaisesti nykyään meihin Israelin huoneen jäseniin 
ja Herran palvelijoihin. Luvussa MK Jaak. 6 Jaakob 
tähdensi Herran armoa ja oikeudenmukaisuutta kan-
nustaen samalla kansaansa – ja meitä – parannukseen.

MK Jaakob 5:1–12
Jaakob lainaa Senosia, joka vertasi Israelin huonetta jaloon 
oliivipuuhun
Onko joku ystäväsi tai sinulle rakas ihminen kyseen-
alaistanut Jumalan rakkauden häntä kohtaan varsinkin 
koettelemuksen aikana, kun hän on kenties itse kään-
tynyt pois Jumalan luota? Mieti seuraavia esimerkkejä:

• Nuori pappeudenhaltija omaksuu synnillisen tavan. 
Hän uskoo, että muut voivat saada anteeksi, mutta 
hän epäilee, ettei Herra hyväksy hänen parannuk-
sentekoaan.

• Nuori nainen rikkoo käskyä. Hän tuntee syyllisyyttä, 
hänestä tuntuu kamalalta ja hän epäilee, rakastaako 
Herra enää häntä.

Jaakob profetoi, että juutalaiset hylkäisivät Jeesuksen 
Kristuksen (ks. MK Jaak. 4:15). Lisäksi hän profetoi, 
että Jeesus Kristus jatkaisi työtään kansansa pelasta-
miseksi senkin jälkeen, kun he olivat hylänneet Hänet. 
Tätä totuutta havainnollistaakseen Jaakob lainasi ver-
tausta, jonka oli esittänyt profeetta nimeltä Senos (ks. 
MK Jaak. 5:1). Vertaus on kertomus, jossa totuuksien 
opettamiseen käytetään vertauskuvallisia hahmoja, esi-
neitä ja toimintoja. Kun tutkit lukua MK Jaak. 5, mieti, 
kuinka Herra pyrkii aina auttamaan sinua – silloinkin 
kun olet tehnyt syntiä.

Lue MK Jaak. 5:2 ja merkitse pyhiin kirjoituksiisi, keille 
Senos kohdisti tämän opetuksen.

Koska olet kasteessa tehnyt liittoja Herran kanssa, olet 
Israelin huoneen jäsen. Olet osa luvussa MK Jaak. 5 
esitettyä kertomusta. Lue MK Jaak. 5:3 ja merkitse, 
mitä Senos käytti vertauksessaan kuvaamaan Israelin 
huonetta. Merkitse myös, mitä alkoi tapahtua jalolle 
oliivipuulle.

Huomaa, että kohdan MK Jaak. 5:3 alaviite d antaa 
ymmärtää, että puun lahoaminen kuvastaa luopumusta. 
Luopumus tapahtuu, kun yksittäiset ihmiset tai ihmisryh-
mät kääntyvät pois Herrasta ja Hänen evankeliumistaan.

Seuraavassa taulukossa on lueteltu vertauskuvia, jotka 
auttavat meitä ymmärtämään Senosin vertauksen mer-
kitystä. Taulukossa näkyvät myös jakeet, joissa nämä 
vertauskuvat esiintyvät ensimmäisen kerran. Merkitse 
nämä vertauskuvat pyhiin kirjoituksiisi. Voisit myös 
kirjoittaa joidenkin vertauskuvien merkityksen pyhien 
kirjoitustesi marginaaliin.

MK Jaakob 5: Vertaus jaloista ja villeistä oliivipuista

Vertauskuva Merkitys

Jalo oliivipuu (jae 3) Israelin huone, Jumalan 
liittokansa

Viinitarha (jae 3) Maailma

Lahoaminen (jae 3) Synti ja luopumus

Viinitarhan isäntä (jae 4) Jeesus Kristus

Leikkaaminen, maan 
kääntäminen ja 
ravitseminen (jae 4)

Herran pyrkimykset auttaa 
meitä olemaan vanhurskaita ja 
tekemään hyviä tekoja

Oksat (jae 6) Ihmisryhmiä

Villi oliivipuu (jae 7) Pakanat – ne, jotka eivät ole 
tehneet liittoja Herran kanssa. 
Myöhemmin vertauksessa myös 
luonnollisia oliivipuita, jotka 
edustavat Israelin huoneen osia 
luopumuksen tilassa, kuvataan 
”villeiksi”.

Leikkaaminen ja 
oksastaminen (jakeet 7–8)

Herran liittokansan 
hajottaminen ja kokoaminen. 
Lisäksi villin oliivipuun 
oksien oksastaminen jaloon 
oliivipuuhun kuvaa niiden 
pakanoiden kääntymystä, jotka 
kasteen kautta tulevat osaksi 
Herran liittokansaa.

Oksien polttaminen (jae 7) Jumalan tuomiot jumalattomille

Hedelmä (jae 8) Ihmisten elämä eli teot

Jalon oliivipuun juuret 
(jae 11)

Liitot, jotka Herra tekee niiden 
kanssa, jotka seuraavat Häntä. 
Juuret voivat kuvastaa myös 
yksittäisiä ihmisiä, joiden 
kanssa Herra teki liiton 
muinoin, kuten Abrahamia, 
Iisakia ja Jaakobia (ks. MK Jaak. 
6:4).

Lue MK Jaak. 5:4–6 ja merkitse, mitä viinitarhan isäntä 
teki ensin pelastaakseen jalon oliivipuun. Katso yllä 
olevaa taulukkoa ja huomaa, kuka on viinitarhan isäntä 
ja mitä hänen toimensa (leikkaaminen, maan kääntä-
minen, ravitseminen) kuvaavat.
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Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista 
apostolin koorumista on selittänyt, mistä 
vertauksen on tarkoitus kertoa. Kun luet 
hänen selitystään, alleviivaa se, mikä 
hänen opetuksensa mukaan on tämän 
vertauksen syvällisempi merkitys.

”Tämän vertauksen, kuten Jaakob sen esitti, oli alusta 
alkaen tarkoitus kertoa Kristuksesta [viinitarhan isän-
nästä]. – –

Kun tässä vertauksessa, joka on yhteen lukuun sisäl-
tyvä historiallinen lyhennelmä Israelin hajottamisesta 
ja kokoamisesta, viinitarhan isäntä ja hänen työnteki-
jänsä pyrkivät tukemaan, leikkaamaan ja jalostamaan 
puitaan ja muilla tavoin tekemään niistä hedelmäl-
lisempiä, niin silloinkin heidän työnsä perustana ja 
yhdistävänä tekijänä on sovituksen syvällinen mer-
kitys.” (Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon, 1997, s. 165.)

Vaikka luku MK Jaak. 5 näyttää kertovan oliivipuista, 
tämä vertaus kertoo ihmisistä, jotka ovat synnissä 
kääntyneet pois Herrasta, ja Herran pyrkimyksistä 
auttaa heitä palaamaan Hänen luokseen. Tämä luku 
opettaa, että Herra rakastaa meitä ja työskentelee 
uutterasti meidän pelastuksemme hyväksi. Kun jat-
kat tämän vertauksen tutkimista, pane merkille todis-
teita tästä totuudesta kiinnittämällä tarkasti huomiota 
Herran tunteisiin Israelia – jaloa oliivipuuta – kohtaan 
ja Hänen väsymättömiä ponnistelujaan pelastaa se. 
Esimerkiksi lue MK Jaak. 5:7 ja pohdi ilmausta ”Tämän 
puun menettäminen surettaa minua”. Mitä tunteita 
Herra mielestäsi ilmaisee tässä ja miksi?   
 

Lue ilmaus uudelleen ja tällä kertaa sijoita oma nimesi 
ilmauksen ”tämän puun” sijaan: ”[Oma nimi] menet-
täminen surettaa minua.” Kun sijoitat oman nimesi eri 
puolille lukua MK Jaak. 5 kohtiin, jotka ovat merkityksel-
lisiä ja sopivia, pystyt yhdistämään vertauksen itseesi ja 
oppimaan lisää Herran kiinnostuksesta sinua kohtaan.

Voit sijoittaa myös sanan 
minä sen eri taivutusmuo
doissa sopiviin kohtiin pyhissä 
kirjoituksissa. Tämä tapa voi 
auttaa sinua tutkimaan pyhiä 
kirjoituksia merkityksellisem
min ja näkemään, kuinka 
jotkin tietyt kohdat saattavat 
liittyä sinuun.

Sijoita oma nimesi 
tutkimiisi jakeisiin

Lue MK Jaak. 5:7–11 ja pane merkille, mitä viinitarhan 
herra teki seuraavaksi pelastaakseen jalon oliivipuun.

 1. Käytä taulukossa 
olevia vertauskuvien 

merkityksiä ja kirjoita pyhien 
kirjoitusten tutkimispäivä
kirjaasi selitys siitä, mitä viini
tarhan herra ja hänen palveli
jansa tekevät kohdassa MK 
Jaak. 5:7–11 yrittäessään 
pelastaa taivaallisen Isän  
lapsia.

Herra ottaa ihmisiä, 
jotka eivät kuulu Israelin 
huoneeseen, ja oksastaa 
heidät Israeliin, jolloin 
heistä tulee osa Hänen 
liittokansaansa. Sääs-
tääkseen Israelin huoneen Hän leikkaa pois kaikkein 
jumalattomimmat oksat (ihmiset) ja hävittää heidät.

Lue MK Jaak. 5:13–14 ja pane merkille, mitä viini-
tarhan herra teki jalosta oliivipuusta otetuille nuorille 
ja hennoille oksille, jotka mainitaan jakeessa 6. Voisit 
kirjoittaa kohdan marginaaliin, että etäisimmällä tarkoi-
tetaan tässä alhaisinta tai vähiten näkyvää.

 2. Käytä apuna taulukon vertauskuvien merkityksiä ja 
selitä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi, kuinka 

Lehin perhettä voitaisiin verrata nuoreen ja hentoon oksaan, joka 
kätkettiin viinitarhan etäisimpään osaan.

Presidentti Joseph Fielding Smith on selittänyt, että 
Herran palvelijat ”ottivat joitakin oksista ja oksasti-
vat ne kaikkiin villeihin oliivipuihin. Keitä olivat villit 
oliivipuut? Pakanat. Niinpä Herra lähetti palvelijansa 
viinitarhansa – eli maailman – kaikkiin osiin ja istutti 
puun nämä oksat. – –

Siinä vertauksessa oliivipuu on Israelin 
huone. – – Synnyinmaassaan se alkoi 
kuolla. Niinpä Herra otti oksia, kuten 
nefiläiset, kuten kadonneet heimot ja 
muut, joista me emme tiedä mitään ja 
jotka Herra johdatti pois, ja sijoitti ne 

muihin osiin maailmaa. Hän istutti heidät kaikkialle 
viinitarhaansa, joka on maailma. Epäilemättä Hän 
lähetti joitakin näistä oksista Japaniin, Koreaan ja 
Kiinaan. Siitä ei ole epäilystäkään, koska Hän lähetti 
heidät maailman kaikkiin osiin.” (Answers to Gospel 
Questions, toim. Joseph Fielding Smith jr., 5 osaa, 
1957–1966, osa 4, s. 204–205.)

Presidentti Smith on myös opettanut, että ”tämän ver-
tauksen tulkinta – – on kertomus Israelin hajottamisesta 
ja Israelin veren sekoittumisesta villeihin oliivipuihin eli 

Oksastamisessa yhdestä puusta leikataan terveitä, elinvoimaisia oksia 
ja ne liitetään toisen puun runkoon kasvamaan.
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pakanakansoihin maailman kaikissa osissa. Sen vuoksi 
huomaamme, että Kiinassa, Japanissa, Intiassa ja kai-
kissa muissa maissa, jotka ovat pakanoiden asuttamia, 
Israelin veri hajotettiin eli ’oksastettiin’ heidän keskuu-
teensa.” (Answers to Gospel Questions, osa 4, s. 40–41.)

MK Jaakob 5:15–77
Viinitarhan herra ja hänen palvelijansa työskentelevät 
auttaakseen viinitarhaa tuottamaan hyvää hedelmää
Monet luvun MK Jaak. 5 jakeista kuvailevat eri aika-
kausia ja tapahtumia, jolloin Israelin huoneen eri osia 
hajotetaan eri puolille maailmaa ja Vapahtaja työsken-
telee niiden kokoamiseksi. Luku päättyy tuhatvuoti-
seen valtakuntaan ja maan lopulliseen puhdistamiseen.

Senos tähdensi herran huolta viinitarhansa puista ja 
hänen jatkuvia pyrkimyksiään niiden pelastamiseksi 
toistamalla muutamia tärkeitä ilmauksia läpi vertauk-
sensa. Lue MK Jaak. 5:20, 23–25, 28, 31 ja merkitse 
jokainen kerta, kun herra mainitsee pyrkimyksensä 
ravita viinitarhansa puita.

Huolimatta herran ja hänen palvelijansa pyrkimyksistä 
auttaa viinitarhaa tuottamaan hyvää hedelmää lopulta 
viinitarhan kaikki hedelmä turmeltuu (ks. MK Jaak. 
5:39). Lue MK Jaak. 5:41–42, 46–47 ja merkitse pyhiin 
kirjoituksiisi ilmaukset, jotka osoittavat herran rakkautta 
viinitarhaansa kohtaan tai huolta tai murhetta siitä.

Koska puut tuottivat huonoa hedelmää huolimatta 
kaikesta siitä, mitä viinitarhan herra oli tehnyt, hän 
harkitsi kaikkien puiden maahan kaatamista (ks. MK 
Jaak. 5:49). Lue MK Jaak. 5:50–51. Luvun MK Jaak. 5 
loppuosa kuvastaa Herran ja Hänen palvelijoidensa 
pyrkimyksiä pelastaa ne, jotka elävät viimeisinä 
päivinä. Hän kokoaa kansansa ja ravitsee heitä vielä 
viimeisen kerran (ks. MK Jaak. 5:52–77).

Presidentti Joseph Fielding Smith on opettanut, että 
Israelin kokoaminen, jota kuvaillaan luvussa MK 
Jaak. 5, on jo alkanut: ”Tänä kokoamisen päivänä Herra 
toteuttaa tarkoituksensa ja kutsuu Abrahamin lapset 
takaisin tosi Paimenen lammaslaumaan” (Answers to 
Gospel Questions, osa 4, s. 41).

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä 
olet oppinut luvun MK Jaak. 5 pohjalta Herran rakkau

desta sinua kohtaan. Kirjoita esimerkki siitä, kuinka olet nähnyt 
Hänen rakkautensa ilmenevän omassa elämässäsi tai jonkun tun
temasi ihmisen elämässä.

MK Jaakob 6
Jaakob puhuu Jumalan armosta ja oikeudenmukaisuudesta 
sekä kutsuu meitä parannukseen
MK Jaak. 6 sisältää Jaakobin yhteenvedon tärkeistä 
totuuksista, jotka ovat peräisin oliivipuista kertovasta 

vertauksesta. Lue MK Jaak. 6:4–6 ja pane merkille, mitä 
Jumalan luonteeseen liittyviä asioita Jaakob tähdensi. 
Mitä sanaa käyttäisit tiivistämään sen, mitä Jaakob 
halusi meidän oppivan Jumalasta?   
 

Jaakob päätti sanomansa jakeissa MK Jaak. 6:7–13 
todistamalla, että meidän on viisasta valmistautua 
tuomioon nyt tekemällä parannus ja ottamalla 
vastaan Herran armo.

 4. Tarkastele kohtaa MK Jaak. 6:5. Huomaa, että Jaakob 
kannusti meitä ”[pysymään] uskollisina Jumalalle, niin kuin 

hän on uskollinen teille”. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäivä
kirjaasi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
 a. Mitä sellaista olet oppinut oliivipuiden vertauksesta, mikä 
havainnollistaa sitä, kuinka Jumala pysyy uskollisena sinulle?
 b. Mitä voit tehdä pysyäksesi entistä uskollisempana Hänelle, 
kuten Hän on uskollinen sinulle?

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut MK Jaak. 5–6 ja suorittanut tämän oppi
aiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 10: PÄIVÄ 2

MK Jaakob 7
Johdanto
Jaakob turvasi todistukseensa ja Herraan voittaakseen 
Seremin, antikristuksen, väärät ajatukset ja väitteet. 
Antikristus on henkilö, joka vastustaa kiihkeästi ja voi-
makkaasti Kristusta ja yrittää tuhota muiden ihmisten 
uskon Häneen, Hänen tosi kirkkoonsa, Hänen evanke-
liumiinsa tai pelastussuunnitelmaan.

Estääkseen Seremin pyrkimykset Jaakob ammensi voi-
maa aiemmista kokemuksista, jotka olivat kasvattaneet 
hänen uskoaan Jeesukseen Kristukseen. Hän turvasi 
myös Pyhän Hengen johdatukseen, pyhien kirjoitusten 
ja profeettojen sanojen tuntemukseensa sekä todis-
tukseensa Jeesuksesta Kristuksesta. Kun Serem vaati 
merkkiä, joka todistaisi Jaakobin sanojen olevan tosia, 
Jumala löi häntä. Jaakob päätti aikakirjansa kuvaa-
malla, kuinka nefiläiset turvasivat Herraan linnoittau-
tuessaan lamanilaisia vastaan. Ennen kuolemaansa 
Jaakob uskoi pienet levyt poikansa Enosin haltuun.
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MK Jaakob 7:1–14
Jaakob turvautuu Herraan kohdatessaan Seremin, 
antikristuksen
Vanhin Robert D. Hales kahdentoista apostolin koo-
rumista on opettanut: ”Yksi kuolevaisuuden suurista 
koetuksista koittaa silloin, kun se, mihin uskomme, 
kyseenalaistetaan tai sitä arvostellaan. Sellaisina het-
kinä haluamme ehkä vastata hyökkäävästi. – – Nämä 
ovat kuitenkin arvokkaita tilaisuuksia tarkastella 
tilannetta etäämmältä, rukoilla ja seurata Vapahtajan 
esimerkkiä. Muista, että maailma halveksui Jeesustakin 
ja hylkäsi Hänet. – – Kun me suhtaudumme arvos-
telijoihimme Vapahtajan tavoin, meistä ei pelkästään 
tule enemmän Kristuksen kaltaisia vaan me myös 
kutsumme heitä tuntemaan Hänen rakkautensa ja 
seuraamaan Häntä.” (”Kristillinen rohkeus – opetus-
lapseuden hinta”, Liahona, marraskuu 2008, s. 72.)

Ajattele tilannetta, jolloin uskonkäsityksiäsi on kyseen-
alaistettu tai niitä on arvosteltu. Kun tutkit lukua MK 
Jaak. 7, saat tietää, kuinka Jaakob joutui kohtaamaan 
uskoonsa kohdistuvaa arvostelua Serem- nimisen mie-
hen taholta ja kuinka Jaakob vastasi menestyksellisesti 
tähän haasteeseen.

Lue MK Jaak. 7:1–5 ja pane merkille sanoja ja ilmauk-
sia, jotka osoittavat, 1) mitä Serem yritti tehdä ja 
2) kuinka hän pyrki toteuttamaan tavoitteensa. Voisit 
merkitä ne pyhiin kirjoituksiisi.

Mikä vaikutus Seremillä oli kansaan jakeen MK Jaak. 
7:3 mukaan?   
 

 1. Huomaa jakeesta MK Jaak. 7:4, että Serem ”oli oppi
nut” ja osasi ”puhua hyvin voimallisesti”. Kirjoita pyhien 

kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, miksi toisinaan on vaikea puo
lustaa uskoaan Seremin kaltaista henkilöä vastaan.

Muista, ettei kaikilla ihmisillä, jotka kyseenalaistavat 
meidän uskomme tai arvostelevat sitä, ole välttämättä 

samoja motiiveja kuin Seremillä. Vaikka jotkut Seremin 
tavoin pyrkivät tietoisesti hävittämään uskon, toiset 
saattavat kyseenalaistaa meidän uskomme, koska he 
ovat uteliaita tai he ovat ehkä saaneet väärää tietoa 
uskonkäsityksistämme.

Samalla kun luet kohtaa MK Jaak. 7:5–14, pohdi, kuinka 
sinä vastaisit Seremin kaltaiselle henkilölle. Kun tutkit 
Jaakobin vastausta, huomaat, että kun me turvau
dumme Herraan, me voimme voittaa uskoomme 
kohdistuvat haasteet. Voit halutessasi kirjoittaa tämän 
periaatteen pyhien kirjoitustesi marginaaliin näiden 
jakeiden viereen. Pane merkille, millä tavoin Jaakob 
havainnollisti tätä periaatetta kohdatessaan Seremin.

Lue seuraavan taulukon ensimmäisestä sarakkeesta 
kohdan MK Jaak. 7:5–14 jae tai jakeet ja yhdistä kysei-
nen viite siihen toisessa sarakkeessa olevaan lausu-
maan, joka parhaiten kuvaa sitä, kuinka Jaakob siinä 
kohdassa turvasi Herraan. Kirjoita lausuman kirjain 
pyhien kirjoitusten viitteen vieressä olevalle viivalle.
 

Mitä Jaakob teki luottaakseen Herraan

 1. - - - - - - -  MK Jaak. 7:5
 2. - - - - - - -  MK Jaak. 7:8
 3. - - - - - - -  MK Jaak. 7:10–11
 4. - - - - - - -  MK Jaak. 7:12
 5. - - - - - - -  MK Jaak. 7:13–14

 a. Hän todisti pyhistä kirjoi
tuksista ja profeettojen 
sanoista.

 b. Hän jätti lopputuloksen 
Jumalan käsiin.

 c. Hän turvautui Pyhän 
Hengen johdatukseen ja 
voimaan.

 d. Hän muisti aiemmat koke
mukset, jotka olivat vah
vistaneet hänen uskoaan.

 e. Hän lausui todistuksen, 
jonka hän oli saanut 
Pyhän Hengen kautta.

Voit tarkistaa tämän tehtävän vastauksesi katsomalla 
oikeat vastaukset tämän oppiaiheen lopusta.

Kuinka voit vahvistaa todistustasi niin ettei se järky, 
kun uskonkäsityksiäsi kyseenalaistetaan tai arvostel-
laan? Huomaa, että kohdassa MK Jaak. 7:5 Jaakob 
osoitti seuraavan totuuden: Meitä ei voi järkyttää 
uskostamme, jos meidän todistuksemme perustuu 
ilmoitukseen ja todellisiin hengellisiin kokemuk
siin. Pohdi, miten vahva on todistuksesi Jeesuksesta 
Kristuksesta ja mitä voit tehdä vahvistaaksesi sitä.

Jaakobin vastaus Seremille antaa meille esimerkin, 
jota voimme noudattaa, kun vastaamme niille, jotka 
kyseenalaistavat uskomme tai arvostelevat sitä.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus kolmeen seuraavista kysymyksistä, niin sinun on 
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helpompi miettiä, mitä asioita Jaakob teki turvatakseen Herraan 
ja kuinka nämä samat teot ovat auttaneet tai voivat auttaa 
sinua, kun muut kyseenalaistavat uskosi:
 a. Huomaa kohdasta MK Jaak. 7:5, että Jaakobin uskosta tuli hor
jumaton hänen aikaisempien hengellisten kokemustensa ansiosta. 
Mitkä kokemukset ovat vahvistaneet sinun uskoasi? Kuinka näiden 
kokemusten muistaminen tai muistiin kirjoittaminen voi auttaa 
sinua, kun joku kyseenalaistaa uskosi tai arvostelee sitä?
 b. Kohdassa MK Jaak. 7:8 Jaakob sanoo, että ”Herra Jumala 
vuodatti Henkeänsä minun sieluuni”. Mitä sinun pitää tehdä, 
jotta Henkeä voidaan vuodattaa sinun sieluusi? Kuinka Pyhä 
Henki on auttanut sinua, kun olet vastannut kysymyksiin tai 
arvosteluihin, jotka koskevat uskoasi?
 c. Kuinka päivittäinen tapa tutkia pyhiä kirjoituksia ja myöhem
pien aikojen profeettojen sanoja voi auttaa sinua sellaisissa 
tilanteissa, joissa muut kyseenalaistavat uskosi tai arvostelevat 
sitä? (Ks. MK Jaak. 7:10–11.)
 d. Milloin olet lausunut todistuksesi jollekulle, joka on kyseen
alaistanut uskosi tai arvostellut sitä? (Ks. MK Jaak. 7:12.) Mikä 
oli lopputulos?
 e. Kun Serem tavoitteli merkkiä, Jaakob ei pyrkinyt osoittamaan, 
että hänen todistuksensa oli totta, vaan hän jätti lopputuloksen 
Herran käsiin (ks. MK Jaak. 7:14). Millä tavoin sinua voisi auttaa 
tieto siitä, ettei sinun tarvitse osoittaa todistuksesi todenperäi
syyttä niille, jotka kyseenalaistavat uskosi?

MK Jaakob 7:15–23
Seremiä lyödään, hän tunnustaa ja kuolee, jolloin suuri 
joukko nefiläisiä kääntyy Herran puoleen
Vanhin Robert D. Hales on opettanut:

”Kun me emme maksa samalla mitalla 
– kun me käännämme toisen posken ja 
vastustamme vihan tunteita – mekin 
seisomme Vapahtajan rinnalla. Heijas-
tamme Hänen rakkauttaan, ainoaa voimaa, 
joka kykenee vaimentamaan vastustajan ja 

vastaamaan arvostelijoillemme syyttämättä puolestamme 
heitä. Se ei ole heikkoutta. Se on kristillistä rohkeutta.

Vuosien saatossa opimme, etteivät uskoomme koh-
distuvat haasteet ole uusia eivätkä varmaankaan pian 
häviä. Mutta Kristuksen tosi opetuslapset näkevät mahdol-
lisuuden vastustuksen keskellä. – –

Onneksi Herra tuntee arvostelijoidemme sydämen 
ja sen, kuinka me voimme vastata heille parhaiten. 
Kun tosi opetuslapset etsivät Hengen ohjausta, he saavat 
innoitusta, joka on räätälöity kutakin tapausta varten. Ja 
jokaisessa tapauksessa tosi opetuslapset toimivat tavoin, 
jotka kutsuvat Herran Hengen.” (”Kristillinen rohkeus – 
opetuslapseuden hinta”, s. 72–73.)

Mitä mielestäsi tarkoittaa ilmaus ”näkevät mahdolli-
suuden vastustuksen keskellä”?   
 

Kun vastaamme uskoomme kohdistuviin haasteisiin 
tavoilla, jotka luovat Herran Hengelle otollisen ilma-
piirin, siitä voi seurata hyvää. Lue MK Jaak. 7:15–23 ja 
pane merkille, mitä hyvää seurasi Jaakobin kohtaami-
sesta Seremin kanssa.

Mitä todisteita huomaat kohdassa MK Jaak. 7:21–22 
siitä, että Jaakob toivoi kokemuksensa Seremin kanssa 
auttavan muita?   
 

Kuinka kohdan MK Jaak. 7:23 mukaan Jaakobin koh-
taaminen Seremin kanssa lopulta vaikutti kansaan?  
  
 

 3. Yksi periaate, jonka opimme Jaakobin kohtaamisesta 
Seremin kanssa, on se, että kun vastaamme uskoomme 

kohdistuviin kysymyksiin tai arvosteluihin tavoilla, jotka luo-
vat Hengelle otollisen ilmapiirin, voimme auttaa muita kään-
tymään Herraan. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
vastaukset seuraaviin tätä periaatetta koskeviin kysymyksiin:
 a. Kuinka tieto tästä periaatteesta voi antaa sinulle mahdolli
suuden auttaa muita kääntymään Herran puoleen?
 b. Kuinka voisit pyrkiä toteuttamaan tätä periaatetta?

MK Jaakob 7:24–27
Jaakob kuvailee nefiläisten toimia suhteessa lamanilaisiin 
ja päättää aikakirjansa
Lue MK Jaak. 7:24–27. Korosta jakeesta MK Jaak. 7:25 
ilmaus, joka tukee Jaakobin sanomaa siitä, miten tär-
keää on turvata Herraan, kun kohtaamme haasteita.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Mikä on yksi asia, jonka 

aiot tehdä valmistautuaksesi tilanteeseen, jolloin joku asettaa 
uskosi kyseenalaiseksi?

Jos olet huolissasi siitä, kuinka voit vastata joihinkin 
tiettyihin uskoasi koskeviin kysymyksiin tai arvos-
teluun, tutki julkaisua Lujana uskossa – evankeliumi-
aiheinen hakuteos, vanhin Robert D. Halesin yleiskonfe-
renssipuhetta ”Kristillinen rohkeus – opetuslapseuden 
hinta” (Liahona, marraskuu 2008, s. 72–75) ja muita 
lähteitä, joita on sivustoilla lds.org ja youth.lds.org.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun MK Jaak. 7 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
Vastaukset tämän oppiaiheen alussa olevaan yhdistä-
mistehtävään: 1) d, 2) c, 3) a, 4) e, 5) b.
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JOHDANTO:  

Enosin kirja
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Enosin kirja havainnollistaa Jeesuksen Kristuksen 
sovituksen voimaa puhdistaa ihminen synnistä ja 
tehdä hänet eheäksi. Enos kamppaili Jumalan edessä 
voimallisessa rukouksessa, ennen kuin hän sai syntinsä 
anteeksi. Sitten hän rukoili nefiläisten ja lamanilaisten 
hengellisen hyvinvoinnin puolesta. Hän teki koko 
loppuelämänsä työtä heidän pelastumisekseen. Kun 
tutkit Enosin kirjaa, voit löytää tärkeitä opetuksia 
rukouksesta, parannuksesta ja ilmoituksesta. Voit myös 
oppia, että kun ihminen saa sovituksen siunaukset, 
hän haluaa jakaa nuo siunaukset muiden kanssa.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Tämän kirjan kirjoitti Enos, joka oli Jaakobin poika 
sekä Lehin ja Sarian pojanpoika. Enos kirjoitti 
muistiin, että hänen isänsä oli opettanut sekä 
kasvattanut ja ojentanut häntä ”Herran tahdon 
mukaan” (En. 1). Elämänsä lähestyessä loppua Enos 
kirjoitti, että hän oli koko elinaikansa julistanut 
”sanaa sen totuuden mukaisesti, joka on Kristuksessa” 
(En. 26). Ennen kuolemaansa Enos antoi Nefin pienet 
levyt pojalleen Jaromille. Enos päätti aikakirjansa 
riemuitsemalla siitä päivästä, jolloin hän seisoisi 
Lunastajansa edessä. Hän julisti: ”Silloin minä näen 
iloiten hänen kasvonsa, ja hän sanoo minulle: 
Tule minun luokseni, sinä siunattu, sinulle on sija 
valmistettuna minun Isäni huoneissa.” (En. 27.)

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Enos päätti aikakirjansa julistamalla, että oli kulunut 
179 vuotta siitä, kun Lehi oli lähtenyt Jerusalemista 
(ks. En. 25). Näin ollen Enos kirjoitti suunnilleen 
vuosien 544 eKr. (jolloin Jaakob päätti aikakirjansa) 
ja 420 eKr. välisenä aikana. Enos kirjoitti tämän 
aikakirjan asuessaan Nefin maassa.

VIIKKO 10: PÄIVÄ 3

Enos
Johdanto
Pohdiskeltuaan isänsä sanoja Enos rukoili anteeksiantoa 
ja sai syntinsä anteeksi. Sitten hän rukoili nefiläisten ja 
lamanilaisten hengellisen hyvinvoinnin puolesta ja teki 
koko elämänsä ajan työtä heidän pelastumisekseen.

Enos 1–8
Pohdiskeltuaan isänsä sanoja Enos rukoilee anteeksiantoa 
ja saa syntinsä anteeksi
Lue En. 1, 3 ja pane merkille, mikä vaikutus Jaakobilla 
oli Enosiin. Vaikka Enosin isä ja isoisä olivat profeettoja, 
hänen täytyi silti kokea Jeesuksen Kristuksen sovituk-
sen voima omakohtaisesti.

Mieti tilannetta, jolloin olet tuntenut olevasi hyvin näl-
käinen. Ympyröi alla olevasta luettelosta sanoja, jotka 
kuvaavat sitä, mitä tunnet ollessasi nälkäinen.

tyhjä

heikko

tyytymätön

nälkiintynyt

kipu

halu

tarve

Korosta ilmaus ”minun sielullani oli nälkä” (En. 4). 
Mitä tämä ilmaus mielestäsi tarkoittaa?   
 

Ilmaus ”minun sielullani oli nälkä” saattaa pitää sisäl-
lään tuntemuksia kuten hengellinen tyhjyys tai kipu 
tai halu täyttyä hengellisesti. Enos kirjoitti tilanteesta, 
jolloin hän koki tätä hengellistä nälkää. Hän kirjoitti, 
että hänen isänsä sanat painuivat syvälle hänen sydä-
meensä (ks. En. 3). Kun hän muisteli niitä sanoja, hän 
tunsi haluja, jotka saivat hänet toimimaan uskossa. 
Hänen uskoa ilmentävät tekonsa saivat aikaan muu-
toksia hänen elämässään ja toivat siunauksia Herralta.
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 1. Aloita tehtäväsarja, joka auttaa sinua ymmärtämään 
Enosin kokemusta ja yhdistämään sen omaan elämääsi, 

jakamalla pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjasi kokonainen sivu 
kuuteen osaan ja nimeämällä kukin osa seuraavasti:

Mitä Enos halusi: Mitä minä haluan:

Mitä Enos teki: Mitä minun pitää tehdä:

Mitä Enos koki: Minun kokemukseni:

 2. Lue En. 2–3 ja pane kummastakin jakeesta merkille 
ilmauksia, jotka osoittavat, mitä Enos halusi saada elä

määnsä. Kirjoita nämä ilmaukset pyhien kirjoitusten tutkimis 
päiväkirjassasi olevan taulukon osaan nimeltä ”Mitä Enos halusi”.

Enosin halu saada syntinsä anteeksi auttaa meitä 
ymmärtämään, mitä hän tarkoitti jakeessa En. 4, kun 
hän kirjoitti: ”Minun sielullani oli nälkä.” Sen lisäksi 
että Enos halusi anteeksiantoa, hän halusi iankaikkista 
elämää ja pyhien iloa (ks. En. 3). Hän halusi tuntea sitä 
onnea, joka tulee siitä, että on kelvollinen olemaan 
Herran ja muiden kanssa, jotka ovat vanhurskaita.

 3. Mieti, onko sinulla samanlaisia hengellisen nälän tun
temuksia, joita Enos kuvaili. Kirjoita pyhien kirjoitusten 

tutkimispäiväkirjassasi olevan taulukon osaan nimeltä ”Mitä minä 

haluan” joistakin niistä hengellisistä asioista, joita sinä haluat  
elämääsi.

Enosin halut saivat hänet osoittamaan uskoaan ja toimi-
maan. Etsi jakeesta En. 2 sana, jota Enos käytti kuvail-
lakseen ponnistelujaan, ja merkitse se. Huomaa, ettei 
Enos kamppaillut Jumalan kanssa vaan Jumalan edessä 
rukouksessa. Tämä merkitsee henkistä ja hengellistä 
kamppailua, jota käymme osoittaaksemme taivaalliselle 
Isälle toiveidemme vilpittömyyden ja halukkuutemme 
tehdä parannusta tekemällä tarvittavat muutokset 
elämässämme. Jakeeseen En. 4 Enos kirjoitti joitakin 
yksityiskohtia, jotka kuvailevat hänen kamppailuaan.

 4. Lue En. 4 ja merkitse asiat, joita Enos teki osoittaak
seen, että hän oli vilpitön pyrkiessään saamaan syntinsä 

anteeksi. Kirjoita huomaamasi asiat pyhien kirjoitusten tutkimis
päiväkirjassasi olevan taulukon osaan nimeltä ”Mitä Enos teki”.

Sana anominen jakeessa En. 4 tarkoittaa sitä, että pyytää 
nöyrästi ja suurta halua tuntien. Meidän rukouksemme 
eivät ole kenties yhtä pitkiä kuin Enosin, mutta niiden 
on oltava vilpittömiä.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi ole
van taulukon osaan nimeltä ”Mitä minun pitää tehdä” 

ajatuksiasi siitä, kuinka sinä voit osoittaa Herralle vilpittömyytesi, 
kun rukoilet ja tavoittelet Hänen hengellisiä siunauksiaan.

 6. Enosin uskolliset ja vilpittömät pyrkimykset johtivat 
suuriin siunauksiin hänen elämässään. Lue En. 5–8 ja 

merkitse, mitä Enos koki. Kirjoita nämä kokemukset pyhien kirjoi
tusten tutkimispäiväkirjassasi olevan taulukon osaan nimeltä 
”Mitä Enos koki”. Kun luet jakeet En. 5 ja 6, huomaa, mistä Enos 
tiesi saaneensa anteeksi. Ääni, joka mainitaan jakeessa 5, oli 
ääni, joka tuli Enosin mieleen (ks. En. 10).
Kohdassa En. 7–8 opetetaan, että kun me osoitamme 
uskoa Jeesukseen Kristukseen, meidän syntimme 
voidaan antaa anteeksi ja meidät voidaan tehdä 
puhtaiksi. Meidän halumme tulla paremmiksi, mei-
dän vilpittömät rukouksemme ja meidän pyrkimyk-
semme tehdä parannusta ovat tapoja, joilla voimme 
osoittaa uskoa Jeesukseen Kristukseen.

Presidentti Dieter F. Uchtdorf ensimmäisestä 
presidentti kunnasta on selittänyt, kuinka meidän 
syyllisyytemme voidaan pyyhkiä pois, kun osoitamme 
uskoa Jeesukseen Kristukseen ja teemme parannuksen 
synneistämme:

”Kun olemme todella tehneet parannuk-
sen, Kristus ottaa pois syntiemme aiheut-
taman syyllisyyden taakan. Voimme tietää, 
että olemme saaneet anteeksi ja meidät on 
tehty puhtaiksi. Pyhä Henki todistaa sen 
meille: Hän on Pyhittäjä. Mikään muu 

todistus anteeksiannosta ei voi olla suurempi.
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[Herra] julisti myös: ’Katso, se, joka on tehnyt paran-
nuksen synneistään, se saa anteeksi, enkä minä, Herra, 
muista niitä enää’ (OL 58:42).

Saatana yrittää saada meidät uskomaan, ettei meidän 
syntejämme ole annettu anteeksi, koska me voimme 
muistaa ne. Saatana on valehtelija; hän yrittää hämär-
tää näkemyksemme ja johdattaa meidät pois paran-
nuksen ja anteeksiannon polulta. Jumala ei luvannut, 
että me emme muistaisi syntejämme. Niiden muis-
taminen auttaa meitä välttämään samojen virheiden 
tekemistä uudelleen. Jos kuitenkin pysymme totisina 
ja uskollisina, syntiemme muisto hälvenee ajan myötä. 
Se tapahtuu osana tarvittavaa paranemisen ja pyhittä-
misen prosessia.” (Ks. ”Kohta, josta on vielä turvallista 
palata”, Liahona, toukokuu 2007, s. 101.)

Sinun on helpompi soveltaa presidentti Uchtdorfin 
sanoja, kun mietiskelet seuraavia kysymyksiä: Milloin 
olet tuntenut, että Herra on antanut sinulle anteeksi 
syntisi? Mistä olet tiennyt, että olet saanut anteeksi? 
Oletko viime aikoina tuntenut Herran anteeksiantoa?

 7. Kun olet pohdiskellut yllä olevia kysymyksiä, kirjoita 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi olevan taulu

kon osaan nimeltä ”Minun kokemukseni” oma kokemuksesi, jol
loin olet tuntenut saavasi anteeksi. Tai voisit kirjoittaa siitä, mitä 
toivot kokevasi, kun osoitat uskoa Jeesukseen Kristukseen.

Enos 9–27
Enos rukoilee nefiläisten ja lamanilaisten puolesta ja tekee 
muiden kanssa työtä heidän pelastumisekseen

Tämä kuvio havainnollistaa Enosin rukousta. Ensin hän 
rukoili itsensä puolesta, ja sitten hän laajensi rukouk-
set koskemaan muita. Lue En. 9–10 ja merkitse pyhiin 
kirjoituksiisi, keiden puolesta Enos rukoili seuraavaksi. 
Lue En. 11–14 ja merkitse, keiden puolesta Enos rukoili 
kolmanneksi.

 8. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Mikä Enosin rukouksessa 

lamanilaisten puolesta tekee sinuun vaikutuksen, kun ajattelet 
hänen kuvaustaan heidän aikeistaan kohdassa En. 14?

Enosin esimerkki opettaa meille, että kun me pää
semme osallisiksi Jeesuksen Kristuksen sovituk
sen siunauksista, me pyrimme auttamaan muita 

Itse

?
?

saamaan pelastuksen. Jotta sinun on helpompi muis-
taa tämä totuus, voisit kirjoittaa presidentti Howard W. 
Hunterin seuraavan lausuman kokonaan tai osittain 
pyhien kirjoitustesi marginaaliin:

”Aina kun koemme sovituksen siunaukset 
elämässämme, emme voi olla tuntematta 
huolta veljiemme hyvinvoinnista. – –

Suurenmoinen osoitus ihmisen henkilö-
kohtaisesta kääntymyksestä on halu 

kertoa evankeliumista muille.” (Ks. Saarnatkaa minun 
evankeliumiani, 2005, s. 13.)

Lue En. 19–20, 26 ja merkitse sanat ja ilmaukset, 
jotka osoittavat, että Enos oli vilpitön siinä, mitä hän 
halusi nefiläisille ja lamanilaisille rukoiltuaan heidän 
puolestaan.

Lue En. 27 ja pane merkille todisteita ilosta, jota Enos 
koki ponnisteluistaan, sekä hänen saamastaan iankaik-
kisen elämän varmuudesta.

 9. Jotta sinun on helpompi toteuttaa sitä, mitä olet 
oppinut tässä oppiaiheessa, päätä, millä yhdellä tai 

useammalla tavalla sinä voit noudattaa Enosin esimerkkiä. 
Valitse yksi alla olevista lausumista ja täydennä se pyhien kirjoi
tusten tutkimispäiväkirjaasi:
 a. Enosin tavoin minäkin haluan saada syntini anteeksi. Osoitan 
Herralle, että tämä haluni on vilpitön, kun…
 b. Enosin tavoin haluan auttaa perheeni jäseniä ja ystäviäni 
tulemaan Jeesuksen Kristuksen luokse. Yksi henkilö, jota pyrin 
auttamaan, on (henkilön nimi). Pyrin auttamaan tätä henkilöä 
siten, että…
 c. Enos rukoili lamanilaisten puolesta, joita voitiin pitää hänen 
vihollisinaan. Enosin tavoin haluan osoittaa Herran rakkautta 
niitä kohtaan, jotka ovat minua kohtaan epäystävällisiä. Yksi 
tapa tehdä niin on…

Pyri saavuttamaan se, mitä olet kirjoittanut pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi. Kun osoitat uskoa 
Jeesuksen Kristuksen sovitukseen ja teet parannuk-
sen, voit kokea anteeksiantoa, iloa ja suurempaa halua 
auttaa muita.

 10. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut Enosin kirjan ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
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JOHDANTO:  

Jaromin kirja
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Kun tutkit Jaromin kirjaa, näet, että Jumala pitää 
lupauksensa siunata niitä, jotka noudattavat Hänen 
käskyjään. Saat myös tietää siitä, kuinka Jaromin 
aikoina nefiläisten kuninkaat, profeetat, opettajat 
ja papit ponnistelivat auttaakseen ihmisiä tekemään 
parannuksen ja välttymään tuholta.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Tämän kirjan kirjoitti Enosin poika Jarom. Kuten 
isällään – ja kuten isoisällään Jaakobilla ja isoisänsä 
isällä Lehillä – Jaromillakin oli profetian ja ilmoituksen 
henki (ks. Jar. 2). Kun hän päätti aikakirjansa, hän 
antoi Nefin pienet levyt edelleen pojalleen Omnille.

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Jaromin kirja kattaa arviolta 59 vuotta, suunnilleen 
vuodet 420–361 eKr. (ks. En. 25; Jar. 13). Kirja 
kirjoitettiin Nefin maassa.

JOHDANTO:  

Omnin kirja
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Tutkimalla Omnin kirjaa opit, että Herra suojeli 
vanhurskaita nefiläisiä ja johdatti heidät Sarahemlan 
maahan (ks. Omni 7, 12–13). Omnin kirjassa mainitaan 
muitakin ryhmiä – mulekilaiset (eli Sarahemlan kansa) 
ja jerediläiset – jotka Herra johdatti luvattuun maahan.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Omnin kirjalla on viisi eri kirjoittajaa: Omni, Amaron, 
Kemis, Abinadom ja Amaleki. Omni oli Jaromin poika 
sekä Lehin ja Sarian neljännen polven jälkeläinen. 
Omni kuvasi olevansa ”jumalaton mies”, joka ei 
ollut ”pitänyt Herran säädöksiä ja käskyjä” (Omni 
2). Amaron (Omnin poika), Kemis (Amaronin veli) 
ja Abinadom (Kemisin poika) lisäsivät kukin lyhyen 
merkinnän. Abinadomin poika Amaleki kirjoitti 
suurimman osan Omnin kirjasta ja oli viimeinen 
henkilö, joka kirjoitti Nefin pieniin levyihin. Hän uskoi 
levyt kuningas Benjaminin haltuun.

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Omnin kirjan eri kirjoittajat kirjoittivat joskus vuosien 
361 eKr. ja 130 eKr. välisenä aikana. Ensimmäiset neljä 
kirjoittajaa kirjoittivat Nefin maassa. Amaleki kirjoitti 
omat muistiinpanonsa Sarahemlan maassa.
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VIIKKO 10: PÄIVÄ 4

Jarom ja Omni
Johdanto
Jaromin ja Omnin kirjat sisältävät viimeiset kirjoituk-
set, jotka on otettu Nefin pieniltä levyiltä. Jarom sai 
levyt isältään Enosilta, ja hän kirjoitti muistiin nefiläis-
ten kamppailuja ja siunauksia suunnilleen 60 vuoden 
ajalta. Sitten hän antoi levyt edelleen pojalleen Omnille. 
Omnin kirja sisältää viiden eri nefiläisen aikakirjanpitä-
jän kirjoituksia ja kattaa suunnilleen 230 vuotta.

Jar. 1–15; Omni 5–7
Jarom kuvailee, kuinka nefiläiset menestyvät, kun he 
noudattavat Herran käskyjä
Valmistaudu tutkimaan erästä tärkeää periaatetta, jota 
opetetaan Jaromin ja Omnin kirjoissa, lukemalla seu-
raava kokemus, jonka on kertonut ensimmäisen presi-
denttikunnan jäsen, presidentti Dieter F. Uchtdorf:

”Muistan, kun valmistauduin hävittäjälentäjäkoulutuk-
seen. Suuri osa alustavasta sotilaskoulutuksesta muodos-
tui liikunnasta. En ole vieläkään aivan varma siitä, miksi 
loputonta juoksemista pidettiin niin välttämättömänä 
esivaiheena lentäjäksi valmistumiselle. Siitä huolimatta 
me juoksimme ja juoksimme ja juoksimme vielä lisää.

Kun olin juoksemassa, aloin huomata jotakin, mikä suo-
raan sanoen huolestutti minua. Kerta toisensa jälkeen 
minun ohitseni juoksi miehiä, jotka polttivat, joivat ja 
tekivät kaikkea sellaista, mikä oli vastoin evankeliumia ja 
varsinkin viisauden sanaa.

Muistan ajatelleeni: ’Hei, hetkinen! Eikö minun pitäisi 
pystyä juoksemaan ilman että uuvun?’ Minä kuitenkin 
uuvuin, ja ohitseni juoksi ihmisiä, jotka eivät todellakaan 
noudattaneet mitään edes etäisesti viisauden sanaan liit-
tyvää. Myönnän, että siihen aikaan se huolestutti minua. 
Kysyin itseltäni, oliko lupaus totta vai eikö se ollut.” (”Jat-
kakaa kärsivällisesti”, Liahona, toukokuu 2010, s. 58.)

Oletko koskaan ihmetellyt, täyttäisikö Herra lupauk-
sensa siunata sinua Hänen käskyjensä pitämisestä ja 
miten se tapahtuisi?

Profeetta Jarom, joka oli Enosin poika, selitti, kuinka eräs 
tietty Herran antama lupaus hänen isilleen vahvistet-
tiin eli osoitettiin todeksi. Lue Jar. 9 ja merkitse, minkä 
lupauksen Herra osoitti kansalle todeksi.

 1. Jarom osoitti, että kun me noudatamme Jumalan 
käskyjä, me menestymme. Näet esimerkkejä tästä 

totuudesta, kun tutkit seuraavia pyhien kirjoitusten viitteitä ja 

kirjoitat pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastauksen nii
den jäljessä oleviin kysymyksiin:
 a. Jar. 4–5, 8. Mitä esimerkkejä löydät siitä, millä tavoin nefiläi
set olivat kuuliaisia ja kuinka heitä siunattiin?
 b. Jar. 7, 10–12. Mikä rooli profeetoilla ja muilla johtajilla oli 
näiden auttaessa nefiläisiä olemaan kuuliaisia ja menestymään?
 c. Omni 5–7. Kuinka Jumalan lupaus näytettiin myöhemmin 
toteen eri tavalla?

Lue, mitä presidentti Uchtdorf opetti ja 
todisti kokemuksestaan, jolloin hän 
ihmetteli, vahvistaisiko Herra viisauden 
sanassa annetun lupauksen: ”Vastausta ei 
tullut heti. Lopulta kuitenkin opin, että 
Jumalan lupaukset eivät aina täyty niin 

nopeasti tai sillä tavalla kuin saatamme toivoa. Ne tule-
vat Hänen ajoituksensa mukaan ja Hänen tavallaan. 
Vuosia myöhemmin sain nähdä todisteita ajallisista 
siunauksista, joita tulee niille, jotka noudattavat 

Katsaus nefiläis-
ten muuttoihin

Hävityksenmaa
(missä jerediläisten luut ”lepäävät 

hajallaan pohjoisenpuoleisessa 
maassa” [Omni 22])

Sarahemlan maa
(missä nefiläiset yhdistyivät 

mulekilaisiin)

Nefin maa
(nefiläisten kotiseutu sen 
jälkeen kun he erkanivat 

lamanilaisista)
Ensimmäinen perintömaa

(mihin Lehin ryhmä alun perin asettui; 
lamanilaisten ensisijainen asuinseutu)

Läntinen 
meri

Epäonnistunut 
yritys palata Nefin 

maahan

Toinen yritys 
Senifin johdolla 

palata Nefin 
maahan
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viisauden sanaa – niiden hengellisten siunausten 
lisäksi, joita tulee välittömästi kuuliaisuudesta mille 
tahansa Jumalan laille. Kun katson taaksepäin, tiedän 
varmuudella, että Herran lupaukset ovat – vaikkakaan 
eivät aina pikaisia – aina varmoja.” (”Jatkakaa kärsivälli-
sesti”, s. 58, kursivointi lisätty.)

 2. Kuvaile pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi koke
musta, jolloin Herra on siunannut sinua tai antanut sinun 

menestyä, koska olet pitänyt Hänen käskynsä. Mitä voit oman koke
muksesi perusteella todistaa Herrasta ja Hänen lupauksistaan?

Omni 1–30
Aikakirjanpitäjät kertovat nefiläisten historiaa
Jaromin jälkeläiset kirjoittivat Omnin kirjan, joka kattaa 
suunnilleen 230 vuotta. Merkitse niiden miesten nimet, 
jotka pitivät pieniä levyjä Jaromin jälkeen. Löydät ne 
jakeista Omni 1, 4, 9, 10, 12 ja 25.

Omnin kirjassa kuvaillaan muutamia tärkeitä tapahtu-
mia Mormonin kirjan historiassa. Saatat muistaa, että 
Nefin aikana nefiläiset lähtivät pois lamanilaisten luota 
ja asettuivat paikkaan, jota he kutsuivat Nefin maaksi. 
Tätä muuttoa kuvataan kartassa nuolella, joka johtaa 
ensimmäisestä perintömaasta Nefin maahan.

Lue Omni 12–13 ja pane merkille, kuinka nefiläiset 
päätyivät asumaan Sarahemlan maassa. Voisit allevii-
vata näistä jakeista kaikki ilmaukset, jotka osoittavat, 
että nefiläiset matkasivat Herran johdatuksella ja 
voimalla. Kartassa Nefin maasta Sarahemlan maahan 
johtava nuoli kuvaa tätä muuttoa.

Lue Omni 14–19 ja pane merkille, mitä yhtäläisyyksiä 
ja mitä eroja oli nefiläisten sekä sen kansan välillä, 
jonka he löysivät Sarahemlan maasta.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Miten pyhien kirjoitusten puuttuminen vaikutti Sarahemlan 
kansaan?
 b. Kuinka tämän tietäminen saattaisi auttaa sinua tuntemaan 
suurempaa kiitollisuutta pyhistä kirjoituksista ja tutkimaan niitä 
uutterammin?

Omnin kirjassa tutustutaan myös kahteen muuhun 
ihmisryhmään, joihin perehdyt myöhemmin Mormo-
nin kirjassa. Määritä toinen näistä ryhmistä lukemalla 
kohta Omni 20–22 ja kirjoittamalla sana jerediläiset 
pyhiin kirjoituksiisi näiden jakeiden viereen. Korian-
tumr oli toinen jerediläisten kansakunnan eloonjää-
neistä; toinen oli profeetta Eter. Jerediläisistä saat tietoa 
tutkiessasi Eterin kirjaa.

Viimeisestä Omnin kirjassa mainitusta ihmisryhmästä 
saat tietoa, kun katsot kartalla olevaa nuolta, joka joh-
taa Sarahemlan maasta miltei Nefin maahan ja sitten 
takaisin Sarahemlaan, sekä nuolta, joka johtaa Sara-
hemlan maasta perille Nefin maahan. Nämä nuolet 
kuvaavat Senifin kansan muuttoja. Heihin viitataan 
kohdassa Omni 27–30. (Voit halutessasi kirjoittaa näi-
den jakeiden viereen ”Senifin kansa”.) Saat tietoa tästä 
ihmisryhmästä, kun tutkit Moosian kirjaa.

Mormonin kirja ei väitä olevansa kaikkien niiden 
kansojen aikakirja, jotka ovat asuneet Amerikan 
mantereella. Jerediläisten, Sarahemlan kansan ja Lehin 
jälkeläisten lisäksi on ollut muitakin, jotka ovat tulleet 
Amerikan mantereelle. Presidentti Anthony W. Ivins 
ensimmäisestä presidenttikunnasta sanoi huhtikuun 
1929 yleiskonferenssissa: ”Mormonin kirjassa – – ei 
sanota meille, ettei täällä olisi ollut ketään ennen 
[Mormonin kirjan kansoja]. Siinä ei sanota meille, ettei 
väkeä olisi tullut sen jälkeen.” (Julkaisussa Conference 
Report, huhtikuu 1929, s. 15.)

Huomaa kohdasta Omni 23–24, että tämän kirjan 
viimeisen osuuden kirjoitti Amaleki. Hän eli kuningas 
Benjaminin aikaan eli nefiläisten muutettua Sarahem-
lan maahan. Lue Omni 25–26 ja merkitse kehotus, 
jonka Amaleki esittää kolme kertaa.
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Huomaa, että kohdassa 
Omni 25–26 jokaista 
näistä kolmesta keho-
tuksesta tulla Kristuksen 
luokse seuraa sana ja 
sekä nimenomainen 
ohje, joka auttaa meitä 
tietämään, kuinka 
voimme tulla Kristuksen 
luokse. Katso jälleen 
jakeita Omni 25–26 ja 
merkitse, mitä Amaleki 
kannusti meitä tekemään 
tullaksemme Kristuksen 
luokse.

Sinun olisi pitänyt löytää seuraavat ohjeet siitä, kuinka 
voi tulla Kristuksen luokse:

• Usko.
• Tule osalliseksi Hänen pelastuksestaan (ota vastaan 

Hänen sovituksensa siunaukset).
• Uhraa koko sielusi uhriksi Hänelle (anna sydämesi, 

halusi ja parhaat pyrkimyksesi – pidättelemättä 
mitään).

• Paastoa ja rukoile.
• Kestä loppuun asti.

Amaleki esitti jakeen Omni 26 lopussa lupauksen 
niille, jotka noudattavat tätä neuvoa. Etsi lupaus ja täy-
dennä seuraava periaate: Jos me tulemme Kristuksen 
luokse ja kestämme loppuun asti, me   
 .

Ne, jotka kirjoittivat pyhät kir
joitukset, tähdensivät tärkeitä 
totuuksia usein toistamisen 
avulla. Kun huomaat toistuvia 
sanoja, ilmauksia ja ajatuksia, 
pyri ymmärtämään, miksi niitä 
tähdennetään ja mitä Herra 
haluaisi sinun oppivan niistä.

Pane merkille toistuvia 
sanoja, ilmauksia 
ja ajatuksia pyhissä 
kirjoituksissa

 4. Valitse edellä mainitun neuvon – kuinka voi tulla Kris
tuksen luokse – sisältämistä ilmauksista yksi ja kirjoita tai 

hahmottele pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 1–2 minuu
tin pituinen puhe, jossa selität, kuinka me voimme tulla Kristuk
sen luokse toteuttamalla kyseistä periaatetta.

Voisit esimerkiksi kirjoittaa puheesi siitä, kuinka paastoaminen 
ja rukoileminen voivat auttaa meitä tulemaan Kristuksen luokse. 
Puheessasi voisit 1) lukea jakeet Omni 25–26 ja selittää omin 
sanoin ilmauksen, jonka olet valinnut, 2) lukea lisää pyhien kirjoi
tusten kohtia, jotka selventävät ilmausta tai antavat sille lisämer
kitystä, 3) kertoa omasta elämästäsi tai jonkun tuntemasi ihmi
sen elämästä kokemuksen, joka on esimerkkinä ilmauksesta sekä 
4) kertoa ajatuksiasi ja tuntemuksiasi sekä lausua todistuksesi.
Opettajasi saattaa pyytää sinua pitämään valmista-
masi puheen seuraavalla oppitunnilla. Voit myös halu-
tessasi pitää puheesi perheillassa tai jossakin muussa 
tilaisuudessa.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut kirjat Jarom–Omni ja suorittanut tämän oppi
aiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
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JOHDANTO:  

Mormonin sanat
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Tutkimalla Mormonin sanoja voit vahvistaa uskoasi 
siihen, että ”Herra tietää kaiken” (Morm. s. 7) ja että 
Hän johdattaa palvelijoitaan toteuttamaan Hänen 
tarkoituksensa. Historian kannalta katsottuna kirja 
toimii yhdistävänä siltana Nefin pienten levyjen 
(1. Nefi – Omni) ja sen lyhennelmän välillä, jonka 
Mormon laati Nefin isoista levyistä (Moosia – 4. Nefi). 
Mormonin sanat voi auttaa sinua ymmärtämään 
paremmin, mistä aikakirjoista Mormon laati 
lyhennelmän, kun hän kokosi Mormonin kirjan. 
Se myös johdattaa sinut tutustumaan kuningas 
Benjaminin uskoon ja saavutuksiin.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Tämän kirjan kirjoitti Mormon. Hän oli profeetta, 
aikakirjanpitäjä sekä sen lyhennelmän pääasiallinen 
laatija ja kokoaja, josta Mormonin kirja muodostuu. 
Mormonin kirja on nimetty hänen mukaansa. Hän 
oli myös nefiläinen sotapäällikkö ja vanhurskas isä. 
Profeetta Moroni oli hänen poikansa.

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Mormon kirjoitti tämän kirjan suunnilleen 385 jKr. – sen 
jälkeen kun hän oli ”nähnyt melkein kaiken [kansansa] 
nefiläisten tuhon” (Morm. s. 1). Mormon ei merkinnyt 
muistiin, missä hän oli, kun hän kirjoitti tämän kirjan.

JOHDANTO:  

Moosian kirja
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Tutkiessasi Moosian kirjaa luet voimallisia todistuksia 
Jeesuksen Kristuksen palvelutyöstä. Saat myös tietoa 
ihmisistä, jotka Herra vapautti synnin orjuudesta 
tai fyysisen sorron alta. Edelleen opit, kuinka 
yksittäisten ihmisten, kuten kuningas Benjaminin, 
Abinadin ja Alman, vanhurskaat ponnistelut toivat 
valtavia siunauksia muille. Näet, kuinka yksittäisten 
ihmisten, kuten Senifin ja hänen poikansa kuningas 
Nooan, huonot valinnat sitä vastoin toivat kielteisiä 
seurauksia heille itselleen ja heidän kansalleen.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Mormon kokosi muutamien muiden kirjoittajien 
aikakirjat ja laati niistä lyhennelmänä Moosian kirjan. 
Kirja on saanut nimensä Moosian mukaan, joka oli 
kuningas Benjaminin poika. Moosia oli profeetta, 
näkijä, ilmoituksensaaja ja kuningas, joka hallitsi 
Sarahemlassa suunnilleen vuosina 124–91 eKr. Hän sai 
nimensä isoisänsä Moosian mukaan, joka hänkin oli 
Sarahemlan kuningas (ks. Omni 12–13, 19).

Mormon käytti Moosian kirjan laatimiseen useita 
aikakirjoja. Hän lyhensi ja lainasi otteita aikakirjasta, 
jonka Moosia oli kirjoittanut Nefin isoihin levyihin 
ja jossa kerrottiin yksityiskohtaisesti nefiläisten 
historiasta Sarahemlan maassa (ks. Moosia 1–7; 
25–29). Hän käytti myös Senifin aikakirjaa, jossa 
kerrotaan Senifin kansan historia siitä ajasta alkaen, 
kun he lähtivät Sarahemlasta, siihen aikaan asti, 
kunnes he palasivat (ks. Moosia 7–22). Lisäksi Mormon 
lainasi ja lyhensi osia Alman kirjoituksista. Alma oli 
säilyttänyt Abinadin sanat (ks. Moosia 17:4) ja pitänyt 
aikakirjaa omasta kansastaan (ks. Moosia 18; 23–24).

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Alkuperäiset aikakirjat, joita käytettiin Moosian kirjan 
lähteinä, kirjoitettiin luultavasti vuosina 200–91 eKr. 
Mormon laati lyhennelmän noista aikakirjoista 
jossakin vaiheessa vuosien 345 ja 385 jKr. välillä. 
Mormon ei merkinnyt muistiin, missä hän oli, kun hän 
kokosi tämän kirjan.
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VIIKKO 11: PÄIVÄ 1

Mormonin sanat – 
Moosia 2
Johdanto
Mormonin sanat toimii yhdistävänä siltana Nefin pien-
ten levyjen ja sen lyhennelmän välillä, jonka Mormon 
laati Nefin isoista levyistä. Tämä kirja, joka kirjoitettiin 
lähes 400 vuotta Jeesuksen Kristuksen syntymän jälkeen, 
sisältää lyhyen selostuksen siitä, mitä Nefin pienet levyt 
ovat ja miksi Mormon tunsi, että ne piti ottaa mukaan 
osaksi muita pyhiä kirjoituksia. Mormonin sanoissa 
annetaan myös arvokasta näkemystä siihen, miksi 
kuningas Benjaminilla oli niin suuri vaikutus kansaansa.

Nefin pienet levyt oli omistettu pääasiassa hengellisille 
asioille sekä profeettojen palvelutehtävälle ja opetuksille. 
Nefin isot levyt sisälsivät pääasiassa kansan maallisen 
historian, jonka kuninkaat kirjoittivat Nefistä alkaen. (Ks. 
1. Nefi 9:2–4.) Moosian ajasta lähtien isot levyt sisälsivät 
kuitenkin myös erittäin tärkeitä hengellisiä asioita.

Mormonin levyt eli kultalevyt, jotka annettiin Joseph 
Smithille, sisälsivät lyhennelmän, jonka Mormon oli 
laatinut Nefin isoista levyistä ja johon hän oli lisännyt 
monia selityksiä. Nämä kultalevyt sisälsivät myös Mor-
monin kirjoittaman jatkon tuolle historialle sekä hänen 
poikansa kirjoittamat lisäykset.

Lukuun Moosia 1 on kirjoitettu muistiin kuningas 
Benjaminin opetuksia pojilleen. Hän opetti heille, että 
pyhät kirjoitukset auttavat meitä muistamaan Jumalan 
ja pitämään Hänen käskynsä. Kun kuningas Benja-
min lähestyi elämänsä loppupuolta, hän halusi puhua 
kansalleen palvelemisestaan kuninkaana ja kannustaa 
heitä olemaan kuuliaisia Jumalalle. Kuningas Benjami-
nin puhe on kirjoitettu muistiin lukuihin Moosia 2–5, ja 
puheessa kuvataan Kristuksen kärsimystä ja sovitusta, 
oikeudenmukaisuuden ja armon merkitystä sekä sitä, 
että meidän tulee liiton kautta ottaa päällemme Kristuk-
sen nimi. Puheensa alussa, joka on tallennettu lukuun 
Moosia 2, kuningas Benjamin tähdensi sitä, että meidän 
tulee palvella Jumalaa palvelemalla muita. Hän tähdensi 
myös niiden onnellista tilaa, jotka pitävät käskyt.

1. Nefi – 
Omni

Pienet levyt

Mormonin sanat

Moosia – 
4. Nefi

Isot levyt

Mormonin sanat 1–11
Mormon opettaa, että Jumala on säilyttänyt eri aikakirjoja 
viisasta tarkoitusta varten
Mieti jotakin tilannetta, jolloin tunsit Hengen keho-
tusta tehdä jotakin. Tiesitkö, kuinka kaikki järjestyisi, 
jos noudattaisit saamaasi kehotusta? Mistä sait päättä-
väisyyttä ja luottamusta toimia kehotuksen mukaan?

Jumala käski profeetta Mormonia laatimaan lyhennel-
män kansansa aikakirjoista, joita oli pidetty Nefin levyillä. 
Suunnilleen vuonna 385, kun hän oli aikeissa antaa 
lyhentämänsä aikakirjat pojalleen Moronille, hän noudatti 
Hengen kehotusta, vaikkei hän tiennyt sen seurausta.

Aikakirjoja selatessaan Mormon löysi jotakin. Lue jae 
Morm. s. 3, niin saat selville, mitä hän löysi. (”Nämä 
levyt” viittaa Nefin pieniin levyihin, jotka sisälsivät kir-
jat 1. Nefi – Omni.) Lue Morm. s. 4–6. Voit halutessasi 
merkitä pyhiin kirjoituksiisi, miksi Mormon oli mielis-
sään, kun hän löysi sen, mitä oli näillä pienillä levyillä.

Lue Morm. s. 7 ja pane merkille, miksi Mormon liitti 
nämä pienet levyt osaksi Nefin levyiltä laatimaansa 
lyhennelmää. Voisit merkitä tämän periaatteen pyhiin 
kirjoituksiisi: ”Herra tietää kaiken.” Kun ymmärrät 
tämän totuuden ja uskot siihen, sinussa voi kasvaa 
usko noudattaa kehotuksia, joita saat Pyhältä Hengeltä.
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Herra oli käskenyt Nefin valmistaa pienet levyt ja kirjoit-
taa niihin kansansa pyhiä asioita (ks. 1. Nefi 9:3). Siihen 
aikaan Nefi julisti: ”Herra on käskenyt minua valmis-
tamaan nämä levyt jotakin omaa viisasta tarkoitustaan 
varten, jota tarkoitusta minä en tiedä” (1. Nefi 9:5).

Tämä tarkoitus tehtiin selväksi vuosisatoja myöhemmin 
vuonna 1828, kun profeetta Joseph Smith alkoi kääntää 
kultalevyjä. Ensin hän käänsi 116 sivua käsikirjoi-
tusta siitä lyhennelmästä, jonka Mormon oli laatinut 
Nefin isoista levyistä, ja sitten ne sivut katosivat eli ne 
varastettiin, kun Joseph antoi Martin Harrisin ottaa ne 
mukaansa. Herra kielsi Josephia kääntämästä kadon-
nutta osuutta uudelleen, koska pahat ihmiset suunnit-
telivat muuttavansa kadonneiden sivujen sanat ja siten 
kumoavansa Mormonin kirjan luotettavuuden. Herra 
käski häntä kääntämään pienillä levyillä olevan histo-
riakertomuksen, joka kattoi saman aikakauden. Tämä 
historiakertomus keskittyi pyhempiin asioihin. (Ks. OL 
10:10, 41–43; ks. myös 1. Nefi 9:3–4.)

Tämä kokemus on merkittävä todiste siitä, että Herra 
tietää kaiken, mikä on tapahtuva. Hän tiesi, että pie-
nillä levyillä olevaa historiakertomusta tarvittaisiin, ja 
Hän innoitti Mormonia liittämään levyt laatimaansa 
lyhennelmään.

Kuinka tämän totuuden tunteminen voi auttaa sinua, 
kun saat kehotuksia Hengeltä?

 1. Kuvaile pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi 
tilannetta, jolloin sinä tai joku tuntemasi henkilö olette 

toimineet Pyhältä Hengeltä saamanne kehotuksen mukaan, vaikka 
sinä tai hän ette ole ensin kenties ymmärtäneet kehotusta. Kirjoita 
siitä, kuinka arvelet voivasi paremmin valmistautua tunnistamaan 
Hengen kehotuksia ja toimimaan niiden mukaan. Muista, että kun 
olet uskollinen Herran Hengen kehotuksille, Herra vaikuttaa 
sinussa niin, että teet Hänen tahtonsa mukaisesti (ks. Morm. s. 7).

Mormonin sanat 12–18
Kuningas Benjamin kukistaa lamanilaiset ja hallitsee 
vanhurskaudessa
Kuningas Benjamin oli vanhurskas kuningas, joka hal-
lituskautensa aikana kohtasi monia esteitä, kuten sotia 
lamanilaisia vastaan ja opillista kiistelyä kansansa kes-
kuudessa. Kuningas Benjamin johti nefiläisten sotajou-
kot ”Herran voimalla” vihollisiaan vastaan ja vakiinnutti 
lopulta maassa rauhan (ks. Morm. s. 13–14). ”Monien 
pyhien miesten” avulla hän työskenteli nuhdellakseen 
vääriä profeettoja ja vääriä opettajia, jotka aiheuttivat 
kiistelyä kansan keskuudessa, vakiinnuttaen siten myös 
rauhan, joka tulee vanhurskaudesta (ks. Morm. s. 15–18).
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Lue Morm. s. 12–18 ja lisää alla oleviin tyhjiin kohtiin 
niiden jakeiden numerot, jotka parhaiten opettavat 
seuraavia totuuksia:

• Herra kutsuu profeettoja, jotka voivat johtaa 
kansan saamaan rauhan haasteista huolimatta. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

• Me voimme löytää rauhaa noudattamalla profeetto-
jen innoitettua ohjausta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

• Herran voimalla me voimme voittaa haasteet. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Moosia 1:1–18
Kuningas Benjamin opettaa pojilleen pyhien kirjoitusten 
merkitystä
Kuvittele, millaista elämäsi olisi, ellei sinulla olisi kos-
kaan ollut luettavana tai tutkittavana pyhiä kirjoituksia 
ja ellei sinua olisi koskaan opetettu niiden pohjalta.

Kuningas Benjamin opetti pojilleen, kuinka heidän 
elämänsä olisi ollut erilaista, ellei heillä olisi ollut pyhiä 
kirjoituksia. Kuten on kirjoitettu muistiin kohdassa 
Moosia 1:3–5, hän käytti kolmesti ilmauksen ”ellei olisi 
näitä [pyhiä kirjoituksia]” eri muunnelmia auttaakseen 
poikiaan ymmärtämään pyhien kirjoitusten tärkeyden.

 2. Kun luet kohtaa Moosia 1:1–8, pane merkille, mitä siu
nauksia nefiläiset olisivat menettäneet, ellei heillä olisi ollut 

pyhiä kirjoituksia. Vertaa oppimaasi kohtaan Omni 17–18. Kirjoita 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 3–4 virkettä, joissa täyden
nät seuraavan ilmauksen: Ellei minulla olisi pyhiä kirjoituksia…

Voit halutessasi kirjoittaa pyhiin kirjoituksiisi kohdan 
Moosia 1:1–8 viereen seuraavan periaatteen: Pyhien 
kirjoitusten tutkiminen auttaa meitä tuntemaan 
käskyt ja pitämään ne.

Kuningas Benjamin opetti kansalleen, miten tärkeää on 
olla uskollinen käskyille, ja selitti, mitä tapahtuu niille, 
joista tulee jumalattomia sen jälkeen kun he ovat olleet 
”Herran suuresti suosima kansa” (Moosia 1:13). Lue 
Moosia 1:13–17 ja vertaa jaetta Moosia 1:13 jakeeseen 
Alma 24:30. Määritä sitten ainakin viisi seurausta, jotka 
kohtaavat niitä, jotka kääntyvät pois Herrasta. Voisit mer-
kitä tai numeroida nämä seuraukset pyhiin kirjoituksiisi.

Moosia 2:1–41
Nefiläiset kokoontuvat kuulemaan kuningas Benjaminin 
sanoja
Lue Moosia 2:1–9 ja kirjoita vastaukset seuraaviin 
kysymyksiin:

• Ketkä kokoontuivat yhteen?   
 

• Mihin he kokoontuivat?   
 

• Mitä tehtiin, jotta iso väkijoukko pystyisi kuulemaan 
kuningas Benjaminin sanat?   
 

Jotta voit paremmin ymmärtää kuningas Benjaminin 
luonnetta, lue Moosia 2:11–15 ja pane merkille ilmauk-
sia, jotka osoittavat, että kuningas Benjamin keskittyi 
vanhurskauteen ja palvelemiseen, ei niinkään asemaan 
tai tunnustukseen.

Pohdi sitten presidentti Howard W. Hunte-
rin seuraavaa lausumaa: ”Älkää huolehtiko 
liiaksi asemasta. Muistatteko neuvon, jonka 
Vapahtaja antoi niille, jotka tavoittelivat 
’kunniapaikkaa’ ja ’etumaisia istuimia’? 
’Joka teistä on suurin, se olkoon toisten 

palvelija.’ (Matt. 23:6, 11.) On tärkeää saada arvostusta. 
Mutta painopisteemme tulisi olla vanhurskaudessa eikä 
tunnustuksessa; palvelemisessa eikä asemassa.” (Ks. 
”Kirkon naisille”, Valkeus, tammikuu 1993, s. 94.)

Tutki jakeita Moosia 2:16–17 ja merkitse palvelemista 
koskeva periaate, jonka voimme oppia kuningas 
Benjaminilta: Kun palvelemme lähimmäisiämme, 
me palvelemme Jumalaa. (Moosia 2:17 on pyhien 
kirjoitusten hallittava kohta. Voisit merkitä sen selvästi 
erottuvalla tavalla, jotta pystyt tulevaisuudessa löytä-
mään sen helposti.)

Mieti jotakin tilannetta, jolloin joku on siunannut 
elämääsi palvelemalla sinua. Kuinka olet osoittanut 
(tai kuinka voisit osoittaa) kiitollisuutesi Jumalalle 
henkilöstä, joka on palvellut sekä sinua että Jumalaa 
vanhurskaudessa? Kuinka olet osoittanut kiitollisuutesi 
kyseiselle henkilölle?
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Kun kuningas Benjamin oli opettanut kansalleen, että 
tulee palvella muita, hän puhui siitä, miten monin 
tavoin Jumala siunaa meitä ja miten meidän tulee olla 
kiitollisia Hänelle.

 3. Kun tutkit jakeita Moosia 2:19–24, 34, mieti, miten 
monin tavoin Jumala siunaa sinua. Mieti, kuinka voit 

osoittaa kiitollisuutesi Hänelle. Kirjoita sitten pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaasi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
 a. Miksi kuningas Benjamin haluaa kutsua itseään, kansaansa 
ja meitä ”hyödyttömiksi palvelijoiksi”?
 b. Miksi meidän on tärkeää muistaa, että olemme velkaa 
Jumalalle?

Kuningas Benjaminin sanat opettavat meille, että 
kun tunnemme olevamme velkaa Jumalalle, me 
haluamme palvella muita ja kiitollisuutemme 
lisääntyy.

Kohdassa Moosia 2:34 kuningas Benjamin opetti, että 
meidän tulee antaa Jumalalle kaikki, mitä meillä on 
ja mitä olemme. Pohdiskele sitä, kuinka voisit antaa 
Jumalalle kaiken, mitä sinulla on ja mitä olet. Muista, 
että kun pidät Jumalan käskyt ja pyrit palvelemaan 
vilpittömästi, Hän siunaa sinua sen johdosta.

Luvun Moosia 2 viimeiset jakeet sisältävät tärkeän 
varoituksen, jonka kuningas Benjamin antaa kansal-
leen. Oletko koskaan nähnyt merkkiä, joka tarkoittaa 
”varo”? (Esim. merkkiä, joka varoittaa suurjännite-
linjoista, putoavista kivistä, villieläimistä tai voimak-
kaasta virtauksesta.) Lue Moosia 2:32–33, 36–38 
ja pane merkille, mitä kuningas Benjamin kehotti 
kansaansa varomaan. (Sanalla rangaistus jakeessa 33 
tarkoitetaan murhetta ja kurjuutta.) Kirjoita virke, 
joka kuvailee, mitä tapahtuu niille, jotka ”[kapinoivat] 
avoimesti Jumalaa vastaan” (jae 37) tai jotka tietoisesti 
rikkovat Jumalan käskyjä.   
 

Lue seuraavat sanat: ”Jotkut ihmiset rikkovat tietoisesti 
Jumalan käskyjä ja suunnittelevat tekevänsä parannuk-
sen myöhemmin, kuten ennen kuin menevät temppe-
liin tai palvelevat lähetystyössä. Senkaltainen tahalli-
nen synnin tekeminen pilkkaa Vapahtajan sovitusta.” 
(Nuorten voimaksi, kirjanen, 2011, s. 28–29.)

Vanhin David A. Bednar kahdentoista apostolin kooru-
mista on huomauttanut, kuinka tärkeää on tunnistaa, 
milloin me saatamme olla loittonemassa Hengestä:

”Meidän pitäisi pyrkiä huomaamaan 
– – se, kun me loittonemme ’pois Herran 
Hengestä – –’ (Moosia 2:36). – –

Mittapuu on selkeä. Jos jokin, mitä 
ajattelemme, katselemme, kuunte-

lemme tai teemme, vie meitä kauemmaksi Pyhästä 

Hengestä, silloin meidän pitäisi lakata ajattelemasta, 
katselemasta, kuuntelemasta tai tekemästä sitä. Jos 
esimerkiksi se, minkä on tarkoitus viihdyttää, etään-
nyttää meitä Pyhästä Hengestä, silloin sellainen viihde 
ei varmastikaan ole meitä varten. Koska Henki ei voi 
suvaita sellaista, mikä on rahvaanomaista, karkeaa tai 
säädytöntä, sellainen ei selvästikään ole meitä varten. 
Koska me vieraannumme Herran Hengestä ryh-
tyessämme sellaiseen toimintaan, jota meidän tulisi 
karttaa, sellainen ei kerta kaikkiaan ole meitä varten.” 
(Ks. ”Jotta Hänen Henkensä olisi aina meidän kans-
samme”, Liahona, toukokuu 2006, s. 30.)

Pohdiskele, mitä ihmiset menettävät – toisinaan edes 
käsittämättä sitä – kun he loittonevat Hengestä. Lue 
Moosia 2:40–41 ja pane merkille, mitä kuningas 
Benjamin halusi meidän ajattelevan ja mitä hän halusi 
meidän muistavan.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi
 a. kokemuksista, jotka ovat opettaneet sinulle, että jos 

olet kuuliainen Herralle, sinua siunataan sekä ajallisesti että 
hengellisesti
 b. yhdestä elämäsi osa alueesta, jolla haluaisit olla kuuliaisempi 
Jumalan käskyille. Kirjoita tavoite, jonka mukaan aiot edistyä 
sillä osa alueella.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Moosia 2:17
Lue Matt. 22:36–40; 25:40 ja Moosia 2:17. Tee pyhien 
kirjoitusten kohtien luettelo, ketju tai ryhmä yhdistä-
mällä nämä kohdat toisiinsa rinnakkaisviittein. Tämä 
pyhien kirjoitusten tutkimisen menetelmä auttaa sel-
ventämään merkityksiä ja laajentamaan ymmärrystä.

Selitä rinnakkaisviittein juuri yhdistämiesi kohtien 
väliset yhteydet.   
 

Pohdi seuraavia kysymyksiä:

• Milloin olet tuntenut, että olet palvellut Jumalaa 
palvelemalla jotakuta toista henkilöä?

• Mitä sellaisia asioita sinä voit tehdä jonkun 
lähipiirissäsi olevan hyväksi, joita Vapahtaja tekisi, jos 
Hän olisi täällä?

 5. Kun olet opetellut ulkoa kohdan Moosia 2:17, kirjoita 
se ulkomuistista pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Morm. s. – Moosia 2 ja suorittanut tämän 
oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
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VIIKKO 11: PÄIVÄ 2

Moosia 3
Johdanto
Jatkaessaan puhettaan kansalleen kuningas Benjamin 
kertoi, että enkeli oli puhunut hänelle Jeesuksen Kris-
tuksen palvelutehtävästä. Kuningas Benjamin todisti, 
että uskomalla Jeesukseen Kristukseen ja tekemällä 
parannuksen ne, jotka ovat tehneet syntiä, voivat saada 
pelastuksen. Hän opetti myös, että Jeesuksen Kristuk-
sen sovituksen avulla ihminen voi voittaa luonnollisen 
ihmisen taipumalla Pyhän Hengen kutsuun.

Moosia 3:1–10
Kuningas Benjamin esittää sanat, jotka enkeli puhui 
sovituksesta

Kun tutkit lukua Moosia 3, pane merkille, mikä on 
”suuren ilon ilosanoman” lähde (ks. Moosia 3:3).

Lue Moosia 3:1–5 ja pane merkille, mitä enkeli kertoi 
kuningas Benjaminille. Enkeli julisti, että kuningas 
Benjaminin kansalla oli syytä riemuita ja täyttyä ilosta.

Mikä enkelin sanomassa oli sellaista, että se voisi täyt-
tää nefiläiset ilolla?   
 

Lue Moosia 3:5–10 ja merkitse sanoja tai ilmauksia, 
jotka koskevat Vapahtajaa ja Hänen palvelutyötään ja 
jotka auttavat sinua paremmin arvostamaan Vapahtajan 
palvelutyötä kuolevaisuudessa.

 1. Valitse kaksi ilmausta, jotka merkitsit, ja kirjoita 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi selostus siitä, 

mitä sellaista niissä opetetaan, mikä auttaa sinua paremmin 
ymmärtämään ja arvostamaan Vapahtajan palvelutyötä.

Piirrä, kuinka paljon vettä kaataisit lasiin, 
jos haluaisit vain maistaa sitä.

Piirrä, kuinka paljon vettä kaataisit lasiin, 
jos haluaisit sammuttaa janosi.

Piirrä, kuinka paljon vettä kaataisit lasiin, 
jos tietäisit, että vesi kuvastaa onnelli

suutta.

Kohdassa Moosia 3:5–10 opetetaan monia oppeja ja 
periaatteita. Tämä on yksi tärkeimmistä: Jeesus Kris
tus on kärsinyt, jotta me voimme pelastua syn
neistämme. Voisit kirjoittaa tämän periaatteen pyhiin 
kirjoituksiisi kohdan Moosia 3:7–9 viereen.

Kun olet lukenut kohdan Moosia 3:7–9, lue Luuk. 22:44 
ja OL 19:16–18. Mitä lisänäkemyksiä luku Moosia 3 
tarjoaa? Millä tavoin luku Moosia 3 auttaa meitä arvos-
tamaan sitä, mitä tapahtui Vapahtajalle?

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin 
James E. Talmagen seuraava lausunto, joka koskee 
Vapahtajan kärsimystä Getsemanen puutarhassa:

”Kristuksen puutarhassa kärsimä tuska on 
rajalliselle mielelle käsittämätön sekä 
ankaruutensa että syynsä puolesta. 
– – Hän kamppaili ja huokasi taakan alla, 
jonka kaltaista ei kukaan muu maan 
päällä elänyt saattaisi edes kuvitella 

mahdolliseksi. Ei ruumiillinen tuska eikä pelkästään 
henkinen ahdistus saanut Häntä kärsimään sellaista 
piinaa, että verikin tunkeutui jokaisesta huokosesta, 
vaan kysymyksessä oli hengellinen sielunhätä, jollaista 
vain Jumala kykeni tuntemaan. – – Tuona ahdistuksen 
hetkenä Kristus kohtasi ja voitti kaikki ne kauhut, jotka 
Saatana, tämän maailman ruhtinas [ks. Joh. 14:30], 
saattoi aiheuttaa. – –

Jollakin tavalla, kirjaimellisella ja pelottavan todellisella, 
joskin ihmiselle käsittämättömällä tavalla, Vapahtaja otti 
päälleen ihmiskunnan syntien taakan Aadamista aina 
maailman loppuun asti.” (Ks. Jeesus Kristus, 1986, s. 429.)

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi koke
muksesta, joka on auttanut sinua tietämään, että Jeesus 

Kristus on Vapahtaja. Kuinka tämän kokemuksen muistaminen 
lisää elämääsi iloa?

Moosia 3:11–27
Kuningas Benjamin 
kuvailee, kuinka voimme 
voittaa luonnollisen 
ihmisen.
Kun kuningas Benjamin 
jatkoi kansansa opetta-
mista, hän opetti heille, 
kuinka sovitus siunaa 
Jumalan lapsia. Hän 
opetti myös, kuinka me 
voimme voittaa luon-
nollisen ihmisen ja tulla 
pyhiksi Vapahtajan sovi-
tuksen avulla.

Kun muistelet hengellisiä 
kokemuksia, joita olet saanut, 
Pyhä Henki todistaa sinulle 
jälleen niistä totuuksista, joita 
olet oppinut. Se, että kirjoitat 
näitä kokemuksia päivä
kirjaasi, osoittaa Herralle, 
että haluat muistaa Hänen 
kätensä elämässäsi, ja auttaa 
sinua muistamaan ne.

Muistele kokemuksia
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Jotta voit paremmin ymmärtää, kuinka sovitus siunaa 
Jumalan lapsia, lue seuraavat pyhien kirjoitusten koh-
dat ja kirjoita kuvaus siitä ihmisryhmästä, jota jakeen 
todistuksen mukaan siunataan Jeesuksen Kristuksen 
sovituksen ansiosta:

• Moosia 3:11   
 

• Moosia 3:16   
 

On tärkeää tietää, että vaikka Jeesus Kristus sovitti 
niiden synnit, jotka eivät tunne evankeliumia – niiden, 
jotka kuolevat tietämättömyydessä – heidän täytyy silti 
henkimaailmassa tehdä parannus ja osoittaa uskoa 
Jeesukseen Kristukseen, jotta he voivat pelastua (ks. 
OL 131:6; 138:31–34). Herra on myös ilmoittanut, 
että lapset syntyvät viattomina Jumalan edessä ja ettei 
Saatanalla ole mitään valtaa kiusata heitä. Pienet lapset, 
kunnes heistä kahdeksan vuoden iässä tulee vastuulli-
sia, pelastuvat Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta 
ilman että heidän täytyy tehdä parannusta tai saada 
kastetta (ks. Moroni 8:8–15; OL 29:46–47; 137:10).

Meidän täytyy toimia sen tiedon pohjalta, joka meillä 
on Jeesuksen Kristuksen evankeliumista. Lue Moosia 
3:12–13 ja alleviivaa sanoja ja ilmauksia, jotka opetta-
vat, että meidät voidaan pelastaa synneistämme, 
kun me osoitamme uskoa Jeesukseen Kristukseen 
ja teemme parannuksen.

Muistele jälleen kuvaa lasista, joka oli täynnä ”onnel-
lisuutta”. Muista enkelin sanat, jotka julistivat, että ilo 
tulee Vapahtajan tehtävän ja sovituksen ymmärtämi-
sestä (ks. Moosia 3:4–5). Lue Moosia 3:24–27 ymmär-
tääksesi tämän kuvan vastakohdan. Alleviivaa, mitä 
ne, jotka päättävät olla tekemättä parannusta, juovat 
tuomiopäivänä.

Mitä tapahtuu niille, jotka kieltäytyvät osoittamasta 
uskoa Jeesukseen Kristukseen ja tekemästä paran-
nusta?   
 

Kun kuningas Benjamin oli puhunut kansalleen Vapah-
tajan sovituksesta ja siitä, että tulee tehdä parannus 
ja uskoa Vapahtajaan, hän opetti kansalleen, kuinka 
heidän tulee riisua luonteensa synnillinen osa ja tulla 
pyhiksi sovituksen ansiosta.

Lue Moosia 3:19 ja pane merkille kaikki sanat tai 
ilmaukset, joita et ymmärrä. Saattaa olla hyödyllistä kir-
joittaa pyhiin kirjoituksiisi tämän jakeen viereen kaksi 
määritelmää. ”Luonnollinen ihminen” on henkilö, joka 
antaa himojen, halujen ja lihan mielitekojen vaikuttaa 
itseensä Pyhän Hengen kuiskausten asemesta. ”Tai-
pumisella” tarkoitetaan alistumista jonkun tai jonkin 
tahtoon. Moosia 3:19 on pyhien kirjoitusten hallittava 
kohta. Voisit merkitä sen selvästi erottuvalla tavalla, jotta 
pystyt tulevaisuudessa löytämään sen helposti.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
otsikko ”Luonnollisen ihmisen riisuminen”. Kirjoita tämän 

otsikon alle luettelo siitä, mitä jakeessa Moosia 3:19 meitä ope
tetaan tekemään voittaaksemme ”luonnollisen ihmisen”. Ympy
röi yksi asia, jonka hyväksi sinun olisi mielestäsi tärkeintä työs
kennellä tällä hetkellä. Laadi suunnitelma, kuinka aiot tehdä sitä 
käytännössä.

Yksi kohdan Moosia 3:19 periaatteista opettaa, että jos 
taivumme Pyhän Hengen kutsuun, me voimme Kristuk-
sen sovituksen ansiosta voittaa luonnollisen ihmisen.

Mitä toisin sanoen taipuminen Pyhän Hengen kutsuun 
tarkoittaa?   
 

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin 
Neal A. Maxwellin seuraava lausunto, joka koskee 
luonnollisen ihmisen riisumista: ”Henkilökohtainen 
vanhurskaus, jumalanpalvelus, rukous ja pyhien kirjoi-
tusten tutkiminen ovat suorastaan ratkaisevan tärkeitä 
luonnollisen ihmisen pois riisumisessa (ks. Moosia 
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3:19)” (”Maailman riuhtaisut ja kiskaisut”, Liahona, 
tammikuu 2001, s. 44).

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Millä tavoin pyrit elämäs

säsi taipumaan Pyhän Hengen kutsuun?

 5. Mitä voit tehdä omassa elämässäsi taipuaksesi täydelli
semmin ”Pyhän Hengen kutsuun”? Kirjoita pyhien kirjoitus

ten tutkimispäiväkirjaasi tavoite, joka auttaa sinua edistymään tällä 
alueella tällä viikolla. Voisit halutessasi työskennellä yhden jakeessa 
Moosia 3:19 luetellun ominaisuuden parissa, joka auttaa meitä 
tulemaan lapsen kaltaiseksi – esimerkiksi tulla alistuvammaksi, 
sävyisämmäksi, nöyremmäksi, kärsivällisemmäksi, sellaiseksi, joka 
on täynnä rakkautta, tai halukkaammaksi alistumaan kaikkeen, 
”mitä Herra näkee hyväksi panna [sinun kannettavaksesi]”.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi joita
kin esteitä, joita on elämässäsi ja jotka estävät sinua tai

pumasta Hengen kutsuun.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Moosia 3:19
 7. Sinun on ehkä helpompi muistaa tai opetella ulkoa 
kohta Moosia 3:19, kun luet sen läpi kolme kertaa. Toistami

nen auttaa sinua tutustumaan jakeen sisältöön. Kun olet tehnyt niin, 
yritä kirjoittaa pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi mahdollisim
man suuri osa jakeesta tai sen ajatuksista ilman että katsot pyhistä 
kirjoituksistasi. Kokeile jakeen toistamista ääneen eri aikoina, kuten 
kävellessäsi, kuntoillessasi tai käydessäsi nukkumaan. Kun teet niin 
useana päivänä peräkkäin, sinun voi olla helpompi oppia tämä jae 
ulkoa ja muistaa siinä olevat tärkeät periaatteet.

 8. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Moosia 3 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 11: PÄIVÄ 3

Moosia 4
Johdanto
Kuningas Benjaminin opetuksilla oli syvällinen vaikutus 
ihmisiin, jotka kuuntelivat häntä. Nämä ihmiset osoit-
tivat uskoa sovitukseen, tekivät parannuksen ja saivat 
syntinsä anteeksi. Sitten kuningas Benjamin opetti 
heille, mitä heidän tulee tehdä säilyttääkseen syntiensä 
anteeksiannon. Hän julisti, että me olemme kuin ker-
jäläisiä, koska pelastuksemme riippuu täysin Jumalasta. 

Kuningas Benjamin varoitti, että meidän täytyy aina 
valvoa ajatuksiamme, tekojamme ja toimiamme.

Moosia 4:1–8
Väkijoukko on Hengen vallassa, ja ihmiset saavat 
anteeksiannon synneistään
Kuvittele, että ystävä on kysynyt: Kuinka voin tietää, 
olenko saanut anteeksi jonkin tietyn synnin? Kuinka 
vastaisit?

Tutki jakeita Moosia 4:1–3 ja pane merkille ajatuksia, 
jotka auttavat sinua vastaamaan ystäväsi kysymykseen. 
Kirjoita, kuinka saattaisit vastata:   
 

Yksi niistä periaatteista, joita näissä jakeissa opetetaan, 
on tämä: Kun me osoitamme uskoa Jeesukseen 
Kristukseen ja teemme vilpittömän parannuksen, 
me saamme syntimme anteeksi. Tämänkaltainen 
parannus on tärkeä osatekijä ilon ja omantunnon-
rauhan saamisessa.

Tavallisesti kun joku esittää meille kysymyksen, me 
haluamme antaa vastauksen. Kun tällä kertaa pohdit, 
kuinka vastaisit ystäväsi kysymykseen, mieti, millä 
tavoin voisit vastata kysymykseen esittämällä vasta-
kysymyksen. Pohdi kohtaa Moosia 4:1–3 sekä seitse-
mänkymmenen koorumin täysinpalvelleen jäsenen, 
vanhin F. Burton Howardin seuraavaa lausumaa: ”Kun 
olet tehnyt täydellisen parannuksen, tunnet rauhan 
sisimmässäsi. Tiedät saaneesi anteeksi, koska se taakka, 
jota niin pitkään olet kantanut, on yhtäkkiä poissa. Se 
on poissa, ja sinä tiedät, että se on poissa.” (”Parannus”, 
Valkeus, lokakuu 1983, s. 106.)

Mieti, minkä vastakysymyksen voisit esittää ystävällesi 
auttaaksesi häntä ymmärtämään, kuinka me voimme 
tietää, olemmeko saaneet anteeksi.

Kun mietit, minkä vastakysymyksen esittäisit, saattaa 
olla hyödyllistä ymmärtää kaksi kohdan Moosia 4:1–3 
ilmausta. Itsemme näkeminen ”lihallisessa tilassamme” 
tarkoittaa langenneen eli maallisen tilamme käsittä-
mistä. Se, että näemme itsemme ”jopa maan tomuakin 
vähäisempänä”, tarkoittaa sitä, että maan tomu on kuu-
liainen Jumalan käskyille (ks. Hel. 12:7–8), mutta Juma-
lan lapset eivät ole aina kuuliaisia Hänen käskyilleen.

Seuraava voisi olla esimerkki vastakysymyksestä, jonka 
voisit esittää ystävällesi: Tunnetko omantunnonrauhaa, 
kun ajattelet tehneesi parannuksen synnistäsi? Oletko 
täyttynyt ilolla?
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 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Kuningas Benjaminin kansa sai syntinsä anteeksi ”suuren 
uskon tähden, joka heillä oli Jeesukseen Kristukseen” (Moosia 
4:3). Mitkä jakeisiin Moosia 4:1–2 kirjatut teot osoittivat heidän 
uskoaan? Millainen asenne ja millaisia tuntemuksia sinulla tulisi 
olla, jotta ne olisivat samanlaisia kuin Moosian kansalla?
 b. Kuinka voit osoittaa uskoasi Jeesukseen Kristukseen, kun etsit 
anteeksiantoa synneistäsi?

Kun kuningas Benjamin oli nähnyt kansansa katuvan 
asenteen, hän opetti heille, mitä asioita heidän tulee 
tehdä saavuttaakseen pelastuksen. Kun luet kohtaa 
Moosia 4:4–8, pane merkille, mitä meidän tulee tehdä 
saadaksemme pelastuksen.

Selitä tai anna esimerkkejä siitä, kuinka sinä pyrit teke-
mään kuningas Benjaminin kuvailemia asioita:

Pane turvasi Herraan:   
 

Pidä tarkoin Hänen käskynsä:   
 

Pysy uskossa aina elämäsi loppuun asti:   
 

Moosia 4:9–30
Kuningas Benjamin opettaa, kuinka voi säilyttää syntien 
anteeksiannon
Kun nefiläiset olivat saaneet syntinsä anteeksi, kuningas 
Benjamin opetti heille, kuinka voi säilyttää sen puhtaan 
ja tahrattoman tilan. Tutki kohtia Moosia 4:9–11, 26, 
28, 30 ja pane merkille, mitä meidän tulee uskoa ja tehdä 
säilyttääksemme syntiemme anteeksiannon. Kirjoita 
löytämäsi asiat muistiin seuraavaan taulukkoon:

Syntien anteeksiannon säilyttäminen

Usko Tee

Kuningas Benjamin opetti kansalleen monia asioita, 
kuten on kirjoitettu kohtaan Moosia 4:9–30, mutta 
yksi tärkeimmistä hänen opettamistaan periaatteista 
on tämä: Jos me nöyrrymme Jumalan edessä ja 
pyrimme kehittämään itsessämme Kristuksen 
kaltaisia ominaisuuksia, me voimme säilyttää syn
tiemme anteeksiannon.

 2. Kuningas Benjamin opetti, että meidän tulee uskoa 
Jumalaan (ks. Moosia 4:9) ja aina muistaa Jumalan 

suuruus (ks. Moosia 4:11). Kuvaile pyhien kirjoitusten tutkimis
päiväkirjassasi kokemuksia, joita sinulla tai jollakulla tuntemal
lasi henkilöllä on ollut ja jotka ovat auttaneet sinua käsittämään, 
että Jumala on todellinen, että Hän on voimallinen ja että Hän 
rakastaa sinua. Miksi arvelet, että on tärkeä ymmärtää ja muistaa 
Jumalan voima, hyvyys ja rakkaus? Kun muistat nämä asiat, 
kuinka ne vaikuttavat elämääsi?

Kuningas Benjamin kuvaili niiden ihmisten tekoja, 
jotka pyrkivät säilyttämään syntiensä anteeksiannon. 
Tutki kohtaa Moosia 4:12–16, niin saat tietää, mitä 
tekoja kuningas Benjamin mainitsi.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, 
kuinka kuningas Benjaminin kuvailemat teot osoittavat, 

että joku pyrkii säilyttämään syntiensä anteeksiannon. Osaatko 
luetella muita tekoja, jotka osoittavat, että joku pyrkii säilyttä
mään syntiensä anteeksiannon? Luettele yksi tai useampi tapa, 
jolla sinä olet auttanut apua tarvitsevia.

Kuningas Benjamin vertasi meitä jokaista kerjäläiseen, 
sillä me olemme kukin täysin riippuvaisia Jumalasta 
kaiken sen suhteen, mitä meillä on. Tämä vertaus 
voi auttaa meitä arvostamaan niitä siunauksia, jotka 
olemme saaneet Herralta. Lue Moosia 4:19–21 ja pane 
merkille, kuinka jokainen meistä on kuin kerjäläinen 
Jumalan silmissä.

Ajattele riippuvaisuuttasi Jumalasta. Mikä on jokin siu-
naus, josta voisit kiittää taivaallista Isää tällä hetkellä?

Opetettuaan, että me tarvitsemme jatkuvasti apua 
Jumalalta, kuningas Benjamin pyysi meitä ajattele-
maan sitä, kuinka meidän tulisi kohdella niitä, jotka 
pyytävät apua meiltä. Tutki jakeita Moosia 4:26–27 ja 
pane merkille, kuinka meidän tulisi kohdella apua 
tarvitsevia.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
tauksesi seuraavaan kysymykseen: Kuinka se, että muistat 

kuningas Benjaminin opetukset luvussa Moosia 4, voi auttaa 
sinua olemaan myötätuntoisempi niitä kohtaan, jotka tarvitsevat 
hengellistä tai ajallista apua?

 5. Pohdi hetken aikaa tänään tutkimiasi pyhien kirjoitus
ten kohtia. Oletko tuntenut Pyhän Hengen antavan sinulle 

vaikutelman siitä, mitä sinun tulisi tehdä sen perusteella, mitä 
olet oppinut kuningas Benjaminin opetuksista? Kirjoita tämä vai
kutelma pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi.
Muista, että Herra rakastaa sinua syvästi. Kun teet 
parannuksen kaikista vääristä teoista ja teet parhaasi 
noudattaaksesi Vapahtajan esimerkkiä, voit säilyttää 
syntiesi anteeksiannon.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Moosia 4:30
Lue ääneen Moosia 4:30. Mikä on ajatustesi, sanojesi ja 
tekojesi välinen yhteys?

Vanhin Richard G. Scott 
kahdentoista apostolin 
koorumista on kannustanut 
meitä kirjoittamaan muistiin 
saamiamme vaikutelmia: 
”Kirjoittakaa huolella muis
tiin ne tärkeät asiat, joita 
Henki teille opettaa. Tulette 
huomaamaan, että kirjoittaes
sanne muistiin kallisarvoisia 
vaikutelmia saatte niitä usein 
lisää. Saamanne tieto on 
myös saatavillanne läpi koko 
elämänne. Pyrkikää aina – 
olipa päivä tai yö, olittepa 
missä tahansa, teittepä mitä 
tahansa – tunnistamaan Hen
gen ohjaus ja toimimaan sen 
mukaisesti.” (”Miten hankit 
tietoa ja voimaa käyttää sitä 
viisaasti”, Liahona, elokuu 
2002, s. 12, 14.)

Kirjoita muistiin 
saamiasi vaikutelmia



115

Presidentti Ezra Taft Benson on kuvannut tätä yhteyttä: 
”Ajatelkaa puhtaita ajatuksia. Ne, jotka ajattelevat 
puhtaita ajatuksia, eivät tee likaisia tekoja. Te olette 
vastuussa Jumalan edessä paitsi teoistanne myös 
ajatustenne valvomisesta. – – Vanha sanonta pätee 
yhä, että kun kylvää ajatuksia, niin korjaa tekoja, kun 
kylvää tekoja, niin korjaa tapoja, kun kylvää tapoja, niin 
korjaa luonteen, ja henkilön luonne määrittelee hänen 
iankaikkisen kohtalonsa. ’Niin kuin hän mielessään 
laskee, niin hän menettelee’ (ks. Sananl. 23:7, vuoden 
1933 suomennos).” (Julkaisussa Conference Report, 
lokakuu 1964, s. 60.)

 6. Kun opit hallitse
maan ajatuksiasi, kor

jaat siunauksena sen, että 
olet sanoissasi ja teoissasi 
enemmän Kristuksen kaltai
nen. Kirjoita pyhien kirjoitus
ten tutkimispäiväkirjaasi, 
millä yhdellä tai useammalla 
tavalla voit hallita ajatuksiasi 
ja pitää ne enemmän Kristuk
sen kaltaisina.

 7. Kirjoita pyhien kir
joitusten tutkimis

päiväkirjaasi tämän päivän 
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Moo
sia 4 ja suorittanut tämän 
oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja 
oivalluksia, joita haluaisin 
esittää opettajalleni:

Ajatukset

Sanat

Teot

VIIKKO 11: PÄIVÄ 4

Moosia 5–6
Johdanto
Kuningas Benjaminin kansalleen pitämä puhe, joka 
alkoi luvusta Moosia 2, päättyy lukuun Moosia 5. Se, 
että ihmiset uskoivat kuningas Benjaminin sanoihin, sai 
heidät kokemaan voimallisen sydämenmuutoksen. He 
tekivät liiton Jumalan kanssa ja ottivat päälleen Jeesuk-
sen Kristuksen nimen. Kuten lukuun Moosia 6 on mer-
kitty, kuningas Benjamin siirsi valtakuntansa hallinto-
vallan pojalleen Moosialle ja Moosia hallitsi vanhurs-
kaudessa seuraten isänsä näyttämää esimerkkiä.

Moosia 5:1–4
Kuningas Benjaminin kansa kokee voimallisen muutoksen
Mieti seuraavia kysymyksiä: Oletko koskaan toivonut, 
että voisit muuttaa jotakin itsessäsi? Mitä olet tehnyt 
asian suhteen?

Vanhin David A. Bednar kahdentoista apostolin koo-
rumista on kuvaillut sitä, miten meidän jokaisen tulee 
kokea voimallinen muutos elämässämme: ”Jeesuk-
sen Kristuksen evankeliumin syvin olemus edellyttää 
omassa luonteessamme perusteellista ja pysyvää 
muutosta, jonka tekee mahdolliseksi luottamuksemme 
pyhän Messiaan ansioihin ja laupeuteen ja armoon (ks. 
2. Nefi 2:8). Kun me valitsemme Mestarin seuraamisen, 
me valitsemme muuttumisen – hengellisen uudesti-
syntymisen.” (Ks. ”Teidän täytyy syntyä uudesti”, 
Liahona, toukokuu 2007, s. 20.)

Voisit kirjoittaa pyhiin kirjoituksiisi kohdan Moosia 5:2 
viereen seuraavan ilmauksen: ”Kun me valitsemme 
Mestarin seuraamisen, me valitsemme muuttumisen.”

Millä tavoin arvelet meidän päättävän muuttua, kun 
me päätämme seurata Jeesusta Kristusta?   
 

Kertaa lukujen Moosia 3 ja Moosia 4 tiivistelmät muis-
taaksesi, mihin kuningas Benjaminin puhe pääasiassa 
keskittyi. Saarnansa päätteeksi kuningas Benjamin 
kysyi kansalta, uskoivatko he ne sanat, jotka hän oli 
opettanut heille Jeesuksen Kristuksen sovituksesta (ks. 
Moosia 5:1). Lue Moosia 5:2–4 ja pane merkille, mikä 
ihmisten sydämessä muuttui, kun he olivat kuunnel-
leet kuninkaansa sanoja. Kun luet, sinun kannattaa 
muistaa, että sanalla ”halu” (Moosia 5:2) viitataan 
myös ihmisen asenteisiin tai luonteeseen.

suuruus (ks. Moosia 4:11). Kuvaile pyhien kirjoitusten tutkimis
päiväkirjassasi kokemuksia, joita sinulla tai jollakulla tuntemal
lasi henkilöllä on ollut ja jotka ovat auttaneet sinua käsittämään, 
että Jumala on todellinen, että Hän on voimallinen ja että Hän 
rakastaa sinua. Miksi arvelet, että on tärkeä ymmärtää ja muistaa 
Jumalan voima, hyvyys ja rakkaus? Kun muistat nämä asiat, 
kuinka ne vaikuttavat elämääsi?

Kuningas Benjamin kuvaili niiden ihmisten tekoja, 
jotka pyrkivät säilyttämään syntiensä anteeksiannon. 
Tutki kohtaa Moosia 4:12–16, niin saat tietää, mitä 
tekoja kuningas Benjamin mainitsi.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, 
kuinka kuningas Benjaminin kuvailemat teot osoittavat, 

että joku pyrkii säilyttämään syntiensä anteeksiannon. Osaatko 
luetella muita tekoja, jotka osoittavat, että joku pyrkii säilyttä
mään syntiensä anteeksiannon? Luettele yksi tai useampi tapa, 
jolla sinä olet auttanut apua tarvitsevia.

Kuningas Benjamin vertasi meitä jokaista kerjäläiseen, 
sillä me olemme kukin täysin riippuvaisia Jumalasta 
kaiken sen suhteen, mitä meillä on. Tämä vertaus 
voi auttaa meitä arvostamaan niitä siunauksia, jotka 
olemme saaneet Herralta. Lue Moosia 4:19–21 ja pane 
merkille, kuinka jokainen meistä on kuin kerjäläinen 
Jumalan silmissä.

Ajattele riippuvaisuuttasi Jumalasta. Mikä on jokin siu-
naus, josta voisit kiittää taivaallista Isää tällä hetkellä?

Opetettuaan, että me tarvitsemme jatkuvasti apua 
Jumalalta, kuningas Benjamin pyysi meitä ajattele-
maan sitä, kuinka meidän tulisi kohdella niitä, jotka 
pyytävät apua meiltä. Tutki jakeita Moosia 4:26–27 ja 
pane merkille, kuinka meidän tulisi kohdella apua 
tarvitsevia.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
tauksesi seuraavaan kysymykseen: Kuinka se, että muistat 

kuningas Benjaminin opetukset luvussa Moosia 4, voi auttaa 
sinua olemaan myötätuntoisempi niitä kohtaan, jotka tarvitsevat 
hengellistä tai ajallista apua?

 5. Pohdi hetken aikaa tänään tutkimiasi pyhien kirjoitus
ten kohtia. Oletko tuntenut Pyhän Hengen antavan sinulle 

vaikutelman siitä, mitä sinun tulisi tehdä sen perusteella, mitä 
olet oppinut kuningas Benjaminin opetuksista? Kirjoita tämä vai
kutelma pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi.
Muista, että Herra rakastaa sinua syvästi. Kun teet 
parannuksen kaikista vääristä teoista ja teet parhaasi 
noudattaaksesi Vapahtajan esimerkkiä, voit säilyttää 
syntiesi anteeksiannon.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Moosia 4:30
Lue ääneen Moosia 4:30. Mikä on ajatustesi, sanojesi ja 
tekojesi välinen yhteys?

Vanhin Richard G. Scott 
kahdentoista apostolin 
koorumista on kannustanut 
meitä kirjoittamaan muistiin 
saamiamme vaikutelmia: 
”Kirjoittakaa huolella muis
tiin ne tärkeät asiat, joita 
Henki teille opettaa. Tulette 
huomaamaan, että kirjoittaes
sanne muistiin kallisarvoisia 
vaikutelmia saatte niitä usein 
lisää. Saamanne tieto on 
myös saatavillanne läpi koko 
elämänne. Pyrkikää aina – 
olipa päivä tai yö, olittepa 
missä tahansa, teittepä mitä 
tahansa – tunnistamaan Hen
gen ohjaus ja toimimaan sen 
mukaisesti.” (”Miten hankit 
tietoa ja voimaa käyttää sitä 
viisaasti”, Liahona, elokuu 
2002, s. 12, 14.)

Kirjoita muistiin 
saamiasi vaikutelmia
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Lue vanhin David A. Bednarin seuraavat 
sanat: ”Jeesuksen Kristuksen evankeliumi 
käsittää paljon enemmän kuin sen, että 
vältämme ja voitamme synnin ja pahan 
vaikutukset elämässämme ja puhdistumme 
niistä. Siihen liittyy olennaisesti myös se, 

että teemme hyvää, olemme hyviä ja tulemme parem-
miksi. – – Se liiton alainen vastuu, jonka olemme 
ottaneet vastaan, on antaa Pyhän Hengen muuttaa 
sydämemme siten, ’ettei meillä ole enää halua tehdä 
pahaa vaan tehdä alati hyvää’ (Moosia 5:2), kuten 
kuningas Benjaminin kansalla. Tämä voimallinen muutos 
ei ole pelkästään tulosta uutterammasta työskentelystä 
tai tiukemman itsekurin kehittämisestä. Pikemminkin se 
on seurausta Kristuksen, Herran, sovituksen mahdollis-
tamasta perustavaa laatua olevasta muutoksesta haluis-
samme, vaikuttimissamme ja luonnossamme. Meidän 
hengellisenä päämääränämme on voittaa sekä synti että 
halu tehdä syntiä.” (”Viattomat kädet ja puhdas sydän”, 
Liahona, marraskuu 2007, s. 81–82.)

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että kokee ”voimallisen muu
toksen” sydämessään? (Moosia 5:2.)
 b. Kun päätämme seurata Jeesusta Kristusta, miksi meidän tulee 
muuttaa luonnettamme eikä ainoastaan käyttäytymistämme?
 c. Miksi arvelet, että Jeesuksen Kristuksen sovitus on välttämä
tön, jotta meidän sisimmässämme tapahtuisi muutos?

Tutki jakeita Moosia 5:2, 4 ja pane merkille, mitä sel-
laista ihmiset tekivät, minkä ansiosta heidän sisimmäs-
sään pystyi tapahtumaan voimallinen sydämenmuutos. 
Voisit merkitä nämä asiat pyhiin kirjoituksiisi. Muista, 
että kuningas Benjaminin sanat koskivat Jeesuksen 
Kristuksen sovituksen voimaa, ja ihmisillä oli suuri 
usko näihin sanoihin.

Yksi niistä periaatteista, joita opimme näistä jakeista, 
on tämä: Kun me osoitamme uskoa Jeesukseen 
Kristukseen ja saamme Pyhän Hengen, me 
voimme kokea voimallisen sydämenmuutoksen.

 2. Sen pohjalta, mitä olet oppinut kohdasta Moosia 5:1–
4 ja yllä olevasta periaatteesta, kirjoita pyhien kirjoitusten 

tutkimispäiväkirjaasi, mitä sinä voit tehdä osoittaaksesi enemmän 
uskoa Vapahtajaan. Mitä nimenomaisia asioita sinä voit tehdä 
tästä päivästä alkaen osoittaaksesi enemmän uskoa, jotta voit 
elämässäsi edistää voimallista sydämenmuutosta ja säilyttää sen?

Moosia 5:5–15
Kuningas Benjaminin kansa solmii liiton Jumalan kanssa, ja 
heille annetaan uusi nimi
Kun kuningas Benjaminin kansa oli kokenut voimal-
lisen sydämenmuutoksen, he halusivat tehdä liiton 

Herran kanssa. Pane merkille, mitkä sanat tai ilmauk-
set jakeessa Moosia 5:5 osoittavat, miten sitoutunut 
kuningas Benjaminin kansa koki olevansa tämän liiton 
tekemiseen ja pitämiseen.

Kun teemme liittoja Jumalan kanssa, Hän määritte-
lee liittojen ehdot, ja me suostumme ehtoihin. Sitten 
Jumala lupaa meille tiettyjä siunauksia kuuliaisuudes-
tamme (ks. OL 82:10). Liittojen tekeminen on yksi 
tapa, jolla osoitamme Herralle olevamme vilpittömiä 
halussamme palvella Häntä.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mitkä ilmaukset jakeessa Moosia 5:5 muistuttavat sinua 
niistä lupauksista, jotka uudistamme joka kerta kun nautimme 
sakramentin?
 b. Kuinka arvelet liittojen tekemisen ja pitämisen auttavan sinua 
säilyttämään voimallisen sydämenmuutoksen?

Katso uudelleen kohtaa Moosia 1:11–12. Yksi kuningas 
Benjaminin tarkoituksista hänen kerätessään kansansa 
koolle oli antaa heille nimi. Lue Moosia 5:6–7 ja mer-
kitse nimi, jonka kuningas Benjamin antoi kansalleen, 
kun he olivat tehneet liittonsa Herran kanssa.

Näissä jakeissa opetetaan tätä periaatetta: Me otamme 
päällemme Jeesuksen Kristuksen nimen pyhien 
liittojen kautta. Lue Moosia 5:8–14 ja pane merkille, 
miksi meidän on välttämätöntä ottaa päällemme Jee-
suksen Kristuksen nimi.

Mitä siunauksia koituu siitä, että meillä on Jeesuksen 
Kristuksen nimi kirjoitettuna sydämeemme?   
 

Mikä voi aiheuttaa sen, että nimi ”pyyhitään pois” 
sinun tai jonkun henkilön sydämestä?   
 

Lue Moosia 5:15 ja pane merkille, mitä lupauksia Herra 
antaa niille, jotka pitävät liittonsa.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, miltä 
sinusta tuntuu, kun ajattelet sitä, että sinulla on Jeesuk

sen Kristuksen nimi kirjoitettuna sydämeesi. Kirjoita yksi tai 
useampia syitä, miksi haluat pitää tämän nimen ja olla koskaan 
menettämättä sitä.

Moosia 6:1–7
Moosia aloittaa hallituskautensa kuninkaana
Lue Moosia 6:3 ja pane merkille, mitä kuningas Benja-
min teki, ennen kuin hän lähetti väkijoukon pois.

Mitä kuningas Benjamin teki auttaakseen kansaansa 
muistamaan liitot, jotka he olivat tehneet?   
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Olen opiskellut luvut Moosia 5–6 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).
Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 12: PÄIVÄ 1

Moosia 7–8
Johdanto
Kuningas Moosia oli kuningas Benjaminin poika, ja 
tämä oli sen ensimmäisen Moosian poika, joka maini-
taan Mormonin kirjassa. Suunnilleen 80 vuotta ennen 
kuin Moosiasta tuli kuningas, mies nimeltä Senif joh-
datti ryhmän nefiläisiä Sarahemlasta palaamaan Nefin 
maahan asumaan (ks. Omni 27–30). Luvussa Moosia 7 
selostetaan, että kuningas Moosia antoi vahvalle ja 
väkevälle miehelle nimeltä Ammon (ks. Moosia 7:3) 
sekä pienelle ryhmälle luvan mennä Nefin maahan 
(jota toisinaan kutsutaan Lehi- Nefin maaksi) ottamaan 
selkoa Senifin ryhmän kohtalosta. Ammon löysi Seni-
fin kansan jälkeläiset, joita nyt johti Senifin pojanpoika 
Limhi. Ammonin saapuminen antoi toivoa Limhille 
ja tämän kansalle, jonka pahat teot olivat johtaneet 
siihen, että se oli joutunut lamanilaisten orjuuttamaksi. 
Aikaisemmin yrittäessään löytää Sarahemlan ja pyytää 
apua eräs Limhin kansaan kuuluva ryhmä oli löytä-
nyt 24 kultalevyä, joissa oli kaiverruksia. Kun Limhi 
kysyi Ammonilta, osasiko tämä kääntää kaiverruksia, 
Ammon selitti, että näkijä, kuten kuningas Moosia, 
osasi kääntää muinaisia aikakirjoja.

Katsaus lukuihin Moosia 7–24
Oletko koskaan halunnut päästä eroon kurjasta olosta, 
tuskallisesta tilanteesta, haasteellisista tai painostavista 
olosuhteista tai synnin aiheuttamasta syyllisyydestä? 
Niiden ihmisten kokemukset, joista kerrotaan luvuissa 
Moosia 7–24, voivat opettaa sinulle vapautumisesta 
– mistä sitä voi etsiä, kuinka sitä voi edistää ja jopa 
kuinka sitä tulee odottaa. Pane merkille, millä tavoin 
voit soveltaa kertomuksia Senifin kansasta ja heidän 
jälkeläisistään omaan elämääsi, kuten halua vapautua 
jostakin, mikä ahdistaa sinua.

Ennen kuin tutkit lukua Moosia 7, sinun kannattaa 
tutustua eri matkoihin, jotka on kirjoitettu muistiin 
lukuihin Moosia 7–24. Seuraava tehtävä antaa sinulle 
katsauksen näihin matkoihin, jotka tapahtuivat 
suunnilleen 80 vuoden kuluessa (200 eKr. – 120 eKr.). 
Tummennetuissa laatikoissa selitetään, mitä näiden 
matkojen välissä tapahtui.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi siitä, 
kuinka pappeusjohtajat ja opettajat auttavat sinua pitä

mään liittosi.

Kuningas Benjamin kuoli kolme vuotta sen jälkeen 
kun hän oli pitänyt puheensa. Lue Moosia 6:6–7 ja 
pane merkille, kuinka kuningas Moosia noudatti isänsä 
esimerkkiä vanhurskaana johtajana.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:
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Sarahemlan maa

Nefin maa 
(Lehi Nefi)

24 kultalevyä  
(Eterin kirja)

Helamin maa

Mormonin vedet

Jerediläisten 
kansakunnan rauniot (Ei tiedetä, kuinka kaukana 

Sarahemlasta pohjoiseen jerediläisten maa oli.)

Matka Ketkä matkustivat ja minne

1 Senif ja joukko muita nefiläisiä matkustivat 
Sarahemlasta Nefin maahan, jonka lamanilaiset 
olivat vallanneet. Nämä nefiläiset taistelivat 
keskenään, ja eloonjääneet palasivat 
Sarahemlaan (ks. Omni 27–28; Moosia 9:1–2).

2 Senif ja joukko muita lähtivät Sarahemlasta 
ja asettuivat Nefin maahan (ks. Omni 29–30; 
Moosia 9:3–7).

Kun Senif oli kuollut, hänen poikansa Nooa hallitsi 
jumalattomuudessa. Herra lähetti profeetta Abinadin 
kehottamaan kansaa tekemään parannuksen. Alma, yksi 
kuningas Nooan papeista, oli kuuliainen Abinadin sanomalle 
ja opetti sitä muille (ks. Moosia 11–18).

3 Alma pakeni Mormonin vesien luo ja myöhemmin 
johti uskovien ryhmän Helamin maahan (ks. 
Moosia 18:4–5, 32–35; 23:1–5, 19–20).

Lamanilaiset hyökkäsivät Nooan kansan kimppuun Nefin 
maassa. Myöhemmin Nooa surmattiin, ja hänen poikansa Limhi 
hallitsi. Limhin kansa oli lamanilaisten orjina (ks. Moosia 19–20).

Matka Ketkä matkustivat ja minne

4 Limhi lähetti ryhmän nefiläisiä etsimään 
Sarahemlaa. Kun ryhmä oli ensin eksynyt 
erämaassa, he löysivät tuhoutuneen kansakunnan 
rauniot ja aikakirjan, joka oli kirjoitettu 24 
kultalevylle (ks. Moosia 8:7–9; 21:25–27).

5 Ammon ja 15 muuta lähtivät Sarahemlasta 
etsimään niitä, jotka olivat palanneet Nefin 
maahan (ks. Moosia 7:1–6; 21:22–24).

6 Limhi ja hänen kansansa pakenivat lamanilaisten 
luota, ja Ammon ja hänen veljensä johtivat heidät 
Sarahemlaan (ks. Moosia 22:10–13).

Kun Limhin kansa oli paennut, lamanilaiset lähettivät 
sotajoukon ajamaan sitä takaa. Sotajoukko oli eksyneenä 
erämaassa, kun se löysi Alman ja tämän kansan Helamin 
maasta. Lamanilaiset saattoivat heidät orjuuteen. Alman kansa 
rukoili apua päästäkseen pakenemaan (ks. Moosia 22–24).

7 Herra vapautti Alman ja hänen kansansa 
sekä johdatti heidät Sarahemlaan (ks. Moosia 
24:20–25).

Pane kunkin matkan numero sitä vastaavaan ympyrään 
kartalla:
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Moosia 7:1–8:4
Ammon löytää Nefin maan (Lehi Nefi), ja kuningas Limhi 
kuvailee, kuinka hänen kansansa joutui orjuuteen
Luvussa Moosia 7 Ammon ja 15 muuta vahvaa miestä 
lähtevät Sarahemlasta saadakseen tietää, mitä tapahtui 
sille kansalle, jonka Senif oli johtanut Nefin maahan 80 
vuotta aikaisemmin (ks. Moosia 7:2; ks. myös matka 5 
kartalla). Kun he saapuivat Nefin maahan, Ammon ja 
kolme hänen veljistään otettiin vangeiksi ja heitettiin 
vankilaan (ks. Moosia 7:6–11). Kahden päivän kuluttua 
heidät tuotiin vankilasta Senifin pojanpojan, kuningas 
Limhin kuulusteltaviksi. Lue Moosia 7:12–15 nähdäk-
sesi, kuinka Ammon selitti, miksi hän oli Nefin maassa, 
ja kuinka Limhi vastasi.

Voisit merkitä jakeen Moosia 7:14 kohdalle rinnak-
kaisviitteeksi Moosia 21:25–26. Lue nämä jakeet 
ymmärtääksesi paremmin, miksi Limhi oli ”tavattoman 
iloinen” kuullessaan, mistä Ammon oli tullut.

Sen pohjalta, mitä 
opit kohdasta Moosia 
21:25–26, selitä lyhyesti, 
miksi Limhi oli niin 
iloinen kuullessaan, että 
Ammon oli Sarahem-
lasta:   
 

Ryhmä, jonka Limhi 
lähetti etsimään apua, 
löysi jerediläisten kansa-
kunnan rauniot. He 
uskoivat virheellisesti, 
että paikka oli Sara-
hemla ja että nefiläiset 
oli tuhottu (ks. matka 4 
kartalla). Jerediläisten 
kansakunnasta on tietoa 
Eterin kirjassa.

Kuningas Limhi keräsi kansansa koolle esitelläkseen 
sille Ammonin. Limhi puhui kansalleen heidän orjuu-
destaan lamanilaisten luona ja ilmaisi toivovansa, että 
Jumala pian vapauttaisi heidät (ks. Moosia 7:17–19). Lue 
Moosia 7:20, 24–26 ja merkitse syyt, joiden vuoksi Lim-
hin kansa oli joutunut orjuuteen. (Jakeessa Moosia 7:26 
mainittu profeetta on Abinadi, jonka kansa oli polttanut 
kuoliaaksi jumalattoman kuningas Nooan hallituskau-
della ennen Ammonin saapumista maahan.)

Voisit merkitä ilmauksen ”suuret ovat ne syyt, jotka 
meillä on surra” jakeessa Moosia 7:24, jotta se auttaa 
sinua muistamaan, että pahoilla teoilla eli synnillä 
on seurauksensa. Tässä tapauksessa monia oli sur-
mattu, kun lamanilaiset olivat hyökänneet, ja kansa 

Alaviitteissä on hyödyllisiä 
viitteitä muihin pyhien kirjoi
tusten kohtiin sekä aiheeseen 
liittyviä Pyhien kirjoitusten 
oppaan hakusanoja. Kun käy
tät alaviitteitä, ne voivat aut
taa sinua paremmin ymmär
tämään oppeja ja periaatteita, 
tapahtumien kulkua sekä 
vaikeita sanoja tai käsitteitä. 
Kokeile sitä, että tutkit muuta
mien jakeiden tai jonkin luvun 
alaviitteitä, kun luet sinulle 
annettua lukualuetta. Voit 
halutessasi merkitä erityisen 
hyödylliset alaviitteet.

Käytä alaviitteitä

oli joutunut orjuuteen. Pohdi hetken aikaa, oletko sinä 
koskaan surrut ”pahuuden tähden”.

Vaikka on parempi olla tekemättä syntiä, niin omista 
virheistä oppiminen, Jumalan puoleen kääntyminen 
apua saadakseen ja parannuksen tekeminen tuovat 
lähemmäksi Jumalaa. Lue Moosia 7:29–32 ja pane 
merkille lisää todisteita siitä, että Limhi ymmärsi kan-
sansa pahojen tekojen ja sen kokeman murheen välisen 
yhteyden. (”Korjata sen akanat” jakeessa 30 tarkoittaa 
sitä, että saa jotakin hyödytöntä; ”korjata itätuulta” 
jakeessa 31 tarkoittaa sitä, että tulee hävitetyksi.)

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Millä tavoin synnin seuraukset voivat olla meidän elämäs
sämme hyödyllisiä? Kuinka me voimme soveltaa oppimaamme ja 
olla toistamatta syntiä?
 b. Miksi on tärkeää käsittää ja myöntää syntiemme vakavuus? 
Miksi on tärkeää tuntea niistä Jumalan mielen mukaista mur
hetta? (Ks. 2. Kor. 7:10; Jumalan mielen mukainen murhe on 
syvällinen ymmärrys siitä, että meidän tekomme ovat loukanneet 
taivaallista Isäämme.) Miksi on tärkeää, ettemme lykkää syn
tiemme tunnustamista ja niistä murheen tuntemista?

Kun Limhi oli selittänyt kansalleen sen syntien vaka-
vuuden, hän kannusti sitä tekemään määrättyjä asioita. 
Merkitse, mitä Limhi jakeessa Moosia 7:33 kannusti 
kansaansa tekemään.

Limhin kansan kokemuksen pohjalta me opimme, että 
kun me tunnustamme pahat tekomme ja tun
nemme niistä Jumalan mielen mukaista murhetta, 
se voi johtaa meidät kääntymään Herran puoleen, 
jotta vapautuisimme.

Kuvittele, että joku ystävä tai perheenjäsen tuntee 
katumusta synneistään ja hänellä on vilpitön halu 
tehdä parannus ja kääntyä Herran puoleen mutta hän 
ei ole varma, kuinka se tehdään. Tutki kohtaa Moosia 
7:33 ja tarkastele ilmauksia, jotka opettavat, kuinka voi 
todella kääntyä Herran puoleen.
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 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi kirje 
tälle ystävälle tai perheenjäsenelle ja opeta hänelle, 

kuinka voi kääntyä Herran puoleen. Käytä kolmea ilmausta, jotka 
löysit jakeesta Moosia 7:33, ja selitä kunkin ilmauksen merkitys 
joko 1) ilmaisemalla se omin sanoin tai 2) antamalla esimerkki 
siitä, millaisia tekoja tai asenteita voimme nähdä sellaisen henki
lön elämässä, joka pyrkii noudattamaan kyseistä ilmausta.

Mieti, onko sinulla syntejä, joista et ole tehnyt paran-
nusta ja jotka voisivat aiheuttaa sinussa ja rakkaissasi 
murhetta ja katumusta. Vanhin Richard G. Scott kahden-
toista apostolin koorumista on antanut seuraavan neu-
von parannuksenteon prosessin aloittamisesta: ”Tutki ja 
mietiskele, kuinka vakavana Herra pitää rikkomustasi. 
Se saa aikaan parantavan murheen ja katumuksen.  
Se tuo myös vilpittömän halun muutokseen ja halun 
alistua jokaiseen anteeksiannon vaatimukseen.”  
(Ks. ”Anteeksi saaminen”, Valkeus, heinäkuu 1995, s. 77.)

Moosia 8:5–21
Ammon saa tietää jerediläisten 24 levystä ja kertoo 
Limhille näkijästä, joka osaa kääntää ne
Muista, että tämän oppiaiheen alussa matkasta 4 ker-
rottiin, että ihmiset, jotka yrittivät löytää tien Sarahem-
laan, löysivät kokonaisen tuhoutuneen kansakunnan 
rauniot. He löysivät myös 24 kultalevyä, jotka he toivat 
mukanaan Limhille (ks. Moosia 8:5–9). Limhi kysyi 
Ammonilta, tiesikö tämä ketään, joka osaisi kääntää 
levyt (ks. Moosia 8:12). Ammon selitti, että joillekuille 
voitiin antaa kääntämiseen voima Jumalalta. Lue Moo-
sia 8:13 ja merkitse, millä nimityksellä Ammon kutsui 
henkilöä, jolle on annettu tämä kyky.

Ammon selitti, että Moosia, nefiläisten kuningas Sara-
hemlassa, oli näkijä. Tutki kohtaa Moosia 8:16–18 ja 
merkitse, mitä kykyjä näkijälle annetaan kääntämisen 
voiman lisäksi.

Näissä jakeissa opetetaan, että Herra antaa profeet
toja, näkijöitä ja ilmoituksensaajia ihmiskunnan 
hyödyksi. Nykyään ensimmäisen presidenttikunnan 
ja kahdentoista apostolin koorumin jokainen jäsen on 
profeetta, näkijä ja ilmoituksensaaja.

Vanhin Neil L. Andersen kahdentoista apostolin koo-
rumista on opettanut: ”Nämä 15 miestä, jotka hyväk-
symme profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksensaajiksi, 
ovat saaneet jumalallisen voiman nähdä sellaista, mitä 
[muut eivät] toisinaan näe” (”Varo hymyilevien silmien 
takana väijyvää pahaa”, Liahona, toukokuu 2005, s. 47).

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Miksi arvelet, että on viisasta kuunnella niitä, jotka pystyvät 
näkemään asioita, joita sinä et pysty?

 

b. Kuinka olet hyötynyt siitä, että olet kuunnellut nykyajan pro
feettoja, näkijöitä ja ilmoituksensaajia?
 c. Millä tavoin sinä voit saada opetusta nykyajan profeetoilta, 
näkijöiltä ja ilmoituksensaajilta?

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Moosia 7–8 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 12: PÄIVÄ 2

Moosia 9–10
Johdanto
Kuningas Benjaminin hallituskauden aikana Senif johti 
Sarahemlasta ryhmän nefiläisiä, jotka asettuivat asu-
maan lamanilaisten keskuuteen Nefin maahan. Koska 
lamanilaisten kuningas suunnitteli Senifin kansan 
saattamista orjuuteen, hän antoi heidän jäädä. Lama-
nilaisten väärät perimätiedot ja viha nefiläisiä koh-
taan johtivat lopulta sotaan. Kun lamanilaiset yrittivät 
saattaa Senifin kansan orjuuteen, kansa kääntyi Herran 
puoleen, ja Herra vahvisti sitä ja auttoi sitä ajamaan 
lamanilaiset pois maasta.
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Moosia 9:1–13
Senif johtaa ryhmän nefiläisiä takaisin Nefin maahan
Oletko koskaan halunnut jotakin oikein kovasti? 
Tänään saat tietää miehestä, joka halusi jotakin kiih-
keästi, sekä seurauksista, jotka koituivat siitä, että hän 
toimi halujensa mukaisesti.

Katso viime oppiaiheessa ollutta karttaa matkoista. 
Muistatko Ammonin matkan, jonka aikana hän löysi 
Limhin ja tämän kansan? Avaa pyhät kirjoitukset 
lukujen Moosia 7–8 kohdalta ja katso, miltä vuosilta 
näiden lukujen tapahtumat ovat (löydät sen luvun tii-
vistelmästä tai sivun alaosasta). Vertaa sitä vuosilukuun, 
joka mainitaan kohdan Moosia 9:1 yhteydessä. Kuinka 
monta vuotta menemme ajassa taaksepäin siirtyes-
sämme luvusta Moosia 8 lukuun Moosia 9?

Lue Mormonin kirjoit-
tama esipuhe Senifin 
aikakirjaan juuri ennen 
lukua Moosia 9.

Limhin isoisä Senif 
johti ryhmän nefiläisiä 
takaisin Nefin maahan. 
Hän halusi jotakin niin 
voimakkaasti, ettei hän 
ehkä miettinyt, mihin 
hänen halunsa joh-
taisivat. Lue kohdasta 
Moosia 9:1–4, mitä Senif 

teki saavuttaakseen haluamansa. (Tässä yhteydessä se, 
että on ”ylen innokas”, tarkoittaa sitä, että on liiallisen 
innokas tai kiinnostunut jostakin.)

Senifin ylenmääräinen innokkuus johti siihen, että hän 
joutui lamanilaisten kuninkaan pettämäksi. Lue Moo-
sia 9:5–7, 10 nähdäksesi, mikä oli tuloksena Senifin 
ylenmääräisestä innokkuudesta.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mitä Senif ei kyennyt käsittämään, koska hänellä oli ylen 
innokas halu saada Nefin maa haltuunsa?
 b. Mitkä ovat nykypäivän esimerkkejä asioista, joita jotkut nuo
ret saattaisivat olla liiallisen innokkaita saavuttamaan?
 c. Mitä vaaroja on mielestäsi siinä, että on hidas muistamaan 
Herran, kun tekee valintoja elämässään?

Kahdentoista vuoden kuluessa Senifin kansasta oli tul-
lut hyvin vauras. Lamanilaisten kuningas alkoi käydä 
levottomaksi, ettei hän pystyisikään saattamaan heitä 
orjuuteen alkuperäisen suunnitelmansa mukaisesti, 
joten kuningas alkoi varustaa kansaansa lähtemään 
taistelemaan heitä vastaan (ks. Moosia 9:11–13).

Käytä aina tilaisuutta panna 
merkille vuosiluvut Mormonin 
kirjassa. Tutustuminen näihin 
vuosilukuihin (löytyvät joko 
lukujen tiivistelmistä tai ala
viitteistä) auttaa sinua parem
min ymmärtämään tutkimiesi 
tapahtumien aikajärjestystä.

Vuosiluvut pyhissä 
kirjoituksissa

Moosia 9:14–10:22
Lamanilaiset yrittävät saattaa Senifin kansan orjuuteen
Ympyröi seuraavista osa- alueista ne, joilla haluaisit saada 
lisää tukea tai vahvuutta elämässäsi: koulutyö, kiusaus-
ten vastustaminen, ystävyyssuhteet, johtamistaidot, työ, 
perhesuhteet, taitojen, lahjojen ja kykyjen kehittäminen.

Kun tutkit lukuja Moosia 9–10, pane merkille periaate, 
joka auttaa sinua ymmärtämään, mitä sinun tulee 
tehdä saadaksesi enemmän voimaa näillä elämäsi osa- 
alueilla. Luvuissa Moosia 9–10 kerrotaan kahdesta eri 
ajankohdasta, jolloin lamanilaiset tulivat taistelemaan 
Senifiä ja hänen kansaansa vastaan.

 2. Jäljennä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seu
raava taulukko ja jätä kunkin pyhien kirjoitusten viitteen 

alle riittävästi tilaa vastauksen kirjoittamista varten. Tutki annettuja 
jakeita ja pane merkille, mitä Senifin kansa ja lamanilaiset tekivät 
saadakseen voimaa. Täydennä taulukko löytämilläsi tiedoilla.

Mitä 
ihmiset  
tekivät 
valmistau - 
tuakseen?

Mitä he 
tekivät  
pannakseen  
turvansa  
Herraan?

Mikä oli  
lopputulos?

Senif ja hänen 
kansansa

Moosia 
9:14–16

Moosia 9:17 Moosia 
9:18

Lamanilaiset Moosia 
10:6–8

Moosia 
10:11

Moosia 
10:19–20

• Mitä samankaltaisuuksia huomaat siinä, kuinka Seni-
fin kansa ja lamanilaiset valmistautuivat taisteluun? 
   
 

• Mitä eroja huomaat siinä, kuinka Senifin kansa ja 
lamanilaiset valmistautuivat taisteluun?   
 

Yksi asia, jonka voimme oppia kohdasta Moosia 
9:17–18, on se, että Herra vahvistaa meitä, kun 
teemme kaiken voitavamme ja panemme tur
vamme Häneen.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Millä elämäni osa alueilla 

voin turvata Herraan täydellisemmin ja pyytää Häntä vahvista
maan minua?

 4. Merkitse neljä ensimmäistä riviä jakeesta Moosia 
9:18. Pyydä sitten jotakuta luotettavaa aikuista (isää tai 

äitiä, kirkon johtohenkilöä tai opettajaa) kertomaan sinulle 
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kokemuksesta, jolloin hän on pyytänyt Herralta apua ja tuntenut 
Herran vahvistavan häntä. Kuuntele ja pane merkille, mitä hen
kilö teki saadakseen Herran voimaa. Kirjoita pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaasi, mitä opit.
Oletko koskaan ollut suutuksissa johonkuhun ja 
kantanut kaunaa – tuntenut, ettet voisi antaa anteeksi 
tai unohtaa, mitä kyseinen henkilö on tehnyt? Oletko 
koskaan tuntenut ketään, joka on näyttänyt vihaavan 
sinua? Ennen kuin Senif ja hänen kansansa kävivät 
taistoon toisen kerran, Senif opetti kansalleen, miksi 
lamanilaiset olivat täynnä vihaa nefiläisiä kohtaan. Kun 
tutkit Senifin sanoja kohdassa Moosia 10:11–18, saattaa 
olla hyödyllistä tietää, että ”kärsiä vääryyttä” tarkoittaa 
sitä, että tulee loukatuksi tai kohdelluksi epäreilusti 
tai epäoikeudenmukaisella tavalla. Tutki kohtaa Moo-
sia 10:11–18 ja pane merkille syitä, miksi Lamanin ja 
Lemuelin jälkeläisten viha Nefin jälkeläisiä kohtaan 
jatkui. Merkitse lukiessasi sanat vääryyttä ja vihaisia.

Pohdi seuraavia kysymyksiä:

• Miksi lamanilaiset vihasivat nefiläisiä niin kiihkeästi?
• Ketä tai keitä vahingoittaa se, kun sinä olet vihainen 

tai kieltäydyt antamasta anteeksi?
• Kuinka vihaisuus ja kaunan tunteminen voisivat 

vaikuttaa perheeseesi ja tuleviin lapsiisi?

Lue seitsemänkymmenen johtokunnan jäsenen, vanhin 
Donald L. Hallstromin kertomat kokemukset ja pane 
merkille, mitä hän suosittelee meitä tekemään, kun tun-
nemme itsemme loukatuksi tai suutumme johonkuhun:

”Monta vuotta sitten sain tietää eräästä 
suuresta surusta, josta tuli murhenäy-
telmä. Erään nuorenparin ensimmäisen 
lapsen syntymä läheni. Heidän elämänsä 
oli täynnä tuon suuren tapahtuman 
odotusta ja jännitystä. Synnytyksen aikana 

tuli komplikaatioita ja vauva kuoli. Suuri suru muuttui 
murheeksi, murhe muuttui vihaksi, viha muuttui 
syyttämiseksi ja syyttäminen muuttui kostoksi lääkäriä 
kohtaan, jonka he katsoivat olevan kokonaan vas-
tuussa tapahtuneesta. Vanhemmat ja muut perheen-
jäsenet sekaantuivat voimakkaasti asiaan ja pyrkivät 
yhdessä tuhoamaan lääkärin maineen ja uran. Kun 
katkeruus oli kalvanut perhettä viikkoja ja sitten 
kuukausia, kauna laajennettiin koskemaan Herraa. 
’Kuinka Hän saattoi sallia tämän hirveän asian tapah-
tua?’ He torjuivat kirkon johtohenkilöiden ja jäsenten 
toistuvat pyrkimykset lohduttaa heitä hengellisesti ja 
emotionaalisesti, ja ajan myötä he erkaantuivat 
kirkosta. Se on nyt vaikuttanut neljään sukupolveen 
tuossa perheessä. Siinä missä kerran oli uskoa ja 
omistautumista Herralle ja Hänen kirkolleen, yksikään 
perheen jäsen ei ole vuosikymmeniin osallistunut 
mihinkään hengelliseen toimintaan. – –

Isäni vanhemmilla oli kaksi lasta, poika (isäni) ja tytär. 
– – [Heidän tyttärensä] avioitui vuonna 1946 ja neljä 
vuotta myöhemmin odotti lasta. – – Kukaan ei tiennyt 
hänen odottavan kaksosia. Niin murheellista kuin se 
onkin, hän ja kaksoset kuolivat synnytyksessä.

Isovanhempani olivat murheen murtamat. Heidän 
murheensa sai heidät kuitenkin heti kääntymään Her-
ran ja Hänen sovituksensa puoleen. Vatvomatta loput-
tomasti, miksi näin voi käydä ja ketä voisi syyttää, he 
kohdistivat huomionsa vanhurskaaseen elämään. – –

[Näiden isovanhempien] uskollisuus etenkin vaikeuksien 
kohdatessa on nyt vaikuttanut neljään seuraavaan jälki-
polveen. Suoraan ja syvällisesti se vaikutti heidän poi-
kaansa (minun isääni) ja minun äitiini, kun vanhempieni 
oma tytär, heidän nuorin lapsensa, kuoli synnytyksen 
jälkeisiin komplikaatioihin. – – Edellisessä sukupolvessa 
näkemänsä esimerkin mukaisesti vanhempani kääntyivät 
empimättä Herran puoleen lohtua saadakseen. – –

Jos teistä tuntuu, että olette kärsineet vääryyttä kenen 
tahansa takia (perheenjäsen, ystävä, toinen kirkon jäsen, 
kirkon johtohenkilö, liiketuttava) tai mistä tahansa 
syystä (rakkaan kuolema, terveysongelmat, taloudellinen 
vastoinkäyminen, väkivalta, riippuvuudet), käsitelkää asia 
välittömästi ja voimienne mukaan. – – Ja kääntykää vii-
pymättä Herran puoleen. Osoittakaa kaikkea sitä uskoa, 
joka teillä on Häneen. Antakaa Hänen kantaa kuor-
manne. Antakaa Hänen armonsa keventää kuormanne. 
– – Älkää milloinkaan antako minkään maallisten 
olosuhteiden kahlita teitä hengellisesti.” (Ks. ”Kääntykää 
Herran puoleen”, Liahona, toukokuu 2010, s. 78–80.)

Huomaa, että kummassakin esimerkkitilanteessa – niin 
lamanilaisten kohdalla kuin ensimmäisen lapsensa 
menettäneen nuoren parin perheen kohdalla – viha ja 
loukkaantuminen vaikuttivat moniin sukupolviin.

 5. Mieti tilannetta, jolloin olet tuntenut kärsineesi vää
ryyttä tai suuttumuksen tai vihan tunteita jotakuta koh

taan. Tunnetko sillä tavoin tällä hetkellä? Kirjoita pyhien kirjoitus
ten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
 a. Kuinka voisin saada apua pyrkiessäni antamaan anteeksi?
 b. Kuinka voin noudattaa vanhin Hallstromin isovanhempien 
esimerkkiä ja soveltaa hänen ohjettaan lainauksen viimeisessä 
kappaleessa elämääni tänä päivänä?

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Moosia 9–10 ja suorittanut tämän oppi
aiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
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VIIKKO 12: PÄIVÄ 3

Moosia 11–14
Johdanto
Kuningas Nooa ammensi suurta mielihyvää rie-
hakkaasta elämästä, ja hän johti monia kansastaan 
jumalattomuuteen. Herra lähetti profeetta Abinadin 
kutsumaan Nooan kansaa parannukseen ja varoit-
tamaan sitä uhkaavasta orjuudesta. Kansa päätti olla 
ottamatta varteen varoituksia, ja Abinadi heitettiin 
profetioidensa takia vankilaan. Kun kuningas Nooan 
papit kuulustelivat Abinadia, tämä profeetta nuhteli 
heitä siitä, etteivät he olleet pitäneet eivätkä opetta-
neet käskyjä. Jumala suojeli Abinadia ja antoi hänelle 
voiman esittää loppuun sanomansa kuningas Nooalle 
ja tämän papeille. Jesajaa lainaten Abinadi todisti siitä, 
että kaikkien ihmisten tulee turvata Jeesukseen Kris-
tukseen ja Hänen sovitukseensa.

Moosia 11:1–19
Kuningas Nooa johtaa kansansa jumalattomuuteen
Mieti seuraavia kysymyksiä:

• Mitä tekisit, jos vanhempasi, huoltajasi tai johtajasi 
antaisi ymmärtää, että joillakin ystävilläsi on sinuun 
huono vaikutus?

• Mitä tekisit, jos isäsi tai äitisi tai joku kirkon johto-
henkilöistä pyytäisi sinua pukeutumaan sopivammin 
sunnuntain jumalanpalvelukseen ja muihin kirkon 
toimintoihin?

• Mitä tekisit, jos profeetta sanoisi, että sinun pitää 
muuttaa viihdettä koskevia mittapuitasi?

Ihmiset saattavat suhtautua yllä oleviin kysymyksiin eri 
tavoin. Kun tutkit tätä oppiaihetta, pane merkille, kuinka 
Herra haluaisi sinun suhtautuvan ihmisiin, joita Hän 
lähettää auttamaan sinua elämään vanhurskaammin.

Kun valmistaudut tutkimaan lukua Moosia 11, saattaa 
olla hyödyllistä tietää, että kun Senif oli kuollut, hänen 
poikansa Nooa hallitsi nefiläisiä, jotka olivat Nefin 
maassa. Lue Moosia 11:1–2, 5–7, 14–19 ja merkitse sanat 
ja ilmaukset, jotka kuvailevat, mitä Nooa teki ja mitä hän 
tavoitteli tultuaan kuninkaaksi. Lue sitten Moosia 11:2, 
6–7, 15, 19 ja merkitse (halutessasi) eri värillä, mikä vai-
kutus Nooan teoilla oli hänen hallitsemaansa kansaan.

Nämä jakeet havainnollistavat sitä, kuinka ihmiset, 
joiden kanssa olemme tekemisissä, saattavat vaikuttaa 
meidän tekoihimme. Mieti, kuinka ikätoverisi vaikut-
tavat sinun tekemiisi valintoihin. Pohdiskele hetki, 
mitä sellaista ihmiset nykypäivän maailmassa toisinaan 
tekevät, mitä voitaisiin verrata siihen, että tekee ”tavat-
tomasti työtä ylläpitäen pahuutta” (Moosia 11:6).

Moosia 11:20–12:17
Abinadi kehottaa ihmisiä tekemään parannuksen ja 
varoittaa heitä orjuudesta
Vaikka kuningas Nooa ja hänen kansansa valitsivat 
jumalattomuuden, Herra rakasti heitä yhä ja halusi 
auttaa heitä. Silmäile jakeen Moosia 11:20 viittä ensim-
mäistä riviä ja pane merkille, mitä Herra teki auttaak-
seen Nooan kansaa.

Kirjoita pyhiin kirjoituksiisi kohdan Moosia 11:20 
viereen seuraava totuus: Jumala lähettää profeettoja 
auttamaan meitä tekemään parannuksen ja välttä
mään kurjuuden.

Herra käski kaksi eri kertaa Abinadia varoittamaan 
kansaa.

 1. Jäljennä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seu
raava taulukko ja jätä kunkin pyhien kirjoitusten viitteen 

alle riittävästi tilaa tiivistelmän kirjoittamista varten. Tutki annet
tuja jakeita ja kirjoita tiivistelmä Abinadin varoituksista ja ihmis
ten suhtautumisesta.

Abinadin sanoma Ihmisten 
suhtautuminen

Ensimmäinen 
varoitus

Moosia 11:20–25 Moosia 11:26–29

Toinen 
varoitus

Moosia 12:1–8 Moosia 12:9–10, 
13–17

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin, jotka koskevat kansan 

suhtautumista Abinadin varoituksiin:
 a. Miksi arvelet, että ihmiset suhtautuivat vihaisesti Abinadiin, 
joka yritti auttaa heitä? Miksi arvelet heidän puolustaneen 
kuningas Nooaa, joka johti heitä kohti kurjuutta?
 b. Huomaa jakeen Moosia 11:29 ilmaus ”ihmisten silmät olivat 
sokaistut”. Mitkä ovat esimerkkejä käyttäytymistavoista ja mal
leista, joita uskot Saatanan käyttävän uutterasti saadakseen 
hyvien ihmisten silmät sokaistuiksi nykyajan maailmassa?
 c. Mitä voit tehdä osoittaaksesi nöyryyttä, kun perheenjäsenet, 
kirkon johtohenkilöt ja profeetat kannustavat sinua noudatta
maan Jumalan sanaa?

Moosia 12:18–13:26
Jumala suojelee Abinadia, kun hän nuhtelee kuningas 
Nooaa ja tämän pappeja siitä, että nämä eivät ole 
noudattaneet ja opettaneet käskyjä
Ennen kuin jatkat luvun Moosia 12 tutkimista, arvioi, 
kuinka hyvin seuraavat lausumat kuvailevat sinua juuri 
nyt asteikolla 1–10 (10 tarkoittaa sitä, että kuvaus sopii 
täysin):
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- - - - - - -  Minä tiedän, mitä minun pitäisi tehdä elääkseni 
Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan.

- - - - - - -  Minä elän Jeesuksen Kristuksen evankeliumin 
mukaan.

Kun saat tietoa kuningas Nooasta ja hänen papeistaan, 
mieti, kuinka hyvin he tiesivät ja kuinka hyvin he elivät 
käskyjen mukaan. Kun Nooa oli käskenyt tuomaan 
Abinadin vankilasta, papit alkoivat kuulustella häneltä 
kirjoituksia. Lue Moosia 12:26–30 ja merkitse, mitä 
Abinadi sanoi nuhdellakseen Nooaa ja tämän pappeja.

Mihin arvelisit Nooan ja tämän pappien sijoittuvan 
asteikolla 1–10 sen suhteen, miten he tunsivat käskyt 
ja elivät niiden mukaan? Mitä mielestäsi tarkoittaa se, 
että haluaa ”ymmärtää sydämessään”? (Ks. Moosia 
12:27.) Katso jaetta Moosia 12:33 ja alleviivaa periaate, 
joka osoittaa, miksi on tärkeää elää käskyjen mukaan.

Abinadi julisti tätä totuutta: Jos me pidämme Juma
lan käskyt, me pelastumme. Miksi se, että tiedämme, 
kuinka tulee elää, ei riitä tekemään meistä kelvollisia 
pelastukseen?   
 

Abinadi sanoi kuningas Nooalle ja tämän papeille, että 
nämä eivät eläneet käskyjen mukaan eivätkä opetta-
neet niitä, ja hän alkoi luetella kymmentä käskyä. Tämä 
sai kuninkaan raivostumaan, ja hän käski surmata 

Abinadin. Jumala suojeli Abinadia ja antoi hänelle 
voiman jatkaa kymmenen käskyn opettamista. Voisit 
merkitä ja numeroida ne kohtiin Moosia 12:35–36 ja 
Moosia 13:12–24. Seuraava kaavio auttaa sinua tunnis-
tamaan kunkin kymmenestä käskystä:

Abinadi opetti kymmenen käskyä

 1. Moosia 12:35

 2. Moosia 12:36; 13:12–13

 3. Moosia 13:15

 4. Moosia 13:16–19

 5. Moosia 13:20

 6. Moosia 13:21

 7. Moosia 13:22

 8. Moosia 13:22

 9. Moosia 13:23

 10. Moosia 13:24
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Abinadi nuhteli rohkeasti Nooaa ja tämän pappeja 
siitä, että nämä eivät pitäneet kymmentä käskyä, 
sanoen: ”Minä huomaan, että ne eivät ole kirjoitet-
tuina teidän sydämissänne” (Moosia 13:11). Täydennä 
seuraava itsearviointi, niin se auttaa sinua miettimään, 
kuinka hyvin elät kymmenen käskyn mukaan.

Alla olevat lausumat saattavat 
osoittaa, kuinka hyvin kymmenen 
käskyä ovat kirjoitettuina sinun 
sydämessäsi. Merkitse, kuinka 
usein nämä lausumat soveltuvat 
sinuun. Tu
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Rakastan taivaallista Isääni.

Panen Jumalan elämässäni etusijalle 
(ennen ystäviä, harrastuksia, omaisuutta, 
omia toiveitani ja muita asioita).

Käytän kunnioittavasti Herran nimeä.

Pyhitän lepopäivän osallistumalla 
toimintoihin, jotka saavat minut 
lähestymään Herraa. Ymmärrän, että 
kyse on Hänen päivästään, ei minun.

Kunnioitan vanhempiani olemalla 
kuuliainen ja kunnioittava.

Hillitsen suuttumukseni enkä toimi 
väkivaltaisesti muita kohtaan.

Olen sukupuolisesti puhdas. Vältän 
himokkaita kuvia ja tekoja sekä 
sopimatonta kieltä.

En varasta enkä huijaa.

Puhun totta.

Vältän himoitsemista (tarkoittaa sitä, 
että haluaa sopimattomasti jotakin 
sellaista, mikä kuuluu jollekulle 
toiselle).

 3. Tarkastele vastauksiasi ja aseta tavoite elää parem
min yhden kymmenestä käskystä mukaan. Kirjoita tavoit

teesi pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi.

Moosia 13:27–14:12
Abinadi puhuu Jeesuksen Kristuksen tulemisesta
Lue Moosia 13:28, 32–35 ja merkitse sanat ja ilmauk-
set, jotka voisivat täydentää kahdentoista apostolin 
koorumin jäsenen, vanhin Dallin H. Oaksin seuraavan 

lainauksen: ”Kaiken kuuliaisuutemme ja hyvien teko-
jemme jälkeenkään me emme voi pelastua kuolemalta 
tai omien syntiemme seurauksilta ilman   
 .”

Vanhin Oaksin lainaus kuuluu kokonaisuudessaan 
näin: ”Kaiken kuuliaisuutemme ja hyvien tekojemme 
jälkeenkään me emme voi pelastua kuolemalta tai 
omien syntiemme seurauksilta ilman Jeesuksen Kris-
tuksen sovituksen suomaa armoa” (”Another Testa-
ment of Jesus Christ”, Ensign, maaliskuu 1994, s. 67).

Voisit kirjoittaa tämän totuuden jakeen Moosia 13:28 
viereen: Kukaan ei voi pelastua muuten kuin Jee
suksen Kristuksen sovituksen kautta.

Tutki muutaman minuutin ajan kohtaa Moosia 14:1–12 
ja merkitse sanoja ja ilmauksia, jotka kuvailevat, mitä 
Jeesus Kristus teki kuolevaisuudessa auttaakseen sinua 
palaamaan kotiin taivaallisen Isämme luo. Ajattele sitä 
murhetta, surua ja syntejä, jotka Jeesus Kristus on kan-
tanut sinun puolestasi. Nämä jakeet vastaavat kohtaa 
Jes. 53:1–12. Abinadi lainasi sitä, mitä Jesaja oli kirjoit-
tanut (ks. Moosia 14:1).

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, 
miten sinä selittäisit ystävälle, mitä kohdassa Moosia 

14:4–5 opetetaan Jeesuksesta Kristuksesta.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Moosia 11–14 ja suorittanut tämän oppi
aiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 12: PÄIVÄ 4

Moosia 15–17
Johdanto
Kertomus siitä, kun profeetta Abinadi saarnaa kunin-
gas Nooalle ja tämän papeille, jatkuu luvuissa Moosia 
15–17. Hän todisti Jeesuksen Kristuksen tehtävästä 
Lunastajana. Alma, yksi Nooan papeista, uskoi Abi-
nadia. Kuningas Nooa heitti Alman ulos hovistaan ja 
käski polttaa Abinadin kuoliaaksi. Abinadi oli uskolli-
nen Jumalalle kaikissa olosuhteissa.
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Moosia 15–16
Abinadi opettaa Jeesuksen Kristuksen tehtävää 
Lunastajana
Käytä muutama minuutti siihen, että etsit ja ympyröit 
sanat lunastaa ja lunastus (eri taivutusmuodoissaan) 
luvuista Moosia 15–16. Se, että jotakin sanaa toistetaan 
jossakin pyhien kirjoitusten lukualueessa, merkitsee 
yleensä tärkeää seikkaa kirjoittajan sanomassa. Kun 
opiskelet tänään, pane merkille, mitä Abinadi opetti 
lunastetuksi tulemisesta.

Tarkastele seuraavaa kuviota, joka auttaa sinua ymmär-
tämään Jeesuksen Kristuksen tehtävää Lunastajana:

Kuvittele, että olet rikkonut lakia ja sinulle on mää-
rätty ankarin lain sallima rangaistus. Kenties rangais-
tukseen sisältyy sakkoja, vankeus tai jopa kuolema. 
Miltä sinusta tuntuisi kohdata sellaiset rangaistukset? 
Pystytkö keksimään mitään laillista ja rehellistä keinoa 
välttyä näiltä rangaistuksilta?

Kirjoita kuvioon sanan Rikoksentekijä alle Minä ja sanan 
Rangaistus alle Oikeudenmukaisuus. Me olemme kaikki 
jossakin vaiheessa rikkoneet Jumalan lakeja, ja meidän 
täytyy kohdata oikeudenmukaisuuden vaatimukset. 
Oikeudenmukaisuuden vaatimukset edellyttävät, että 
synnintekijä saa syntiin liittyvän rangaistuksen.

Lue kahdentoista apostolin koorumin 
jäsenen, vanhin Richard G. Scottin 
seuraava lausuma ja alleviivaa kaksi 
Jumalan lain rikkomiseen liittyvää ran-
gaistusta: ”Oikeudenmukaisuus – – vaatii, 
että jokainen rikottu laki hyvitetään. Kun 

noudatatte Jumalan lakeja, teitä siunataan, mutta ette 
voi ansaita mitään ylimääräistä luottoa niiden lakien 
varalle, joita rikotte. Jos niitä ei selvitetä, rikotut lait 
voivat tehdä elämästänne murheellisen ja estää teitä 
palaamasta Jumalan luo.” (”Sovitus voi taata rauhanne 
ja onnenne”, Liahona, marraskuu 2006, s. 41–42.)

Jumalan lakien rikkomisesta seuraa kurjuus ja se, 
ettei voi asua Jumalan luona. Lue Moosia 15:1, 7–9 ja 
merkitse ilmaukset, jotka osoittavat, kuinka Vapahtajan 
sovitus tyydyttää oikeudenmukaisuuden vaatimukset.

Toisinaan ihmisiä hämmentää, kun Abinadi kuvailee 
kohdassa Moosia 15:2–5 Jeesuksen Kristuksen olevan 

Rikoksentekijä

Sakko? 
Vankila? 

Kuolema?

Rangaistus

1) Isän Jumalan Poika ja 2) Isä. Kahdentoista apostolin 
koorumin jäsenen, vanhin Jeffrey R. Hollandin seuraa-
vassa lausunnossa Jeesuksen Kristuksen jumalallista 
alkuperää ja luonnetta selitetään tällä tavoin: ”Kuten 
Abinadi opetti, Kristus ’sikisi Jumalan voimasta’ (Moo-
sia 15:3) ja sen vuoksi Hänessä on Isän voimat. Sen 
jumalallisen polveutumisen lisäksi Kristus on Isä myös 
siinä mielessä, että Hän on taivaan ja maan Luoja [ks. 
Moosia 15:4], Hän on meidän hengellisen uudestisyn-
tymisemme ja pelastuksemme isä, ja Hän kunnioittaa 
uskollisesti Isänsä tahtoa oman tahtonsa ylitse – ja siten 
väittää oikeutetusti omaavansa asiaan kuuluvan voi-
man.” (Christ and the New Covenant, 1997, s. 183–184.)

Tutki kohtaa Moosia 15:5–7 ja mieti hintaa, jonka 
Jeesus Kristus on maksanut lunastaakseen sinut eli sei-
soakseen sinun ja oikeudenmukaisuuden vaatimusten 
välissä. Kirjoita Jeesus Kristus edellä olevaan kuvioon 
sanojen Rikoksentekijä ja Rangaistus väliin.

On tärkeä ymmärtää, ettei Vapahtaja pyyhi pois oikeu-
denmukaisuuden vaatimuksia vaan seisoo oikeuden-
mukaisuuden ja meidän välissä. Jos teemme parannuk-
sen, Hän tyydyttää oikeudenmukaisuuden vaatimukset 
kärsimällä rangaistuksen meidän puolestamme.

 1. Tee seuraavat tehtävät pyhien kirjoitusten tutkimis
päiväkirjaasi:

 a. Kirjoita Ne, jotka haluavat tulla lunastetuiksi (Moosia 15:11–
12; 16:13). Etsi sitten kohdista Moosia 15:11–12; 16:13, ketkä 
tullaan lunastamaan. Kuvaile, mitä löysit.
 b. Kirjoita Ne, jotka eivät halua tulla lunastetuiksi (Moosia 
15:26–27; 16:2–5, 12). Etsi sitten kohdista Moosia 15:26–27; 
16:2–5, 12 syitä siihen, miksi jotkut eivät halua tulla lunaste
tuiksi. Kuvaile, mitä löysit.

 2. Kirjoita edellisestä tehtävästä oppimasi pohjalta 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset seu

raaviin kysymyksiin:
 a. Mikä määrää sen, ketkä lunastetaan synneistään?
 b. Mitä opit, kun vertaat Jeesuksen Kristuksen tahtoa kohdassa 
Moosia 15:17 niiden tahtoon, jotka tekevät pahaa, kohdassa 
Moosia 16:12?

Jeesus Kristus tyydyttää oikeudenmukaisuuden 
vaatimukset kaikkien niiden kohdalla, jotka teke
vät parannuksen. Hinta, jonka Vapahtaja on maksa-
nut meidän puolestamme, on hyvin henkilökohtainen 
lahja kaikille niille, jotka päättävät tehdä parannuksen 
ja tehdä Isän tahdon mukaan. Lue Moosia 15:10 ja 
alleviivaa ilmaus ”hän saa nähdä jälkeläisensä”.

Lue Moosia 15:10–12 sekä seitsemänkymmenen 
koorumin täysinpalvelleen jäsenen, vanhin Merrill J. 
Batemanin seuraava lausuma:
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”Profeetta Abinadi selittää – –, että ’kun hänen sie-
lunsa on annettu uhriksi synnin tähden, hän saa nähdä 
jälkeläisensä’ (Moosia 15:10). Sitten Abinadi kertoo, 
että Vapahtajan jälkeläisiä ovat profeetat ja ne, jotka 
seuraavat heitä. Kun ajattelin Vapahtajan kokemusta 
puutarhassa ja ristillä, pidin niitä monien vuosien 
ajan paikkoina, joissa suuri synnin massa sälytettiin 
Hänen päälleen. Alman, Abinadin, Jesajan ja muiden 
profeettojen sanojen kautta näkemykseni on kuiten-
kin muuttunut. Persoonattoman synnin massan sijaan 
Jeesuksen edessä oli pitkä jono ihmisiä, kun Hän tunsi 
meidän vajavuutemme (ks. Hepr. 4:15), ’kantoi meidän 
kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme – – [ja] 
meidän pahat tekomme [olivat] hänet ruhjoneet’ (Jes. 
53:4–5).

Sovitus oli läheinen, henkilökohtainen kokemus, 
jossa Jeesus tuli tuntemaan, kuinka auttaa meitä 
jokaista.” (”Elämäntapa kaikille”, Liahona, marraskuu 
2005, s. 75–76.)

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että joistakuista tulee Jeesuksen 
Kristuksen jälkeläisiä? (Ks. Moosia 15:12.)
 b. Mitä teet varmistaaksesi sen, että sinut luetaan Jeesuksen 
Kristuksen jälkeläiseksi?

Voisit tehdä kohdasta Moosia 15:10 henkilökohtaisen 
kirjoittamalla alleviivaamaasi kohtaan sanojen ”hänen 
jälkeläisensä” paikalle oman nimesi. Pohdiskele hetki, 
mitä merkitsee se, että sinulla on Lunastaja, joka on 
nähnyt sinut ja tuntee sinut henkilökohtaisesti.

Mitä seuraa siitä, että joku ei halua tulla lunastetuksi? 
Katso jälleen jaetta Moosia 16:5. Mitä tässä oppiaiheessa 
aiemmin kuvatussa kuviossa tapahtuu, jos rikoksentekijä 
pysyy synnissä ja kieltäytyy tekemästä parannusta? Lue 
OL 19:16–17 saadaksesi selville, mitä tapahtuu niille, 
jotka kieltäytyvät ottamasta vastaan Vapahtajan suomaa 
lunastusta parannuksenteon kautta.

Abinadi opetti, että Jeesuksen Kristuksen lunastukseen 
sisältyy paitsi vapautuminen synnistä myös vapautumi-
nen kuolemasta. Kaikki nousevat ylös kuolleista. Jotkut 
kuitenkin nousevat ylös kuolleista ennen muita. Abinadi 
käytti nimitystä ”ensimmäinen ylösnousemus” selit-
tääkseen, että vanhurskaat ja viattomat nousisivat ylös 
kuolleista ennen kapinoivia (ks. Moosia 15:21–22). Van
hurskaat lunastetaan kuolemasta ensimmäisessä 
ylösnousemuksessa, mutta jumalattomat joutuvat 
odottamaan ylösnousemuksen tapahtuvan vasta tuhat-
vuotisen valtakunnan jälkeen (ks. OL 76:85, 106).

 4. Mietiskele luvun Moosia 15 jakeita, joita olet tutkinut. 
Kuvittele, että sinulla olisi mahdollisuus lähettää sanoma 

Vapahtajalle sanansaattajan välityksellä. Kirjoita, mitä sisällyttäi
sit sanomaan sen pohjalta, mitä Hän on tehnyt sinun hyväksesi.

Vapahtaja haluaa tuoda meidät takaisin taivaallisen 
Isämme eteen. Hän puhuu meidän puolestamme, toi-
mii välittäjänä ja rukoilee meidän puolestamme. Vapah-
taja on tyydyttänyt oikeudenmukaisuuden vaatimukset 
meidän puolestamme, jos me teemme parannuksen.

Moosia 17
Alma uskoo Abinadia, ja hänet karkotetaan; Abinadi 
surmataan
Oletko koskaan nähnyt jonkun nousevan puolus-
tamaan sitä, mikä on oikein, silloin kun se on ollut 
hänelle vaikeaa? Mikä oli lopputulos?

Kun Abinadi päätti sanomansa, yksi papeista nimeltä 
Alma yritti vakuuttaa kuninkaalle, että Abinadi oli 
puhunut totta ja että hänet pitäisi vapauttaa. Kuningas 
karkotti Alman ja lähetti palvelijat surmaamaan hänet. 
Alma piiloutui ja kirjoitti Abinadin sanat.
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Alman kääntymys oli merkittävä. Koska hän kirjoitti muis-
tiin Abinadin sanat, monia sukupolvia ja kansoja on siu-
nattu. Alman kääntymyksen hedelmät käyvät selvemmin 
ilmi, kun tutkit tulevia lukuja. Kuningas ja hänen pappinsa 
neuvottelivat keskenään kolmen päivän ajan ennen kuin 
tuomitsivat Abinadin kuolemaan (ks. Moosia 17:1–6, 13).

 5. Kohdissa Moosia 17:7–10 ja Moosia 17:11–12 verra
taan Abinadin ja kuningas Nooan tekemiä valintoja. Kun 

olet tutkinut näitä jakeita, kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimis
päiväkirjaasi lyhyet vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
 a. Mitkä Abinadin viimeisistä sanoista tekevät sinuun suurim
man vaikutuksen?
 b. Miksi arvelet Abinadin sanojen vaikuttaneen kuningas 
Nooaan siten kuin ne vaikuttivat?
 c. Millainen vaikutus papeilla oli kuningas Nooaan?
 d. Kuinka Abinadin esimerkki auttaa innoittamaan sinua ole-
maan uskollinen Jumalalle kaikissa olosuhteissa?

Presidentti Gordon B. Hinckley on julistanut: ”Ole luja – 
puolustaessasi oikeaa. Elämme kompromissien ja myönty-
vyyden aikaa. Päivittäisissä tilanteissa me tiedämme, mikä 
on oikein, mutta ympäristön painostuksesta ja petollisten 
äänten taivuttelemina me annamme periksi. Me teemme 
kompromisseja. Me myönnymme. Me taivumme, ja me 

häpeämme itseämme. – – Meidän on vaalittava voimaa 
noudattaa vakaumustamme.” (Ks. ”Tabernaakkelinne 
rakentaminen”, Valkeus, tammikuu 1993, s. 49.)

Kirjoita pyhiin kirjoituksiisi kohdan Moosia 17:9–12 
viereen Minä voin olla uskollinen Jumalalle kaikissa 
olosuhteissa.

 6. Voit tehdä Abinadin moraalisesta rohkeudesta ja hen
kilökohtaisesta vakaumuksesta sinulle itsellesi henkilö

kohtaisen lukemalla jakeen Moosia 17:20 ja täydentämällä 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seuraavan virkkeen: 
Minun pitää olla uskollinen Jumalalle, kun…

Kun päätät tämän päivän oppiaiheen, mieti jotakuta 
perheenjäsentä tai ystävää, joka voisi hyötyä kuul-
lessaan, mitä olet tänään oppinut ja tuntenut. Mikäli 
mahdollista, kerro hänelle, mitä olet oppinut ja kuinka 
haluat olla uskollinen Herralle vaikeinakin aikoina.

 7. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Moosia 15–17 ja suorittanut tämän oppi
aiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
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VIIKKO 13: PÄIVÄ 1

Moosia 18
Johdanto
Alma, joka oli jumalattoman kuningas Nooan pappi, 
uskoi profeetta Abinadin sanat ja teki parannuk-
sen synneistään. Abinadin kuoleman jälkeen Alma 
opetti salaa muille Jeesuksesta Kristuksesta. Ne, jotka 
uskoivat Almaa, halusivat päästä Jumalan laumaan. 
He astuivat kasteenliittoon paikassa, jota nimitettiin 
Mormonin vesiksi. Kun tutkit lukua Moosia 18, pane 
merkille, mitä Alma puhui lupauksista, joita annat, kun 
sinut kastetaan, ja mitä Herra tekee sinun hyväksesi, 
kun pidät nuo lupaukset.

Moosia 18:1–16
Alma opettaa ja kastaa ihmisiä
Ajattele omaa kastettasi. Mitä yksityiskohtia muistat 
siitä kokemuksesta? Kuinka sinua valmistettiin kas-
teeseesi? Mitä tuntemuksia muistat kasteestasi? Pohdi, 
mitä kastetta koskevia asioita arvostat nykyään ehkä 
vieläkin enemmän kuin silloin kun sinut kastettiin.

Moosia 18 auttaa sinua ymmärtämään liiton, jonka me 
teemme Jumalan kanssa kasteessa. Liitto on ”Juma-
lan ja ihmisen välinen sopimus, mutta sopimuksen 
osapuolet eivät ole samanarvoisia. Jumala antaa liiton 
ehdot, ja ihmiset lupaavat tehdä, mitä hän pyytää 
heitä tekemään. Sitten Jumala lupaa ihmisille tiettyjä 
siunauksia heidän kuuliaisuudestaan.” (PKO, ”Liitto”, 
scriptures.lds.org/fi.)

Jotta näkisit, kuinka Moosia 18 auttaa meitä ymmär-
tämään kasteenliiton, pane merkille seuraava luettelo 
tämän luvun päätapahtumista: Moosia 18:1–7, Valmis-
tautuminen liittoon; Moosia 18:8–16, Liiton tekeminen 
ja Moosia 18:17–30, Liiton mukaan eläminen. Voisit kir-
joittaa kunkin aiheen (esim. Valmistautuminen liittoon) 
sitä vastaavien jakeiden viereen pyhiin kirjoituksiisi.

Lue Moosia 18:1–2, 6–7 ja pane merkille, mitä oppeja 
ja periaatteita Alma opetti kansalle auttaakseen heitä 
valmistautumaan kasteeseen. Kirjoita alla olevaan 
tilaan, kuinka sen ymmärtäminen, mitä Alma opetti 
kansalleen, auttaisi jotakuta nykyään valmistautumaan 
kasteeseen:   
  
 

Jakeissa Moosia 18:8–11 kerrotaan, kuinka Alma auttoi 
kansaansa ymmärtämään, mitä lupauksia he antaisivat 
ja saisivat kasteenliitossa.

 1. Piirrä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi alla 
oleva taulukko. Etsi kohdasta Moosia 18:8–11, mitä Alma 

opetti meidän lupaavan Jumalalle (mitä me olemme halukkaita 
tekemään) ja mitä hän opetti Jumalan lupaavan meille, kun meidät 
kastetaan. Kirjoita taulukon asianomaisiin sarakkeisiin, mitä löydät.

Minä lupaan Jumala lupaa

Yksi evankeliumin periaate, joka käy ilmi kohdasta 
Moosia 18:8–11, on tämä: Me saamme Herran Hen
gen ja lupauksen iankaikkisesta elämästä solmi
malla kasteenliiton ja pitämällä sen.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tau
lukkosi alle tiivistelmä siitä, mitä olet oppinut kasteen

liiton tekemisen ja pitämisen tärkeydestä.

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, van-
hin Joseph B. Wirthlinin seuraava lausuma ja alleviivaa 
siunaukset, joita voimme saada, kun ymmärrämme, 
mitä me lupaamme ja mitä meille luvataan kasteessa: 
”Olen huomannut läpi elämäni, että kun ihmiset alkavat 
täysin ymmärtää kasteenliittonsa siunauksia ja voimaa, 
olivatpa he uusia käännynnäisiä tai elinikäisiä kirkon 
jäseniä, heidän elämäänsä tulee suurta iloa ja he suhtau-
tuvat velvollisuuksiinsa valtakunnassa tarttuvalla innok-
kuudella” (”Alma the Elder: A Role Model for Today”, 
julkaisussa Heroes from the Book of Mormon, 1995, s. 84).

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, 
kuinka kasteenliittosi voi vaikuttaa siihen, kuinka elät 

kunkin päivän. (Voisit esimerkiksi miettiä, millä tavoin lupauksesi 
olla Jumalan todistajana ”kaikkina aikoina” liittyy siihen, kuinka 
toimit muiden kanssa, kuten kuinka kohtelet perheenjäseniä, mil
laisista asioista keskustelet ystävien ja tuttavien kanssa, millaista 
kieltä käytät, millaisia elokuvia ja televisio ohjelmia katsot, mil
laista musiikkia kuuntelet, millaisia ihmissuhteita sinulla on ja 
miten seurustelet sekä kuinka suhtaudut niihin, jotka arvostele
vat uskonkäsityksiäsi.)

Tutki huolellisesti kohtaa Moosia 18:12–16 ja pane 
merkille esimerkkejä siitä, kuinka Herra täytti oman 
osansa liitosta, jonka Hän teki Alman ja tämän kansan 
kanssa, kun heidät oli kastettu. Voit halutessasi merkitä, 
mitä löydät.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tilan
teesta, jolloin olet tuntenut, että Herra on siunannut 

sinua Hengellään, kun olet pitänyt kasteessa antamasi lupauksen 
palvella Häntä.
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Moosia 18:17–30
Alma perustaa Jeesuksen Kristuksen kirkon kansan 
keskuuteen
Kuinka usein ajattelet lupauksia, jotka olet antanut kas-
teenliitossa ja jotka uudistat, kun nautit sakramentin? 
Kuinka usein sinun pitäisi ajatella niitä? Milloin yleensä 
käytät aikaa siihen, että ajattelet näitä lupauksia?

Presidentti Henry B. Eyring ensimmäisestä 
presidenttikunnasta on opettanut, kuinka 
tärkeää on pitää Herran kanssa teke-
mämme liitot: ”Myöhempien aikojen 
pyhät ovat liittokansa. Alkaen kastepäi-
västä ja jatkuen kautta elämämme 

hengellisten virstanpylväiden me annamme lupauksia 
Jumalalle ja Hän antaa lupauksia meille. Hän pitää 
aina valtuutettujen palvelijoittensa kautta antamansa 
lupaukset, mutta meidän elämämme ratkaiseva koe on 
se, annammeko lupauksia Hänelle ja pidämmekö ne.” 
(”Jumalan todistajia”, Valkeus, tammikuu 1997, s. 29.)

Lue Moosia 18:17–18, 20–23, 27–29 ja pane merkille, 
kuinka kirkon jäsenet Alman päivinä pitivät kasteenliit-
tonsa. Voisit merkitä tiettyjä sanoja ja ilmauksia jakeissa 
Moosia 18:22, 26, 30, jotka osoittavat, että ne, jotka pitä
vät kasteenliittonsa, saavat suurenmoisia siunauksia.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin: Mikä on yksi asia, jonka 

aiot tehdä pitääksesi paremmin kasteenliitossa antamasi lupauk
set? Kuinka aiot pitää tämän sitoumuksen?

Moosia 18:31–35
Ne, jotka kuuluvat kirkkoon, pakenevat kuningas Nooan 
vainoa
Tutki kohtaa Moosia 18:31–33 saadaksesi tietää, mitä 
kuningas Nooa teki Lehi- Nefin kaupungissa sillä aikaa, 
kun Alma ja hänen kansansa pääsivät osallisiksi suu-
rista siunauksista lähellä Mormonin vesiä. Lue Moosia 
18:34 ja sitten Moosia 23:1–2 saadaksesi selville, kuinka 
Alma sai tietää kansaansa uhkaavasta vaarasta.

Voisit kirjoittaa tämän totuuden jakeen Moosia 18:34 
viereen: Herra voi varoittaa vanhurskaita, kun 
nämä ovat vaarassa.

Lue seuraava kokemus, jonka kahdentoista apostolin 
koorumin jäsen, vanhin Neil L. Andersen on kertonut 
ja joka havainnollistaa tätä totuutta:

”FBI:n erikoisagenttina työskentelevä 
ystäväni tutki järjestäytyneitä rikollisryhmiä, 
jotka kuljettivat huumeita Yhdysvaltoihin.

Kerran hän ja eräs toinen agentti lähestyi-
vät huoneistoa, jossa he uskoivat huume-

kauppiaaksi tunnetun miehen myyvän kokaiinia. 
Ystäväni kertoo, mitä tapahtui:

’Koputimme huumekauppiaan oveen. Epäilty avasi 
oven ja yritti meidät nähdessään estää meitä näke-
mästä sisälle. Mutta se oli liian myöhäistä; näimme 
hänen pöydällään olevan kokaiinin.

Mies ja nainen, jotka olivat pöydän ääressä, alkoivat 
välittömästi siirtää kokaiinia pois. Meidän täytyi estää 
heitä tuhoamasta todistusaineistoa, joten sysäsin 
oviaukkoa tukkivan huumausainerikoksista epäillyn 
miehen nopeasti syrjään. Kun työnsin häntä, kat-
seemme kohtasivat. Omituista kyllä hän ei vaikuttanut 
vihaiselta eikä pelokkaalta. Hän hymyili minulle.

Hänen silmänsä ja hellyttävä hymynsä antoivat minulle 
vaikutelman, että hän oli vaaraton, joten jätin hänet 
nopeasti ja aloin kulkea kohti pöytää. Epäilty oli nyt 
takanani. Siinä silmänräpäyksessä mieleeni tuli selvä, 
voimakas vaikutelma: ”Varo hymyilevien silmien 
takana väijyvää pahaa.”

Käännyin välittömästi takaisin epäiltyyn päin. Hän oli 
vienyt kätensä suureen etutaskuunsa. Tarrasin vaisto-
maisesti kiinni hänen käteensä ja vedin sen pois tas-
kusta. Vasta silloin huomasin hänen puristavan kädes-
sään ladattua puoliautomaattipistoolia. Sitten seurasi 
melkoista säpinää, ja riisuin miehen aseista.’ – –

Pyhä Henki varoitti ystävääni fyysisestä vaarasta; Pyhä 
Henki varoittaa sinua myös hengellisestä vaarasta.” 
(Ks. ”Varo hymyilevien silmien takana väijyvää pahaa”, 
Liahona, toukokuu 2005, s. 46–47.)

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tun
temuksista, joita olet saanut Pyhältä Hengeltä, tai koke

muksista, joita muistat ja jolloin sinua on varoitettu jostakin fyy
sisestä tai hengellisestä vaarasta tai suojeltu sellaiselta. Tai kir
joita jostakin kokemuksesta, joka on tapahtunut jollekulle tutulle 
tai josta olet lukenut tai kuullut.

 7. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Moosia 18 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
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VIIKKO 13: PÄIVÄ 2

Moosia 19–20
Johdanto
Kun Alma ja hänen kansansa olivat paenneet kuningas 
Nooan sotajoukkoa, Nooan luo jäänyt kansa alkoi kärsiä 
niistä seurauksista, joista Abinadi oli profetoinut. Ker-
tomus nefiläisistä Lehi- Nefin maassa muistuttaa meitä 
siitä, että kun me hylkäämme Herran palvelijoiden neu-
vot, me kohtaamme vakavia seurauksia. Toisaalta, kun 
me olemme kuuliaisia profeetoille, me saamme kokea 
rauhaa ja turvallisuutta jopa koettelemustemme kes-
kellä. Kun tutkit tätä oppiaihetta, mieti, kuinka sinä voit 
saada sitä rauhaa ja turvallisuutta, jotka tulevat Herran 
nykypäivän profeettojen neuvojen kuuntelemisesta.

Moosia 19–20
Nefiläiset Lehi Nefin maassa kokevat Abinadin profetioiden 
täyttyvän
Lue seuraava kokemus, jonka on kertonut vanhin 
David R. Stone, joka siihen aikaan palveli seitsemän-
kymmenen koorumin jäsenenä, ja mieti, miten merkit-
täviä ovat profeettojen kautta saamamme hengelliset 
varoitukset:

”Eräänä sunnuntaiaamuna – – heräsimme kauniiseen 
päivään Santo Domingossa Dominikaanisessa tasaval-
lassa. Karibianmeren aurinko paistoi, ja taivas oli pilve-
tön. Ilmassa tuntui lempeä tuulenhenkäys, joka sai pui-
den lehdet tuskin värisemään. Oli lämmintä, rauhal-
lista ja hiljaista. Mutta tuona päivänä kaukana merellä 
fyysisten aistiemme ulottumattomissa kuolemaa tuova 
tuhovoima oli tulossa meitä kohti leppymättömänä 
ja vastustamattomana. Hirmumyrsky keskus, jonka 
tehtävänä oli jäljittää ja ennustaa hirmumyrsky Geor-
gesin kulkureittiä, päivitti jatkuvasti tietoja internetissä. 
Tuon aamun rauhallisessa ja levollisessa hiljaisuudessa 
näin, että taivaalla näkevien silmien mukaan myrskyn 
ennustettu kulkureitti suuntasi nuolen tavoin kohti 
Santo Domingon sydäntä.

Kahden vuorokauden sisällä myrsky iski saarelle anka-
ralla – – raivollaan jättäen jälkeensä tuhoa, lohdutto-
muutta ja kuolemaa. – –

Niin suuret kuin näiden fyysisen voiman aiheuttamien 
pelottavien ilmiöiden mukanaan tuomat vahingot, tuho 
ja kuolema voivatkin olla, vieläkin suurempia vahinkoja 
ihmisten elämässä aiheuttavat hengelliset hirmumyrs-
kyt. Nämä raivokkaat voimat aiheuttavat usein paljon 
tuhoisampia vahinkoja kuin fyysiset pyörremyrskyt, 
koska ne tuhoavat meidän sielumme ja riistävät meiltä 
meidän iankaikkisen näkökulmamme ja toivomme. – –
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Me asetamme itsemme näiden hengellisten hirmu-
myrskyjen kulkureitille, kun me antaudumme vihaan, 
alkoholinkäyttöön ja pahoinpitelyyn, hekumaan ja 
irstailuun, irtosuhteisiin ja pornografiaan, huumeisiin, 
ylpeyteen, ahneuteen, väkivaltaan, kateuteen ja valhei-
siin – luettelo on pitkä. – –

Mutta meillä on myös hengellisten pyörremyrskyjen 
varoittajia, joiden tehtävänä on vartioida ja varoittaa 
auttaen meitä välttämään hengellisiä vahinkoja, tuhoa 
ja jopa kuoleman. Tähystäjämme tornissa tunnetaan 
apostoleina ja profeettoina. He ovat meidän hengel-
liset silmämme taivaalla, ja innoituksen, oivalluksen 
ja puhtaan älyn ansiosta he tietävät, mitä reittiä nämä 
myrskyt mahdollisesti kulkevat. He nostavat jatkuvasti 
varoituksen äänensä kertoakseen meille, millaisia 
murheellisia seurauksia tulee tahallisesta ja mielet-
tömästä Herran käskyjen rikkomisesta. Jos tietoisesti 
jätämme heidän varoituksensa huomiotta, kerjäämme 
kurjuutta, murhetta ja turmiota. Kun seuraamme heitä, 
seuraamme Herran valittuja palvelijoita rauhan ja yltä-
kylläisyyden hengellisille laitumille.” (Ks. ”Hengellisiä 
hirmumyrskyjä”, Liahona, tammikuu 2000, s. 36–37.)

Pohdiskele hetken aikaa, mistä vaaroista olet kuullut 
profeettojen ja apostolien varoittavan meitä. Kuinka 
heidän sanansa voivat suojella meitä ”hengellisiltä 
hirmumyrskyiltä”?

Jumala lähetti Abinadin varoittamaan Lehi- Nefin kan-
saa tuhosta, joka sitä uhkasi, ellei se tekisi parannusta.

 1. Jäljennä seuraava taulukko pyhien kirjoitusten tutkimis
päiväkirjaasi ja jätä kunkin pyhien kirjoitusten viitteen alle 

riittävästi tilaa kirjoittamista varten.

Profetia kuningas Nooan 
kansasta (Moosia 12:1–2)

Täyttyminen (Moosia 19:10, 
14–15; 20:20–21; 21:3–4, 8, 
10–13)

Profetia kuningas Nooasta 
(Moosia 12:3)

Täyttyminen (Moosia 
19:18–20)

A. B.

Kertaa Abinadin profetiat nefiläisille Lehi Nefin maassa lukemalla 
taulukon vasemmassa sarakkeessa olevat pyhien kirjoitusten viit
teet. Kirjoita asianomaisten pyhien kirjoitusten viitteiden alle, mitä 
seurauksia Abinadi sanoi kuningas Nooan ja tämän kansan koh
taavan, elleivät nämä tekisi parannusta. Kirjoita vasemman sarak
keen (A) alaosaan arviosi siitä, miltä sinusta olisi saattanut tuntua 
ja mitä olisit saattanut tehdä, jos olisit kuullut Abinadin varoitukset.
Ennen kuin alat täydentää taulukon oikeaa saraketta, 
tee seuraava oppikirjan tehtävä. Tämä toiminta auttaa 
sinua tutustumaan paremmin lukujen Moosia 19–20 

tapahtumiin ja tunnistamaan Abinadin profetioiden täyt-
tymisen, kuten se on kirjoitettu muistiin näihin lukuihin.

Kun tutkit lukuja Moosia 19–20, numeroi seuraavat 
11 tapahtumaa siinä järjestyksessä, jossa ne esiintyvät 
pyhissä kirjoituksissa. Kunkin luvun alussa oleva tiivis-
telmä antaa hyödyllisiä vinkkejä, jotka ohjaavat sinua.

- - - - - - -  Gideon yrittää surmata kuningas Nooan.

- - - - - - -  Nefiläiset naiset ja lapset anovat lamanilaisilta, etteivät nämä  
 surmaisi heitä.

- - - - - - -  Kuningas Nooa kärsii polttokuoleman.

- - - - - - -  Lamanilaisten sotajoukko tulee Semlonin maan rajoille.

- - - - - - -  Nooan papit ryöstävät 24 lamanilaisten tytärtä.

- - - - - - -  Lamanilaisten kuningas pyytää sotajoukkoaan säästämään Limhin  
 kansan.

- - - - - - -  Jotkut Nooan miehistä pakenevat lamanilaisten edeltä jättäen  
 naiset ja lapset taakseen.

- - - - - - -  Limhi antaa kansalleen käskyn, ettei lamanilaisten kuningasta  
 pidä surmata.

- - - - - - -  Nefiläisten ja lamanilaisten välillä vallitsee rauha kahden vuoden  
 ajan.

- - - - - - -  Limhi lupaa, että hänen kansansa maksaa lamanilaisille puolet  
 omaisuudestaan.

- - - - - - -  Nefiläiset torjuvat lamanilaisten hyökkäyksen ja ottavat kiinni  
 amanilaisten kuninkaan.

(Tämän toiminnan vastaukset ovat tämän oppiaiheen 
lopussa.)

 2. Kun olet osannut numeroida 11 virkettä oikeaan jär
jestykseen, ota jälleen esiin taulukko, joka on pyhien kir

joitusten tutkimispäiväkirjassasi. Etsi oikean sarakkeen pyhien kir
joitusten kohdista yksityiskohtia siitä, kuinka Abinadin profetiat 
täyttyivät. Kirjoita nämä yksityiskohdat taulukkosi oikeaan sarak
keeseen. Selitä oikean sarakkeen (B) alaosassa, mitä olet oppinut 
koituvan siitä, että hylkää profeettojen varoituksen sanat.

Lue Moosia 20:21 ja merkitse Gideonin lausuma, joka 
osoittaa hänen ymmärtävän, että Herran palvelijoi
den sanojen hylkääminen tuo mukanaan kärsi
mystä ja murhetta.

Lue OL 133:63, 70–72, niin saat selville, kuinka tämä 
periaate koskee niitä, jotka viimeisinä aikoina eivät 
halua kuunnella Herraa tai Hänen palvelijoitaan. Voisit 
kirjoittaa tämän viitteen pyhiin kirjoituksiisi kohdan 
Moosia 20:21 rinnakkaisviitteeksi. Katso viimeisimpiä 
yleiskonferenssipuheita Liahona- lehdestä (toukokuun 
ja marraskuun numerot) tai osoitteessa lds.org, niin 
löydät näitä asioita koskevia profeettojen sanoja.
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Pohdi tätä kysymystä: Mitä sellaista olet kuullut profeet-
tojen opettavan viime aikoina, mikä auttaisi yksilöitä, per-
heitä ja kansakuntia välttämään kärsimystä ja murhetta?

Jotta näkisit esimerkin siitä murheesta ja kärsimyk-
sestä, jota voi koitua Herran profeettojen hylkäämi-
sestä, pane merkille, mitä seurauksia kahdentoista 
apostolin koorumin jäsen, vanhin Dallin H. Oaks on 
sanonut tulevan niille, jotka harrastavat pornografiaa:

”Pornografia heikentää ihmisen kykyä 
nauttia normaalista emotionaalisesta, 
romanttisesta ja hengellisestä suhteesta 
vastakkaista sukupuolta olevan henkilön 
kanssa. Se syövyttää ne moraalin puomit, 
jotka estävät sopimattoman, epänormaa-

lin tai laittoman käyttäytymisen. Kun omatunto turtuu, 
pornografiaa käyttävät saadaan toimimaan sen 
mukaan mitä he ovat nähneet, riippumatta sen 
vaikutuksista heidän elämäänsä ja muiden elämään.

Pornografia aiheuttaa myös riippuvuutta. Se heikentää 
päätöksentekokykyä ja saa sitä käyttävät ’koukkuunsa’ 
houkutellen heidät takaisin pakkomielteisesti hakemaan 
yhä lisää.” (”Pornografia”, Liahona, toukokuu 2005, s. 89.)

Mieti muutamia esimerkkejä siitä murheesta ja kärsimyk-
sestä, jota koituu, kun ei piittaa profeettojen neuvoista 
sellaisissa asioissa kuten rahapelit, pornografia, viisauden 
sana, pettäminen, tatuoinnit, lävistykset, säädytön pukeu-
tuminen tai seurusteleminen ennen 16 vuoden ikää.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Millä tavoin Herran palve

lijoiden neuvojen noudattaminen sellaisissa asioissa kuten per
heiden vahvistaminen, siveyden lain mukaan eläminen tai viisau
den sanan noudattaminen voisi auttaa yksilöitä ja perheitä vält
tämään osan siitä kärsimyksestä ja murheesta, jota he kokevat?

Vanhin Robert D. Hales kahdentoista apostolin kooru-
mista on todistanut, että me voimme saada rauhan ja 
palata Jumalan eteen seuraamalla profeettoja:

”Todistan, että tämän päivän profeetoilla on samat 
ominaisuudet kuin entisaikojen profeetoilla ja muilla 
tämän taloudenhoitokauden profeetoilla. – –

Meidän hengellinen turvallisuutemme perustuu siihen, 
että noudatamme elävän profeettamme selkeätä ääntä. 
Jos me kuuntelemme hänen ääntään ja noudatamme 
hänen neuvojaan, me voimme elää niin kuin Kristus 
haluaa meidän elävän ja kestää loppuun asti, niin että 
voimme jonakin päivänä perheinemme palata taivaal-
lisen Isämme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen 
eteen.” (Ks. ”Kuulkaa ja noudattakaa profeetan ääntä”, 
Valkeus, heinäkuu 1995, s. 16.)

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, 
kuinka haluaisit, että lukujen Moosia 19–20 tutkimisesi 

vaikuttaisi siihen, kuinka kuuntelet Herran profeettojen neuvoja. 
Ajattele jotakin kokemusta siitä, kuinka olet saanut rauhaa ja 
hengellistä turvaa noudattamalla Herran palvelijoiden neuvoja, ja 
tallenna se pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Moosia 19–20 ja suorittanut tämän oppi
aiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
Vastaukset numerointitehtävään: 1, 4, 5, 2, 8, 11, 3, 10, 
7, 6, 9.

VIIKKO 13: PÄIVÄ 3

Moosia 21–24
Johdanto
Jumalattomuutensa seurauksena Limhin kansa joutui 
lamanilaisten orjuuttamaksi (ks. Moosia 20:21). Orjuu-
tensa seurauksena kansa nöyrtyi ja kääntyi Jumalan 
puoleen. Alman kansa joutui orjuuteen uskonsa koe-
tuksena (ks. Moosia 23:21). Kumpikin ryhmä rukoili 
voimallisesti vapautuakseen orjuudesta. Vaikka kumpi-
kin ihmisryhmä lopulta vapautui ja saapui Sarahemlaan, 
Herra auttoi kumpaakin ryhmää eri tavalla. Tutkiessasi 
Limhin ryhmän koettelemuksia ja vapautumista voit 
nähdä, että Herra vastaa meidän rukouksiimme omalla 
tavallaan ja omana aikanaan, kun me nöyrrymme. Tut-
kiessasi Alman kansan koettelemuksia ja vapautumista 
voit oppia, kuinka tulee turvata Herraan saadakseen 
voimaa omien vaikeuksien ja haasteiden keskellä.
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Moosia 21–24
Nefiläiset Lehi Nefin maassa kokevat Abinadin profetioiden 
täyttyvän
Kuvittele, että asuisit Lehi- Nefin maassa kuningas Nooan 
hallituskaudella ja olisit hylännyt Abinadin opetukset. 
Nyt sinä ja kansasi olette lamanilaisten orjuuttamia, aivan 
kuten Abinadi oli profetoinut. Mitä arvelet, että tekisit?

Mieti nyt kaikkia koettelemuksia tai vastoinkäymisiä, joita 
kohtaat tällä hetkellä. Lue seuraavat jakeet pyhistä kirjoi-
tuksistasi ja merkitse, mitä niissä opetetaan vapautumisen 
tavoittelemisesta ja sen kokemisesta. Moosia 21:5, 14; 
22:1–2; 23:23 ja 24:21. Vapautuminen tarkoittaa sitä, että 
’pääsee vapaaksi, saa apua tai autetaan kestämään jokin’.

Kun luet kahdentoista apostolin koorumin 
jäsenen, vanhin Richard G. Scottin seuraa-
vaa lausuntoa, alleviivaa ne kaksi elämäs-
sämme kohtaamiemme koettelemusten ja 
kärsimysten syytä, jotka hän mainitsee: 
”Kukaan ei toivo vastoinkäymisiä. Kohtaa-

mamme koettelemukset, pettymykset, murhe ja syvä 
suru saavat alkunsa kahdella eri tavalla. Ne, jotka 
rikkovat Jumalan lakeja, saavat aina osakseen haasteita. 
Toinen syy vastoinkäymisille on Herran omien tarkoitus-
ten toteutuminen elämässämme, jotta voisimme jalostua 
koettelemusten kautta. Meidän jokaisen on ratkaisevan 
tärkeää tunnistaa, kummalla tavalla omat koettelemuk-
semme ja haasteemme ovat saaneet alkunsa, sillä 
toimenpiteet niiden voittamiseksi ovat hyvin erilaiset.” 
(Ks. ”Luota Herraan”, Valkeus, tammikuu 1996, s. 16.)

Limhin kansa joutui orjuuteen tottelemattomuutensa 
vuoksi, kun taas Alman vanhurskas kansa kohtasi 
vastoinkäymisen, joka jalostaisi heitä. Limhin kansa 
nöyrtyi ja kääntyi Jumalan puoleen orjuutensa tulok-
sena. Se, että tutkit näitä kahta kertomusta jumalal-
lisesta vapauttamisesta, voi auttaa sinua lisäämään 
uskoasi niin että pyydät Herralta vapautusta, olivatpa 
kohtaamasi ahdingot mitä tahansa.

 1. Seuraavassa taulukossa ensimmäiseen kysymykseen 
– Kuinka he joutuivat orjuuteen? – on jo vastattu. Kirjoita 

pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus toiseen kysy
mykseen: Kuinka he vapautuivat?

Limhin kansa Alman kansa

Kuinka he 
joutuivat 
orjuuteen?

(Moosia 20:21–
22; 21:1–4)
Koska kansa 
ei tehnyt 
parannusta, 
Herra antoi 
lamanilaisille 
voiman saattaa 
kansa orjuuteen.

(Moosia 23:1–4, 
19–20, 25–38; 
24:8–9)
Kansa piti 
tekemänsä 
liitot, mutta 
jumalattomat 
ihmiset pettivät 
heidät, ottivat 
heidät vangeiksi ja 
vainosivat heitä.

Kuinka he 
vapautuivat?

(Moosia 22:1–9, 
13–14)

(Moosia 24:17–25)

Pohdiskele vastauksia seuraaviin Limhin kansaa koske-
viin kysymyksiin:

• Mitä todisteita jakeessa Moosia 21:6 on siitä, ettei 
Limhin ryhmä ollut vielä nöyrtynyt ja kääntynyt Her-
ran puoleen? Kuinka tämä eroaa siitä, miten Alman 
kansa suhtautui orjuuteensa? Kun mietit Limhin 
ryhmän kokemusta, mitä sellaista opit, mikä saattaisi 
auttaa sinua suhtautumaan oikealla tavalla omiin 
koettelemuksiisi?

• Vaikka Limhin kansa ei heti vapautunut ahdingois-
taan, niin kuinka Herra siunasi heitä? (Voisit merkitä 
ilmauksen ”alkoivat vähitellen menestyä” jakeessa 
Moosia 21:16.) Onko sinusta koskaan tuntunut, että 
Herra on auttanut sinua selviytymään koettelemuk-
sesta vähitellen?

• Kuinka arvelet jakeissa Moosia 21:30–33 kuvatun 
kansan suhtautumisen vaikuttaneen heidän 
lopulliseen vapautumiseensa?

 2. Valitse toinen seuraavista totuuksista, jotka on saatu 
sen pohjalta, mitä olet opiskellut Limhin kansan koettele

muksista ja vapautumisesta. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimis
päiväkirjaasi muutama rivi, joilla selität, kuinka voit soveltaa sitä 
totuutta omassa elämässäsi.
 a. Kun me nöyrrymme, käännymme Herran puoleen ja 
teemme parannuksen synneistämme, Hän kuulee meidän 
rukouksemme ja keventää syntiemme kuormia omana 
aikanaan.
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 b. Kun teemme liiton palvella Jumalaa ja pitää Hänen käs-
kynsä, Herra järjestää meille keinon vapautua.

Ajattele Alman ryhmän ahdinkoja ja vapautumista, 
kun luet vanhin Richard G. Scottin seuraavan lausu-
man: ”Juuri kun kaikki näyttää sujuvan hyvin, haasteita 
ilmaantuu usein runsain määrin samanaikaisesti. Kun 
nämä koettelemukset eivät ole seurausta tottelematto-
muudestanne, ne todistavat, että Herra tuntee teidän 
olevan valmiita suurempaan kasvuun (ks. Sananl. 
3:11–12). Tämän vuoksi Hän antaa kasvua, ymmärrystä 
ja myötätuntoa edistäviä kokemuksia, jotka hiovat teitä 
ikuiseksi hyödyksenne. Päästäksenne sieltä, missä olette 
nyt, sinne minne Hän haluaa teidän pääsevän, teidän 
on venyttävä paljon, mikä yleensä tuo tullessaan epä-
mukavuutta ja tuskaa.” (Ks. ”Luota Herraan”, s. 16.)

Merkitse jakeissa Moosia 23:21–22 sanoja ja ilmauksia, 
jotka osoittavat, että Herra koettelee meidän kärsivälli
syyttämme ja uskoamme auttaakseen meitä kasvatta
maan luottamustamme Häneen (ks. myös OL 122:5–7).

Kirjoita oppikirjaasi lyhyet vastaukset seuraaviin kysy-
myksiin:

• Mikä olisi mielestäsi ollut vaikein koettelemus kes-
tettäväksi, jos olisit ollut Alman kansan keskuudessa 
luvuissa Moosia 23–24 kerrottujen tapahtumien 
aikana? Miksi?   
 

• Mitä voit oppia siitä tavasta, jolla Alma ja hänen kan-
sansa suhtautuivat koettelemuksiinsa? (Ks. Moosia 
24:1–12, 15–16.)   
 

• Vaikka Herra ei heti vapauttanutkaan Alman kansaa, 
mitä Hän teki aluksi heidän hyväkseen? (Ks. Moosia 
24:15.)   
 

Yksi periaate, jonka voimme oppia Alman ryhmän koke-
muksesta, on se, että kun me alistumme kärsivälli
sesti Herran tahtoon, Hän vahvistaa meitä ja vapaut
taa meidät koettelemuksistamme omana aikanaan.

 3. Selitä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi, mitä 
mielestäsi tarkoittaa se, että alistuu kärsivällisesti Herran 

tahtoon koettelemuksen aikana, ja kuinka niin tekeminen voi val
mistaa sinua saamaan sen voiman ja ne siunaukset, jotka Hän 
antaa auttaakseen sinut sen vaikean ajan läpi.

Tämän oppiaiheen alussa sinua pyydettiin miettimään 
koettelemuksia tai vastoinkäymisiä, joita kohtaat tällä 
hetkellä. Kun muistelet niitä, voisit kirjoittaa henkilö-
kohtaiseen päiväkirjaasi tai erilliselle paperille vastauk-
set seuraaviin kysymyksiin:

• Minkä koettelemusten kanssa kamppailen tällä het-
kellä elämässäni?

• Mitä minun tulee tehdä valmistautuakseni saamaan 
Herran suoman vapautuksen voiman omassa 
elämässäni?

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Moosia 21–24 ja suorittanut tämän oppi
aiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 13: PÄIVÄ 4

Moosia 25
Johdanto
Kuten on kirjoitettu muistiin lukuun Moosia 25, Lim-
hin kansa ja Alman seuraajat kulkivat Sarahemlaan ja 
yhdistyivät turvallisesti kuningas Moosian hallinnon 
alaisuuteen. Kun nämä nefiläisten ryhmät yhdistyivät, 
he tunnustivat Jumalan hyvyyden ja Hänen voimansa 
vapauttaa heidät. He myös perustivat yhtenäisen kir-
kon. Kun tutkit tätä oppiaihetta, saatat hyötyä siitä, että 
ajattelet, kuinka olet nähnyt Jumalan hyvyyden omassa 
elämässäsi sekä Jeesuksen Kristuksen tosi kirkkoon 
kuulumisen siunauksia.

Moosia 25:1–13
Sarahemlaan kerääntyneet yhdistyvät, ja heitä nimitetään 
nefiläisiksi
Lue seuraava kertomus eräästä nuoresta naisesta, jota 
varjeltiin, kun hän kuunteli Hengen ääntä ollessaan 
patikoimassa Nuorten Naisten ryhmänsä kanssa:

”Paluumatkalla olin hitaampien ryhmässä, jossa oli viisi 
tyttöä ja johtajamme. Muut ottivat innoissaan valoku-
via, joten minä päätin jatkaa eteenpäin. Kun kävelin 
alas rinnettä, kuulin lehmän ääntelyä [aivan kuin se 
olisi ollut kuolemaisillaan]. Varoittava ääni – luja mutta 
hiljainen – sanoi: ’Käänny takaisin.’ Melkein jätin sen 
huomiotta, mutta se tuli uudestaan. Tällä kertaa kuun-
telin ja palasin ryhmän luo. Kun lähdimme kulkemaan 
alaspäin, näimme kaksi valtavaa mustaa härkää, jotka 
astelivat nopeasti ja vihaisina ylös rinnettä. Suurempi 
alkoi kuopia maata meitä tuijottaessaan. – – Peläs-
tyimme aivan suunniltamme, mutta pappeusjohta-
jamme sai sen huomion kiinnittymään muualle, ja me 
ehdimme kiipeämään aidan yli turvaan.
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Kun palasimme leiripaikalle, käsitin, että ellen olisi 
kuunnellut Hengen antamaa varoitusta, olisin voi-
nut loukkaantua pahoin tai jopa kuolla. Tiedän, että 
taivaallinen Isä välitti minusta henkilökohtaisesti ja oli 
pitänyt minut turvassa. Olen hyvin kiitollinen Herralle 
siitä varoituksesta. Tämä kokemus vahvisti todistustani 
ja sai minut tuntemaan suurempaa rakkautta Herraa 
kohtaan.” (Marissa W., ”Turn Back”, New Era, marras-
kuu 2010, s. 47.)

Kuinka se, että kuulet tai luet muiden ihmisten koke-
muksista, jotka havainnollistavat Jumalan hyvyyttä ja 
voimaa heidän elämässään, auttaa vahvistamaan sinua?

Kun Limhin kansa ja Alman kansa yhdistyivät Sara-
hemlan kansaan, kuningas Moosia luetutti heidän 
aikakirjansa koko kansalle (ks. Moosia 25:1–6). Etsi 
jakeesta Moosia 25:7, kuinka kuningas Moosian kansa 
suhtautui, kun he kuuntelivat kertomuksia Jumalan 
kanssakäymisistä näiden kansojen kanssa.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi kohdan 
Moosia 25:8–11 kustakin neljästä jakeesta, miten ihmiset 

suhtautuivat, kun he kuulivat kertomuksen veljistään. Esimerkiksi 
jakeessa Moosia 25:8, kun kansa näki ne, jotka vapautuivat lamani
laisten orjuudesta, se ”täyttyi tavattoman suurella ilolla”.
 a. Moosia 25:8
 b. Moosia 25:9
 c. Moosia 25:10
 d. Moosia 25:11

Voit halutessasi kirjoittaa pyhiin kirjoituksiisi kohdan 
Moosia 25:8–11 viereen seuraavan periaatteen: Tutki
malla aikakirjoja Jumalan kanssakäymisistä mui
den kanssa me voimme tuntea iloa ja kiitollisuutta 
Jumalan hyvyydestä.

Mieti, mistä mahdollisista lähteistä voisit saada tietoa 
muista, jotka ovat kokeneet Jumalan hyvyyttä. Näitä 
voisivat olla pyhät kirjoitukset, kirkon historia, kirkon 

Sarahemlan 
maa

Limhin kansan pako

Nefin maa 
(Lehi Nefi)

Mormonin 
vedet

Alma ja hänen 
kansansa 
lähtevät

Helamin maa

Alman ja 
hänen kan
sansa pako

lehdet, yleiskonferenssipuheet, oman sukusi aikakirjat, 
todistuskokoukset sekä pyhäkoulu ja pappeusluokat 
tai Nuorten Naisten luokat. Ajattele tilannetta, jolloin 
olet saanut tietoa Jumalan hyvyydestä näistä lähteistä. 
Pohdi sitten, mitä vastaisit seuraaviin kysymyksiin:

• Onko minulla ollut kokemusta, jolloin kuuleminen 
Jumalan hyvyydestä muita kohtaan on auttanut 
minua tuntemaan iloa ja kiitollisuutta?

• Mitkä saattaisivat olla pitkän aikavälin vaikutuksia, jos 
säännöllisesti tutkisin kokemuksia Jumalan hyvyydestä 
Hänen ollessaan kanssakäymisissä muiden kanssa – 
joko pyhistä kirjoituksista tai muista lähteistä?

Voisit tulevalla viikolla etsiä yhdestä mieleesi tulleesta 
lähteestä sellaisen kertomuksen Jumalan hyvyydestä, 
joka täyttää sinut ihmetyksellä, hämmästyksellä, ilolla 
tai kiitollisuudella. Voisit kirjoittaa omaan henkilökoh-
taiseen päiväkirjaasi, mitä olet oppinut ja kuinka se on 
vaikuttanut sinuun. Voisit myös käyttää tätä kertomusta 
perheillassa opettaaksesi perheellesi Jumalan hyvyyttä, 
tai voisit kertoa tästä kertomuksesta seminaariluokas-
sasi tai jollekulle ystävälle.

Moosia 25:14–24
Alma perustaa Jumalan seurakuntia koko nefiläisten maahan
Kun Moosia oli lakannut puhumasta ja lukemasta 
aikakirjoja kansalle, Alma puhui heille. Lue Moosia 
25:14–16 ja pane merkille, mitä Alma opetti. Kirjoita 
oppikirjaan vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

• Kuinka se, mitä Alma opetti, on sopiva yhteenveto 
sekä Limhin kansan että Alman seuraajien koke-
muksista?   
 

• Miksi mielestäsi on tärkeää, että Senifin kansan 
historian kuultuaan kansa kuuli Alman sanat?   
 

Ennen kuin jatkat luvun Moosia 25 lukemista, mieti 
tilannetta, jolloin olet käynyt jonkin muun myöhempien 
aikojen pyhien seurakunnan kokouksissa kuin oman 
kotiseurakuntasi. Mieti, mitä yhtäläisyyksiä huomasit 
kotiseurakuntasi ja sen seurakunnan välillä, jossa vierailit.

Lue Moosia 25:17–22 ja pane merkille, kuinka kirkkoa 
johdettiin nefiläisten keskuudessa Alman aikoina. 
Aivan kuten Alman päivinä Jumala kutsuu johto
henkilöitä johtamaan kirkkoaan tänä päivänä.

Jakeessa Moosia 23:16 kerrotaan, että Alma ”oli hei-
dän ylipappinsa” ja ”heidän kirkkonsa perustaja”. 
Presidentti Joseph Fielding Smith on selittänyt: ”Nefi-
läisten pääryhmä oli yhä edelleen Sarahemlan maassa 
kuningas Moosia toisen alaisuudessa. Maininta, jonka 
mukaan Alma oli heidän kirkkonsa perustaja, viittaa 
ainoastaan niihin pakolaisiin, jotka pakenivat nefiläisten 
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ensimmäisestä perintömaasta. Aikanaan he löysivät tien 
takaisin kirkon pääryhmän luo, ja Alma vihittiin koko kir-
kon ylipapiksi kaikissa niissä maissa, jotka olivat nefiläis-
ten hallussa.” (Answers to Gospel Questions, toim. Joseph 
Fielding Smith jr., 5 osaa, 1957–1966, osa 3, s. 39–40.)

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi lyhyt 
vastaus kuhunkin seuraavista kysymyksistä:

 a. Millä tavoin nefiläisten kirkko muistutti nykypäivän kirkkoa?
 b. Mistähän syystä on tärkeää tietää, että johtohenkilöt olivat 
saaneet kutsunsa Almalta, jolla oli valtuus Jumalalta?
 c. Miksi on tärkeää, että johtohenkilöt opettavat samoja totuuk
sia kaikille kirkon jäsenille kautta maailman?

Kun luet kohtaa Moosia 25:23–24, pane merkille, 
mitkä ilmaukset kuvailevat sekä niitä, jotka liittyivät 
Kristuksen kirkkoon, että Herran kirkon jäseniä 
nykyään. Yksi periaate, jonka opimme näistä jakeista, 
on tämä: Kun me otamme päällemme Jeesuksen 
Kristuksen nimen ja elämme sen mukaisesti, 
Herra vuodattaa Henkensä meidän päällemme.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Kuinka jakeiden Moosia 25:23–24 ilmaukset, jotka kuvailevat 
nefiläisiä kirkon jäseniä, soveltuvat myös nykypäivän kirkon jäseniin?
 b. Kuinka sen muistaminen, että olet ottanut päällesi Jeesuksen 
Kristuksen nimen, voi vaikuttaa ajatuksiisi ja päivittäin tekemiisi 
valintoihin?

Huomaa jakeessa Moosia 25:24, että ”Herra vuodatti 
Henkensä” kansansa päälle. Vanhin Joseph B. Wirthlin 

kahdentoista apostolin koorumista on tähdentänyt 
Pyhän Hengen lahjan arvoa kirkon jäsenille:

”Pyhän Hengen lahja, joka on oikeus 
saada Pyhä Henki jatkuvaksi kumppa-
niksi, saadaan vain sillä ehdolla, että 
henkilö uskoo Kristukseen, tekee paran-
nuksen, ottaa vastaan upotuskasteen ja 
saa Pyhän Hengen kätten päällepanemi-

sella valtuutetuilta palvelijoilta, joilla on Melkisedekin 
pappeus. Se on mitä kallisarvoisin lahja, jonka voivat 
saada vain Herran kirkon kelvolliset jäsenet.

– – Se on todistuksen ja hengellisten lahjojen lähde. Se 
valaisee mielen, täyttää sielumme ilolla, opettaa meille 
kaiken ja palauttaa mieleemme unohdettua tietoa. 
Pyhä Henki myös ’osoittaa [meille] kaiken, mitä [mei-
dän] tulee tehdä’ [2. Nefi 32:5].” (”Sanomaton lahja”, 
Liahona, toukokuu 2003, s. 26.)

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Millä tavoin osallistumisesi Jeesuksen Kristuksen kirkon toi
mintaan auttaa sinua tuntemaan Hengen?
 b. Mitä voit tehdä lisätäksesi uskollisuuttasi ja vanhurskaita 
tekojasi niin että voit tuntea olevasi vieläkin lähempänä Henkeä?

Etsi tilaisuutta kertoa jollekulle, kuinka Pyhän Hen-
gen lahja on siunannut elämääsi. Voit saada entistä 
enemmän siunauksia Pyhän Hengen kautta, kun pyrit 
olemaan kelvollinen Hänen kumppanuuteensa.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:
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Olen opiskellut luvun Moosia 25 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 14: PÄIVÄ 1

Moosia 26
Johdanto
Kuten luvussa Moosia 26 kerrotaan, jotkut epäuskoiset 
nefiläiset nousevasta sukupolvesta vaikuttivat kirkon 
jäseniin mielistelevillä sanoilla ja johdattivat heidät syn-
tiin. Alma rukoili saadakseen tietää, kuinka nämä jäsenet 
tulee tuomita Jumalan tahdon mukaan. Herra ilmoitti 
Almalle, kuinka kirkon jäseniä tulee pitää vastuullisina 
synneistään. Herra asetti myös parannuksenteon ehdot. 
Alma sai tietää Jumalan olevan halukas antamaan 
anteeksi niille, jotka tekevät todellisen parannuksen.

Moosia 26:1–6
Monet nousevasta sukupolvesta eivät usko, ja he tekevät 
syntiä
Mieti hetki seuraavaa kysymystä: Miksi mielestäsi 
joilla kuilla nuorilla ei ole todistusta tai heillä ei ole vah-
vaa todistusta, vaikka he ovat kuunnelleet profeettoja 
ja saaneet opetusta vanhemmiltaan?

Luku Moosia 26 valaisee tätä kysymystä. Tutki seuraa-
van taulukon jakeita ja vastaa siinä oleviin kysymyksiin 
(kirjoita vastauksesi oppikirjaan):

Moosia 26:1–2 Mihin kolmeen asiaan monet nousevasta 
sukupolvesta eivät uskoneet?   
 

Moosia 26:3 Kuinka pyhien kirjoitusten lukeminen tai 
profeettojen kuunteleminen epäuskoisella 
asenteella voi vaikuttaa meihin?   
 

Moosia 26:4 Mikä oli yksi tärkeimmistä syistä, miksi 
nämä ihmiset eivät uskoneet Vapahtajaan 
eivätkä liittyneet kirkkoon?   
 

Kirjoita yksi periaate, jonka olet oppinut näitä jakeita tutkimalla: 
  
 

Ilmaus ”isiensä perimätiedot” jakeessa Moosia 26:1 
viittaa evankeliumin totuuksiin, jotka annettiin eteen-
päin aiemmilta sukupolvilta; tämä ilmaus voi toisinaan 
viitata myös vääriin ajatuksiin (esim. Alma 9:16). Yksi 
kohdassa Moosia 26:1–4 opetetuista periaatteista on 
tämä: Todistuksen saamiseen tarvitaan halu uskoa 
ja henkilökohtaisia ponnisteluja.

Lue ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, pre-
sidentti Henry B. Eyringin seuraava lausunto ja alle-
viivaa, mitä on välttämättä tehtävä saadakseen todis-
tuksen ja säilyttääkseen sen:

”Todistus vaatii ravitsemista uskon 
rukouksella, Jumalan sanan etsimistä 
pyhistä kirjoituksista ja kuuliaisuutta 
saamallemme totuudelle. Rukouksen 
laiminlyöminen on vaarallista. Todistuk-
sellemme on vaarallista, jos tutkimme ja 

luemme pyhiä kirjoituksia vain satunnaisesti. Ne ovat 
välttämättömiä ravinteita todistuksellemme. – –

Jumalan sanalla kestitsemistä, sydämestä lähtevää 
rukousta ja kuuliaisuutta Herran käskyille on toteutet-
tava johdonmukaisesti ja jatkuvasti, jotta todistuksenne 
kasvaisi ja kukoistaisi.” (”Elävä todistus”, Liahona, 
toukokuu 2011, s. 127.)

Huomaa, että nousevaan sukupolveen kuuluvat eivät 
Alman aikoina tehneet presidentti Eyringin mainitse-
mia asioita.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Miksi kokemuksesi mukaan on tärkeää, että sinulla on uskova 
asenne, kun rukoilet, luet pyhiä kirjoituksia ja pyrit noudatta
maan käskyjä?
 b. Kuvaile kokemusta, jolloin uskollinen rukoileminen, pyhien 
kirjoitusten lukeminen tai kuuliaisuus käskyille on vahvistanut 
todistustasi.

Mieti hetki, oletko koskaan nähnyt, että ihmiset, joilla ei 
ole todistusta evankeliumista, ovat vaikuttaneet kirkon 
jäseniin. Lue Moosia 26:5–6 ja pane merkille, kuinka 
epäuskoiset vaikuttivat niihin, jotka olivat kirkossa.

Kun jatkat tutkimistasi, saattaa olla hyödyllistä tun-
tea tämän ilmauksen merkitys jakeessa Moosia 26:6: 
”Kirkon kävi välttämättömäksi ojentaa [varoittaa ja 
oikaista] niitä kirkossa olevia, jotka tekivät syntiä.” 
Tämä tarkoittaa, että oli välttämätöntä, että kapinoivat 
kirkon jäsenet tuomittiin syntiensä mukaan ja heille 
annettiin mahdollisuus tehdä parannus.
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Moosia 26:7–39
Alma kysyy, kuinka tulee tuomita niitä, jotka tekevät syntiä
Valmistaudu tutkimaan luvun Moosia 26 loppuosaa 
kuvittelemalla, että olet piispa seurakunnassa, jossa 
on muutamia jäseniä, jotka ovat syyllistyneet vakaviin 
synteihin. Piispana sinulla on Herran antama tehtävä 
pitää näitä jäseniä vastuullisina sekä auttaa heitä teke-
mään parannus. Mieti, kuinka kohtelisit näitä jäseniä ja 
kuinka voisit parhaiten auttaa heitä.

Tämänkaltainen tilanne oli vaikea Almalle. Kuten 
valtuutetuilla pappeusjohtajilla nykyään, hänenkin 
vastuullaan oli auttaa vakaviin synteihin syyllistyneitä 
kirkon jäseniä tekemään parannus, saamaan anteeksi-
anto sekä tulemaan jälleen aktiivisiksi ja saamaan 
kunniallinen asema kirkossa. Lue Moosia 26:7–14 ja 
pane merkille, kuinka Alma toimi tässä tilanteessa ja 
mitä hän teki saadakseen vastauksen Herralta.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, miksi 
meidän on tärkeää tietää, että pappeusjohtajat tavoittele

vat ja saavat Herran johdatusta auttaessaan niitä, jotka ovat teh
neet syntiä.

Muista, että ennen kääntymystään Alma oli ollut juma-
lattoman kuningas Nooan pappi. Lue Moosia 26:15–18 
ja pane merkille, mitä Alma ja hänen kansansa olivat 
tehneet kääntyäkseen taas Herran puoleen ja mitä 
siunauksia Herra antoi heille.

 3. Lue Moosia 26:29–30. Tee sitten toinen tai kumpikin 
seuraavista tehtävistä:

 a. Selitä, miksi jokaisen – myös niiden, jotka eivät ehkä ole syyl
listyneet vakavaan syntiin – on mielestäsi välttämätöntä ymmär

tää seuraava periaate: Herra antaa anteeksi niille, jotka teke-
vät parannuksen sydämensä vilpittömyydessä.
 b. Kirjoita todistuksesi seuraavasta periaatteesta: Herra antaa 
anteeksi niille, jotka tekevät parannuksen sydämensä vil-
pittömyydessä.

Kun Alma oli rukoillut johdatusta siihen, kuinka tulee 
auttaa kirkon jäseniä, jotka olivat syyllistyneet vakaviin 
synteihin, Herra antoi hänelle ohjeita. Hänen tuli antaa 
jäsenille mahdollisuus tehdä parannus, mutta elleivät 
he tekisi parannusta, heitä ei pitäisi lukea Herran kan-
saan. Nämä ohjeet antavat tärkeää näkemystä paran-
nuksen periaatteesta. Lue Moosia 26:21–31 ja pane 
merkille parannukseen liittyviä näkemyksiä.

 4. Jotta sinun on helpompi tarkastella näistä jakeista 
lukemaasi, kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäivä

kirjaasi vastaus kahteen tai useampaan seuraavista tehtävistä:
 a. Kuinka tekisit yhteenvedon Vapahtajan sanoista jakeessa 
Moosia 26:23? Miksi meidän on mielestäsi tärkeää käsittää, että 
itse Vapahtaja on maksanut meidän syntimme?
 b. Mitkä ilmaukset kohdassa Moosia 26:21–31 osoittavat 
Vapahtajan luottamusta ja uskoa Almaan pappeusjohtajana? 
Kuinka pappeusjohtajan apu voisi auttaa niitä, jotka kamppaile
vat vaikeiden syntien tai kiusausten kanssa?
 c. Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että tekee parannuksen ”vilpit
tömin sydämin”? (Moosia 26:29.)
 d. Miksi meidän täytyy mielestäsi antaa anteeksi toisille, ennen 
kuin voimme saada Herran anteeksiannon? (Ks. Moosia 26:31.)

Kirjoita omin sanoin periaate, jonka löysit kohdasta 
Moosia 26:21–31:   
 

Vaikka olet ehkä maininnut jonkin muun periaat-
teen tai olet ehkä käyttänyt eri sanoja, seuraavassa on 
muutamia esimerkkejä periaatteista, joita opetetaan 
kohdassa Moosia 26:21–31:

• Piispat ja seurakunnanjohtajat edustavat Her
raa auttaessaan meitä tekemään parannuksen ja 
saamaan anteeksiannon.

• Syntiemme tunnustaminen johtaa anteeksi
antoon. (Kaikki synnit täytyy tunnustaa Jumalalle,  
ja vakavat synnit täytyy tunnustaa pappeusjohtajalle, 
joka voi auttaa parannusprosessissa.)

• Meidän täytyy antaa anteeksi muille 
saadaksemme anteeksi Herralta.

 5. Sinun on helpompi tarkastella näitä periaatteita,  
kun luet seuraavat tapausesimerkit. Valitse yksi tapaus

esimerkki ja kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, 
kuinka tänään tutkimasi jakeet ja periaatteet voivat auttaa ihmi
siä kuvatussa tilanteessa:
 a. Nuori nainen on syyllistynyt vakavaan syntiin mutta pelkää 
puhua piispansa kanssa.
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 b. Nuori mies haluaa tehdä parannuksen mutta ei osaa tehdä sitä.
 c. Nuori nainen tekee saman synnin kuin aikaisemmin ja on 
huolissaan siitä, ettei Herra enää anna hänelle anteeksi.
 d. Nuori mies päättää tehdä parannuksen mutta kieltäytyy anta
masta anteeksi jollekulle, joka on loukannut häntä.

 6. Valitse yksi tässä oppiaiheessa mainituista periaat
teista ja pohdi, kuinka voisit soveltaa sitä omissa pyrki

myksissäsi tehdä parannusta. Kirjoita pyhien kirjoitusten 
tutkimis päiväkirjaasi, kuinka aiot soveltaa tätä periaatetta.
Lue Moosia 26:37–39 saadaksesi selville, mitä tapahtui, 
kun Alma toteutti Herran neuvoja. Alman ja hänen 
kansansa kokemus opettaa, että kun me teemme 
parannuksen ja elämme vanhurskaasti, meillä voi olla 
rauha ja voimme menestyä.

 7. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Moosia 26 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 14: PÄIVÄ 2

Moosia 27
Johdanto
Luvussa Moosia 27 kerrotaan Alman (Alman pojan) 
sekä kuningas Moosian poikien kääntymyksestä. Siinä 
kerrotaan heidän kapinallisista yrityksistään hävittää 
Jumalan kirkko, enkelin käynnistä, Alman ihmeellisestä 
muuttumisesta sekä näiden nuorten miesten pyrkimyk-
sistä korjata aiheuttamansa vahinko. Kertomus Alman 
kääntymyksestä tähdentää sitä, että kaikkien ihmisten 
täytyy syntyä uudesti ja elää vanhurskaudessa. Tässä 
luvussa näytetään myös, mitä siunauksia koituu siitä, 
kun rukoillaan niiden puolesta, jotka päättävät olla 
noudattamatta Jeesuksen Kristuksen evankeliumia.

Moosia 27:1–23
Enkeli kutsuu Alma nuorempaa ja Moosian poikia 
parannukseen
Ajattele niitä tuntemiasi ihmisiä, joilla ei ole todistusta 
evankeliumista tai jotka ovat luopuneet kirkosta. Mitä 
tekisit, jos joku heistä torjuisi kaikki pyrkimyksesi aut-
taa häntä? Pane merkille, mitä oivalluksia saat tähän 
kysymykseen opiskellessasi tänään.

Lue Moosia 27:8–10 ja pane merkille, kuinka nämä 
jakeet kuvaavat Almaa ja Moosian poikia. Mitä Alma ja 
Moosian pojat yrittivät tehdä kirkolle ja sen jäsenille?

Mikä kohta Almaa ja Moosian poikia koskevassa 
kuvauksessa nousee mielestäsi esiin? Miksi?   
  
 

Toisinaan saatamme tuntea houkutusta uskoa, että tie-
tyt ihmiset eivät koskaan muutu eivätkä käänny Herran 
puoleen. Ajattele tätä asennetta, kun jatkat luvun 
Moosia 27 tutkimistasi.

Lue Moosia 27:11–14 ja alleviivaa syy, jonka vuoksi 
enkeli tuli Alman ja Moosian poikien luokse.

Kohdassa Moosia 27:14 opetetaan tämä periaate: 
Herra vastaa uskollisiin rukouksiimme muiden 
puolesta. Voisit kirjoittaa tämän periaatteen pyhiin 
kirjoituksiisi kohdan Moosia 27:14 viereen. Eivät kaikki, 
jotka tarvitsevat parannusta, eivätkä kaikki, joiden 
puolesta me rukoilemme, saa kokea enkelin vierailua. 
Herra vastaa uskollisiin rukouksiimme muiden puo-
lesta oman viisautensa mukaan.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus toiseen tai kumpaankin seuraavista kysymyksistä:
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 a. Milloin sinusta on tuntunut, että rukouksesi ovat vaikuttaneet 
jonkun elämään?
 b. Kuinka usko siihen, että Herra vastaa uskollisiin rukouk
siimme muiden puolesta, voi vaikuttaa siihen, kuinka rukoilet?

Pohdi, kuinka voisit soveltaa kertomusta Almasta ja 
Moosian pojista omaan elämääsi. Voit jatkaa rukoile-
mista niiden puolesta, jotka tunnet ja joita rakastat ja 
jotka päättävät toimia vastoin Herran opetuksia. Voit 
muistaa, että Herra kuulee sinun rukouksesi ja vastaa 
omalla tavallaan ja omana aikanaan mutta silti Hän 
sallii jokaisen ihmisen käyttää tahdonvapauttaan. Mieti 
huolellisesti myös seuraavia kysymyksiä: Ketkä saat-
taisivat rukoilla sinun hyvinvointisi puolesta? Kuinka 
Herra kenties haluaisi sinun muuttuvan? Mitä sinun 
täytyy tehdä, jotta tuo muutos tapahtuisi?

Lue loput enkelin sanoista Almalle, kuten ne on 
kirjoitettu muistiin kohtaan Moosia 27:15–16. Muista, 
että enkeli puhui ”ikään kuin ukkosen äänellä, mikä 
järisytti maata” (Moosia 27:11). Kuvittele, kuinka tämä 
kokemus vaikuttaisi sinuun, jos sinä olisit Alman ja 
Moosian poikien mukana.

Kuinka tiivistäisit enkelin sanoman?   
 

Kun enkeli oli esittänyt sanomansa, Alma ei pystynyt 
puhumaan. Hän tuli heikoksi, ja hänet kannettiin avutto-
mana (ks. Moosia 27:19) isänsä luo. Kun Alman isä kuuli, 

mitä oli tapahtunut, hän ”riemuitsi, sillä hän tiesi sen 
tapahtuneen Jumalan voimasta” (Moosia 27:20). Hän 
kokosi kansan yhteen ”katsomaan, mitä Herra oli tehnyt 
hänen pojalleen” (Moosia 27:21). Alman isä kehotti pap-
peja paastoamaan ja rukoilemaan, jotta hänen poikansa 
voisi saada takaisin voimansa ja kykynsä puhua (ks. 
Moosia 27:22). Herra vastasi heidän rukoukseensa.

Moosia 27:24–31
Alma nuorempi ja Moosian pojat tekevät parannuksen ja 
syntyvät uudesti
Lue Moosia 27:23–24, 28–30 saadaksesi selville, kuinka 
Alma nuorempi muuttui enkelin kohtaamisen ansiosta. 
Kirjoita seuraavaan taulukkoon näistä jakeista sanoja 
tai ilmauksia, jotka kuvailevat Alman hengellistä tilaa 
ennen muutosta hänen sydämessään ja sen jälkeen.

Ennen Jälkeen
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 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi yksi 
sellainen ilmaus, jonka kirjoitit sarakkeeseen Jälkeen ja 

jonka toivot kuvailevan sinua läpi elämäsi. Selitä, miksi.

Tarkastele jakeita Moosia 27:24, 28 ja merkitse, mitä 
Alma teki ja mitä Herra teki, mikä sai aikaan muutok-
sen Alman sydämessä. 

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, miksi 
on tärkeää ymmärtää, mitä meidän täytyy tehdä, kun 

pyrimme muuttamaan elämämme, ja myös, mitä Herra tekee mei
dän hyväksemme.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimis päiväkirjaasi vas
taus toiseen tai kumpaankin seuraavista kysymyksistä:

 a. Kuinka luku Moosia 27 
saattaisi auttaa niitä, jotka 
ovat lannistuneita ja luulevat, 
etteivät he voi tehdä paran
nusta tai tulla Herran luo?
 b. Kuinka luku Moosia 27 
saattaisi auttaa niitä, jotka 
uskovat, ettei joku muu ikinä 
tee parannusta tai tule  
Herran luo?
Lue Moosia 27:25–26 ja 
pane merkille, keiden 
pitää muuttua sovituksen 
kautta – eli toisin sanoen, 
keiden täytyy syntyä 
Jumalasta.

Näissä jakeissa opetetaan 
tätä periaatetta: Meidän 
jokaisen täytyy syn
tyä uudesti Jeesuksen 
Kristuksen sovituksen 
kautta. Syntyminen 
Jumalasta tarkoittaa sitä, 
että Herran Henki saa 
aikaan voimallisen muu-

toksen ihmisen sydämessä, niin ettei hänellä ole enää 
halua tehdä pahaa vaan sen sijaan hän haluaa tavoi-
tella sitä, mikä on Jumalan (ks. Moosia 5:2). Alma ja 
Moosian pojat kokivat voimallisen sydämenmuutoksen 
nopeasti, mutta useimmat meistä muuttuvat sovituksen 
kautta pikemminkin vähitellen. Jumalasta syntyminen 
on enemmänkin prosessi kuin kertatapahtuma.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Kuinka sinä olet muuttunut sovituksen kautta, kun olet teh
nyt parannuksen ja pyrkinyt joka päivä seuraamaan Vapahtajaa?
 b. Minkä yhden asian voit tehdä paremmin tullaksesi Herran luo 
ja antaaksesi sovituksen vaikuttaa elämääsi?

Moosia 27:32–37
Alma nuorempi ja Moosian pojat kulkevat kautta maan 
tunnustaen syntinsä ja vahvistaen kirkkoa
Seuraavissa luvun Moosia 27 jakeissa, joita tutkit, 
havainnollistetaan tätä periaatetta: Todellinen paran
nus edellyttää sitä, että ihminen tekee kaiken mah
dollisen korjatakseen aiheuttamansa vahingon. 
Hyvittäminen tarkoittaa sitä, että teemme voitavamme 
korjataksemme huonojen valintojemme vaikutukset ja 
palauttaaksemme ennalleen sen, mitä olemme teoil-
lamme vahingoittaneet. Esimerkiksi, jos joku varastaisi 
jotakin naapurilta, hyvittämiseen sisältyisi se, että hän 
palauttaa varastetun tavaran. Lue Moosia 27:32–37 
ja pane merkille, mitä Alma ja Moosian pojat tekivät 
hyvittääkseen syntinsä.

Kirjoita, millä tavoin voisi hyvittää seuraavat synnit:

• Valehteleminen isälle tai äidille:   
 

• Juorun levittäminen jostakusta henkilöstä:   
 

• Koulutehtävässä huijaaminen:   
 

Kun ajattelet sitä, kuinka voit muuttua sovituksen kautta, 
mieti, kuinka voisit tehdä parannuksen ja hyvittää syntisi.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Moosia 27 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

Voi olla hyödyllistä käyttää 
erilaisia merkitsemismene
telmiä, jotta voi tehdä eron 
pyhissä kirjoituksissa olevien 
eri aiheiden tai totuuksien 
välillä. Esimerkiksi kohdassa 
Moosia 27:24, 28 voisit alle
viivata, mitä Alma teki muut
tuakseen, ja ympyröidä, mitä 
Herra teki saadakseen aikaan 
muutoksen Almassa. Silloin 
pystyt tekemään eron näiden 
kahden asian välillä yhdellä 
silmäyksellä. Voisit johonkin 
kohtaan pyhissä kirjoituksis
sasi kirjoittaa selityksen siitä, 
mitä merkintäsi tarkoittavat, 
jotta voisit muistaa niiden 
merkityksen.

Käytä erilaisia 
merkitsemis- 
menetelmiä
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VIIKKO 14: PÄIVÄ 3

Moosia 28–29
Johdanto
Koettuaan kääntymyksen Moosian pojat tunsivat voima-
kasta halua saarnata evankeliumia lamanilaisille. Kunin-
gas Moosia tuki heidän päätöstään, mutta silloin hänelle 
ei jäänyt ketään, joka olisi perinyt hänen valta istuimensa 
ja huolehtinut pyhistä aikakirjoista. Hän antoi vastuun 
aikakirjoista Almalle (Alman pojalle). Sen sijaan että hän 
olisi nimittänyt seuraavan kuninkaan, hän loi uudeksi 
hallitusmuodoksi tuomarien järjestelmän.

Moosia 28:1–9
Moosian pojat haluavat saarnata lamanilaisille
Arvioi omaa halukkuuttasi seuraavilla osa- alueilla. 
Käytä asteikkoa 1–10 ja merkitse kunkin lausuman 
eteen numero, joka soveltuu parhaiten (1 – ”ei mitään 
halua”; 10 – ”hyvin voimakas halu”).

- - - - - - -  Haluan vilpittömästi auttaa muita löytämään iankaikkisen onnen.

- - - - - - -  Olen halukas uhrautumaan auttaakseni muita.

- - - - - - -  Haluan kertoa evankeliumista muille.

- - - - - - -  Jos olet nuori mies, arvioi halukkuuttasi palvella kokoaikaisessa  
 lähetystyössä. (Jos olet nuori nainen, sinäkin voit halutessasi   
 arvioida halukkuuttasi.)

Tarkastele jakeita Moosia 27:8–10 ja mieti, miten Alma 
ja Moosian pojat olisivat arvioineet halukkuuttaan yllä 
olevien lausumien kohdalla ennen kääntymystään.

Lue nyt Moosia 28:1–3 ja mieti, kuinka Moosian pojat 
muuttuivat yllä mainituilla osa- alueilla. Muista lukies-
sasi, että sana hukkua tarkoittaa joutumista hengelli-
sesti kadotetuksi.

Kirjoita vastauksesi seuraaviin kysymyksiin:

Keille Moosian pojat halusivat kertoa evankeliumista?  
  
 

Mitä vaikeuksia tai vaaroja Moosian pojat olisivat 
voineet kohdata lähetystyössä lamanilaisten keskuu-
dessa sen pohjalta, mitä olet tähän mennessä tutkinut 
Mormonin kirjasta?   
 

Lue Moosia 28:4 ja mieti, kuinka ilmaisisit sen omin 
sanoin. Huomaa, kuinka Moosian poikien käänty-
mys vaikutti heidän haluunsa kertoa evankeliumista. 
Kohdasta Moosia 28:1–4 opimme tämän periaatteen: 
Kun kääntymyksemme syvenee, halumme kertoa 
evankeliumista vahvistuu.

Lue kahdentoista apostolin koorumin 
jäsenen, vanhin Dallin H. Oaksin seu-
raava lausunto (voisit kirjoittaa sen pyhiin 
kirjoituksiisi kohdan Moosia 28:1–4 
viereen): ”Se, kuinka palavasti haluamme 
kertoa evankeliumista muille, on suuri 

henkilökohtaisen kääntymyksemme mittari” (”Evan-
keliumista kertominen”, Liahona, tammikuu 2002, s. 8).

Merkitse kohdan Moosia 28:4 ensimmäiseen virkkee-
seen, kuinka Moosian poikien haluun kertoa evankeliu-
mista vaikutettiin. Huomaa, että Herran Hengellä on tär-
keä tehtävä kasvattaa haluamme kertoa evankeliumista.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus yhteen seuraavista kysymyksistä:

 a. Kuinka halusi kertoa evankeliumista on kasvanut, kun olet 
vahvistanut todistustasi?
 b. Millaiset kokemukset elämässäsi ovat herättäneet sinussa 
halun kertoa evankeliumista muille?
 c. Mikäli et tunne, että sinulla olisi vahvaa halua kertoa evanke
liumista tällä hetkellä, mitä voit tehdä vahvistaaksesi sitä halua? 
(Lue Alma 17:2–3.)

 2. Kuvittele nuorta 
miestä, joka on kirkon 

jäsen mutta jolla on hyvin 
vähän jos ollenkaan halua 
palvella kokoaikaisessa lähe
tystyössä. Kirjoita pyhien kir
joitusten tutkimispäiväkirjaasi 
hänelle kirje, jossa ehdotat, 
mitä hän voisi tehdä vahvis
taakseen haluaan kertoa 
evankeliumista. Voisit muis
tella, mikä on syventänyt 
omaa kääntymystäsi Jeesuk
sen Kristuksen evankeliumiin, 
ja ehdottaa samanlaisia toi
mintoja tai kokemuksia tälle 

Kun sovellat jotakin evanke
liumin periaatetta tavalliseen 
tilanteeseen elämässä, voit 
paremmin tarkastella periaa
tetta ja helpommin huomata 
sen merkityksen omassa 
elämässäsi. Mitä vilpittö
mämmin pyrit miettimään 
tapausesimerkkiä, sitä tehok
kaammin se auttaa sinua 
oppimisprosessissasi.

Sovella evankeliumin 
periaatteita 
tapausesimerkeissä
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nuorelle miehelle. Muista kirjoittaessasi, että syvempi kääntymys 
johtaa voimakkaampaan haluun kertoa evankeliumista muille.

Kun jatkat luvun Moosia 28 tutkimista, kuvittele, miltä 
sinusta tuntuisi, jos joku sinulle rakas henkilö haluaisi 
mennä asumaan väkivaltaisten ihmisten keskuuteen, 
jotka vihaisivat niitä, jotka eivät ole heidän kaltai-
siaan. Lue Moosia 28:5–9 ja mieti, miksi Moosia antoi 
poikiensa lähteä niin vaaralliseen lähetystyöhön. 
Alman kirjassa kerrotaan niistä monista, jotka ”tulevat 
uskomaan heidän sanoihinsa” (Moosia 28:7) – niistä 
tuhansista lamanilaisista, jotka kääntyivät Moosian 
poikien pyrkimysten tuloksena.

Moosia 28:10–20
Moosia kääntää jerediläisten levyt ja antaa kaikki 
pitämänsä aikakirjat Almalle
Luvun Moosia 28 loppuosassa kerrotaan, että kuningas 
Moosia oli käymässä vanhaksi ja hän tunsi tarvetta 
ennen kuolemaansa valita henkilön, joka seuraavaksi 
huolehtisi pyhistä aikakirjoista. Kahden aiemman 
sukupolven aikana kuningas oli antanut levyt seuraa-
valle kuninkaalle. Mutta koska kuningas Moosian pojat 
olivat lähteneet lähetystyöhön, hänelle ei jäänyt poikaa, 
joka olisi perinyt valtaistuimen, eikä myöskään ketään, 
joka olisi huolehtinut aikakirjoista. Näiden aikakirjo-
jen joukossa olivat jerediläisten levyt, jotka Moosia oli 
kääntänyt Jumalan voimalla (ks. Moosia 28:11–19).

Jos sinun pitäisi valita henkilö, joka huolehtisi pyhistä 
aikakirjoista, mitä ominaisuuksia haluaisit kyseisellä 
henkilöllä olevan?   
 

Kuvaile, miltä sinusta tuntuisi, jos joku valitsisi sinut 
huolehtimaan levyistä.   
 

Lue Moosia 28:20 ja pane merkille, minkä nimisen 
henkilön Moosia valitsi huolehtimaan levyistä.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä 
kuningas Moosian päätös opettaa sinulle Alman koke

masta sydämenmuutoksesta. (Jotta osaat vastata tähän kysy
mykseen, sinun tarvitsee ehkä kerrata Alman aiempia tekoja, 
jotka on tallennettu lukuun Moosia 27.) Selitä myös, kuinka Moo
sian luottamus Almaan saattaisi antaa toivoa niille, jotka tekevät 
parannuksen.

Moosia 29
Moosian kansa valitsee uudeksi hallitusmuodokseen 
tuomarien järjestelmän
Kuten on tallennettu lukuun Moosia 29, kuningas 
Moosia ehdotti, että nefiläisten hallintovaltaa ei enää 
käyttäisi kuningas vaan tuomarien järjestelmä. Lue 
kohdat Moosia 23:7–8 ja Moosia 29:13, 16–18 ja vertaa 
niitä. Millaisissa oloissa tai olosuhteissa näiden pyhien 
kirjoitusten kohtien mukaan monarkia (hallitsijana 
kuningas tai kuningatar) on hyvä hallitusmuoto? Miksi 
Moosia neuvoi nefiläisiä lakkauttamaan monarkian?

Lue Moosia 29:11, 25 ja ympyröi seuraavista vastauk-
sista ne, jotka ilmaisevat, kuinka tuomarien oli Moo-
sian sanojen mukaan määrä tuomita kansaa: a) hyvin 
armollisesti, b) lakien mukaisesti, c) Jumalan käskyjen 
mukaisesti, d) ankarasti.

Lue Moosia 29:26, 30, 33–34, 37–38 ja pane merkille, 
mikä tehtävä kansalla oli kuningas Moosian ehdotta-
massa uudessa hallitusmuodossa.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, miksi 
uskot olevan tärkeää, että jokainen maan kansalainen 

”kantaisi oman osansa” palvellessaan maataan (Moosia 29:34).

Alma nimitettiin ensimmäiseksi ylituomariksi, ja hän 
täytti tehtävänsä vanhurskaudessa (ks. Moosia 29:41–43).
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Kirjoita omin sanoin yksi periaate, jonka olet oppinut 
luvusta Moosia 29:   
 

Yksi periaate, jota tässä luvussa opetetaan, on tämä: 
Jokaisella on velvollisuus tukea vanhurskaita 
lakeja ja johtajia.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, millä 
yhdellä tavalla voit tukea vanhurskaita lakeja ja johtajia 

omassa maassasi.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Moosia 28–29 ja suorittanut tämän oppi
aiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
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JOHDANTO:  

Alman kirja
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Tutkimalla Alman kirjaa saat tietoa Jeesuksesta 
Kristuksesta sekä Hänen sovituksensa ja 
ylösnousemuksensa välttämättömyydestä taivaallisen 
Isän onnensuunnitelmassa. Opit myös, että Jumalan 
sanalla on voima voittaa pappisvalta, väärä oppi, 
synti, viha ja luopumus sekä samalla ohjata ihmisiä 
kokemaan voimallinen sydämenmuutos ja syntymään 
uudesti. Voit rakentua, kun luet Moosian poikien 
lähetystyöpyrkimyksistä sekä Ammonin kansan eli 
antinefilehiläisten kääntymyksestä ja sen jälkeisestä 
uskollisuudesta. Lisäksi kun tutkit lukuja, joissa 
käsitellään yksityiskohtaisesti sodankäyntiä nefiläisten 
ja lamanilaisten keskuudessa, voit oppia periaatteita, 
jotka ohjaavat sinua niinä myrskyisinä aikoina, joita 
elät, ja auttavat sinua voittamaan henkilökohtaiset 
kamppailusi vastustajaa vastaan.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Mormon kokosi aikakirjoja Nefin isoista levyistä 
ja laati niistä lyhennelmänä Alman kirjan. Kirja 
on nimetty Alman mukaan, joka oli Alman poika 
ja jota kutsutaan usein Alma nuoremmaksi. Kun 
kuningas Moosia pani nefiläisten keskuudessa alulle 
tuomarien hallituskauden, Almasta tuli ensimmäinen 
ylituomari ja hän myös seurasi isäänsä koko kirkon 
ylipappina (ks. Moosia 29:42). Lopulta hän luopui 
asemastaan ylituomarina omistautuakseen kokonaan 
ylipappeudelle ja puhuakseen Jumalan sanaa kansalle 
kautta koko nefiläisten maan (ks. Alma 4:20; 5:1). 
Mormon käytti Alman kirjan koostamiseen Alman 
palvelutehtävästä kertovia aikakirjoja (ks. Alma 1–44) 
sekä Alman poikien Helamanin (ks. Alma 45–62) ja 
Siblonin (ks. Alma 63) kirjoituksia.

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Alkuperäiset aikakirjat, joita käytettiin Alman kirjan 
lähteinä, kirjoitettiin luultavasti vuosina 91–52 eKr. 
Mormon lyhensi nuo aikakirjat jossakin vaiheessa 
vuosien 345–385 jKr. välillä. Mormon ei merkinnyt 
muistiin, missä hän oli, kun hän laati lyhennelmänsä.

VIIKKO 14: PÄIVÄ 4

Alma 1–4
Johdanto
Pian sen jälkeen kun Almasta oli tullut ylituomari, mies 
nimeltä Nehor alkoi opettaa väärää oppia ja aloitti 
nefiläisten keskuudessa pappisvallan. Hän surmasi 
vanhurskaan miehen, ja hänet teloitettiin rikokses-
taan. Joitakin vuosia myöhemmin Amlisi epäonnistui 
yrityksessään päästä nefiläisten kuninkaaksi. Kun 
ihmiset antoivat äänensä vastustaen hänen pyrkimys-
tään päästä kuninkaaksi, hän keräsi tukijansa – joita 
kutsuttiin amlisilaisiksi – lähtemään taisteluun nefiläi-
siä vastaan. Nefiläiset saivat voiton, mutta kymmenet 
tuhannet ihmiset saivat surmansa. Sota sai nefiläiset 
nöyrtymään, monet heistä muistivat velvollisuutensa, 
ja tuhansia liittyi kirkkoon. Vuoden kuluessa monista 
kirkon jäsenistä oli kuitenkin tullut ylpeitä ja he 
vainosivat muita. Alma päätti luopua velvollisuuksis-
taan ylituomarina ja keskittyä todistamaan Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumista.

Alma 1
Kirkon jäsenet menestyvät huolimatta pappisvallan ja 
vainon leviämisestä
Toisinaan ihmiset pyrkivät olemaan suosittuja. Ajattele 
hetki tämän halun mahdollisia vaaroja. Mitä tapah-
tuu, jos välität enemmän siitä, mitä ystäväsi ajattelevat 
sinusta, kuin siitä, mitä Jumala ajattelee sinusta?

Kuten luvussa Alma 1 kerrotaan, miehestä nimeltä 
Nehor tuli joidenkin ihmisten keskuudessa hyvin 
suosittu. Lue Alma 1:2–6 ja pane merkille, mitä Nehor 
opetti ja kuinka ihmiset suhtautuivat siihen.
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Etsi jakeen Alma 1:12 ensimmäisiltä riveiltä sana, jota 
Alma käytti kuvatessaan, minkä Nehor toi nefiläisten 
keskuuteen. Katso sitten alaviitettä 12a. Lue alaviit-
teessä mainittu kohta 2. Nefi 26:29 ja ota selville, mitä 
pappisvaltaa harjoittavat tekevät ja mitä he eivät tee.

Pappisvalta on sitä, kun 
ihmiset saarnaavat ”vää-
riä oppeja – – rikkauk-
sien ja kunnian tähden” 
ja ”asettavat itsensä 
maailman valoksi” (Alma 
1:16; 2. Nefi 26:29). He 
eivät halua saarnaami-
sellaan rakentaa Juma-
lan valtakuntaa. Sen 
sijaan he haluavat saada 
etua (kuten vaurautta, 
yhteiskunnallista etua 
tai valtaa muihin näh-
den) ja muiden ylistystä. 
He haluavat kiinnittää 
huomion itseensä, eivät 
Jumalaan eivätkä Hänen 
evankeliumiinsa. Pappis-

valta on vakava synti Jumalan silmissä, kuten Alma 
teki selväksi, kun hän sanoi Nehorille: ”Jos pappisvalta 
toteutettaisiin väkivalloin tämän kansan keskuudessa, 
se koituisi sen täydelliseksi tuhoksi” (Alma 1:12).

Kun Nehor yritti ”eksyttää kirkon väen”, vanhurskas 
mies nimeltä Gideon ”piti puolensa häntä vastaan 
ojentaen häntä Jumalan sanoilla” (Alma 1:7). Sen seu-
rauksena Nehor veti esiin miekkansa ja surmasi Gideo-
nin. Nehor joutui tuomittavaksi rikoksistaan, ja hänet 
teloitettiin. Lue Alma 1:16, niin saat selville, lopettiko 
Nehorin kuolema pappisvallan nefiläisten keskuudessa.

Lue Alma 1:26–27 ja selvitä, kuinka ne nefiläiset, jotka 
olivat Jumalan pappeja, toimivat eri tavoin kuin Nehor 
ja muut, jotka harjoittivat pappisvaltaa.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, 
kuinka nefiläispapit toimivat. Kuinka nefiläispappien toi

met erosivat niiden toimista, jotka harjoittivat pappisvaltaa?

Kun pappisvalta levisi kaikkialle maahan, monet 
ihmiset alkoivat vainota uskollisia kirkon jäseniä. Val-
mistaudu tutkimaan luvun Alma 1 loppuosaa mietti-
mällä ensin, millä tavoin olet nähnyt muiden ihmisten 
kiusaavan, pilkkaavan tai vainoavan niitä, jotka pitävät 
Jumalan käskyt.

Lue Alma 1:19–20 ja pane merkille, miksi jotkut vaino-
sivat kirkon jäseniä. Kohdassa Alma 1:21–31 kerrotaan, 
kuinka kirkon jäsenet suhtautuivat vainoon. Lue seu-
raavat pyhien kirjoitusten kohdat ja täydennä taulukko:

Pyhissä kirjoituksissa kunkin 
sivun alaosassa on alaviitteinä 
rinnakkaisviitteitä muihin 
pyhien kirjoitusten kohtiin, 
jotka voivat tarjota tutkimi
seesi lisää näkemystä. Ota 
toistuvaksi tavaksesi lukea 
tutkimiesi kohtien rinnakkais
viitteet. Voisit merkitä kirjasi 
alaviitteistä ne rinnakkais
viitteet, jotka auttavat sinua 
ymmärtämään pyhien kirjoi
tusten kohtia paremmin.

Käytä 
rinnakkaisviitteitä

Alma 1:21–24 Alma 1:25, 27–31

Kuinka jotkut jäsenet 
suhtautuivat vainoihin?  
  
 

Miten muut kirkon jäsenet 
elivät vainosta huolimatta?  
  
 

Mitä heidän toimistaan 
seurasi?   
 

Mitä siunauksia he saivat?  
  
 

Kirjoita muistiin periaate, jonka olet oppinut tätä tau-
lukkoa tutkimalla:   
 

Yksi periaate, jonka saatoit panna merkille, on tämä: 
Kun me elämme evankeliumin mukaan, meillä voi 
olla elämässämme rauha, vaikka meitä vainottaisiin.

 2. Selitä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi, kuinka 
edellä olevan evankeliumin periaatteen ymmärtäminen voi 

auttaa sinua, kun kohtaat vainoa tai painostusta olla noudattamatta 
käskyjä. Vastaa sitten jompaankumpaan seuraavista kysymyksistä:
 a. Milloin olet pitänyt käskyt, vaikka sinua on vainottu tai pai
nostettu olemaan tekemättä niin, ja mitä siunauksia olet saanut?
 b. Kuinka suhtaudut vastustajiisi?

Alma 2
Amlisilaiset ja lamanilaiset liittyvät yhteen taistelussa 
nefiläisiä vastaan
Luvussa Alma 2 kerrotaan, mitä muita koettelemuksia 
nefiläisillä oli. Lue luvun tiivistelmästä, kuinka mies 
nimeltä Amlisi ja hänen seuraajansa vastustivat nefiläi-
siä. Amlisi halusi päästä nefiläisten kuninkaaksi, mutta 
nefiläiset pitivät äänestyksen ja päättivät torjua hänet 
sekä jatkaa tuomarien johtamaa järjestelmää. Amlisin 
seuraajat kokoontuivat yhteen ja tekivät hänestä hei-
dän kuninkaansa. Amlisi käski seuraajiaan ryhtymään 
sotaan nefiläisiä vastaan, ja pian sen jälkeen lamanilai-
set liittyivät amlisilaisiin taistelussa nefiläisiä vastaan.

Koska nefiläiset olivat uskollisia Herralle, Hän auttoi 
heitä heidän taisteluissaan amlisilaisia ja lamanilaisia 
vastaan. Lue Alma 2:18, 28–31, 36 ja merkitse sanat 
vahvistaa ja vahvistua eri taivutusmuodoissaan joka 
kerta kun ne esiintyvät. Pane merkille, kuinka Herra 
vahvisti nefiläisiä.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tilan
teesta, jolloin olet tuntenut, että Herra on vahvistanut 

sinua, kun olet pyrkinyt tekemään oikein.
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Alma 3
Amlisilaiset erottavat itsensä Jumalasta
Ajattele, mitä viestejä itsestään jotkut saattavat yrittää 
lähettää pukeutumis- , hiustyyli- , koru- , tatuointi-  ja 
lävistysvalinnoillaan.

Lue Alma 3:4 ja pane merkille, kuinka amlisilaiset 
muuttivat ulkoista olemustaan.

Keistä amlisilaiset erottuivat?   
 

Keiden kaltaisia he halusivat mieluummin olla?   
 

Amlisilaisten ulkoisen olemuksen muutos ilmaisi 
heidän kapinointiaan. Kuten luvusta Alma 3 ilmenee, 
Mormon muistutti meitä siitä kirouksesta ja merkistä, 
joka oli langetettu lamanilaisiin satoja vuosia aikaisem-
min, koska he olivat kapinoineet Jumalaa vastaan (ks. 
Alma 3:6–10; ks. myös 2. Nefi 5:20–24). Amlisilaiset 
olivat vapaaehtoisesti panneet merkin otsaansa, mutta 
tämä merkki palveli samanlaista tarkoitusta kuin se 
merkki, jonka Herra pani lamanilaisiin.

Merkitse jakeeseen Alma 3:18 ilmaus, joka kuvaa 
amlisilaisten asennetta Jumalaa kohtaan. Merkitse 
myös kohtaan Alma 3:19, minkä amlisilaiset tuottivat 
päällensä kapinoimisensa vuoksi.

Mitä Alma 3:18–19 opettaa sinulle niistä, jotka Herra 
kiroaa? (Ne, jotka nousevat avoimeen kapinaan Juma-
laa vastaan, tuottavat itse kirouksen päällensä.) On 
tärkeää ymmärtää, että kirous oli se, että joutui ”[ero-
tetuksi] pois Herran edestä” (2. Nefi 5:20). Amlisilaiset 
olivat erottaneet itsensä Jumalasta omilla teoillaan.

Amlisilaisten esimerkin pohjalta me opimme, että se, 
että me erotamme itsemme Jumalasta, on meidän 
valintamme. Ne, jotka ”[nousevat] avoimeen kapinaan 

Jumalaa vastaan” (Alma 3:18), erottavat itsensä Juma-
lasta eli toisin sanoen tuottavat itse kirouksen päällensä.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Toisin kuin amlisilaiset, 

mitä sinä voit tehdä elämässäsi nyt varmistaaksesi, ettet erota 
itseäsi pois Jumalasta?

Kohdassa Alma 3:20–25 kerrotaan, kuinka nefiläiset 
kukistivat lamanilaiset eräässä toisessa taistelussa, 
mutta monet saivat surmansa kummallakin puolella. 
Lue Alma 3:26–27 ja pane merkille, mikä on tärkein 
asia, minkä Mormon halusi meidän oppivan kerto-
muksesta amlisilaisista sekä taisteluista nefiläisten ja 
lamanilaisten välillä.

Täydennä seuraava periaate sen mukaan, mitä luit koh-
dasta Alma 3:26–27: Me saamme onnen tai kurjuu
den sen mukaisesti,  
 

Mieti hetki sitä, ketä sinä päätät seurata elämässäsi. 
Pohdi seuraavia kysymyksiä: Millaisia palkintoja tai 
millaisen palkan Saatana tarjoaa niille, jotka seuraavat 
häntä? (Ne ovat yleensä alussa hyvin houkuttelevia, 
mutta lopulta ne johtavat onnettomuuteen ja riippu-
vuuksiin.) Millaisen palkan olet vastaavasti saanut 
Herralta, kun olet päättänyt seurata Häntä?

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tilan
teesta, jolloin Herran seuraaminen on tuonut sinulle onnea.

Alma 4
Kun kirkko on kasvanut jonkin aikaa, kirkon jäsenistä tulee 
ylpeitä ja Alma luopuu ylituomarin virasta kutsuakseen 
ihmisiä parannukseen
Lamanilaisia ja amlisilaisia vastaan käydyn sodan 
jälkeen nefiläiset ”heräsivät muistamaan velvollisuu-
tensa” ja he ”alkoivat täydellisemmin vahvistaa kirk-
koa” (Alma 4:3–4). Sen tuloksena noin 3 500 ihmistä 
liittyi kirkkoon (ks. Alma 4:5). Valitettavasti niinkin 
pian kuin vuoden jälkeen monet kirkon väestä alkoivat 
käydä ylpeiksi. Lue Alma 4:8–12 ja pane merkille, mitä 
jumalatonta tehtiin kirkon jäsenten keskuudessa val-
linneen ylpeyden vuoksi. Periaate, jonka voimme oppia 
tästä pyhien kirjoitusten kohdasta, on tämä: Jos me 
näytämme epävanhurskasta esimerkkiä, meidän 
tekomme voivat estää muita ottamasta evankeliu
mia vastaan. (Ks. Alma 4:10.)

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi yksi esi
merkki jumalattomista teoista tai asenteista, joihin nefiläi

set syyllistyivät kohdan Alma 4:8–12 mukaan. Selitä, miksi kirkon 
jäsenen on tärkeää välttää kyseistä tekoa tai asennetta nykyään.
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Kirkossa vallinneen jumalattomuuden vuoksi Alma 
nimitti erään toisen miehen tilalleen ylituomariksi, 
jotta hän voisi omistaa kaiken aikansa tehtävälleen kir-
kon johtavana ylipappina ja auttaa jäseniä voittamaan 
ylpeytensä ja syntinsä ”esittämällä puhtaan todistuk-
sen” (Alma 4:19). Lue Alma 4:19 ja alleviivaa, mitä 
Alma halusi tehdä auttaakseen kansaansa.

Jakeessa Alma 4:19 havainnollistetaan näitä periaat-
teita: Hengellisten tehtäviemme täyttäminen saat
taa vaatia uhrauksia. Herran palvelijat todistavat ja 
kutsuvat synnintekijöitä parannukseen. Puhtaan 
todistuksen esittäminen auttaa muita pääsemään 
lähemmäksi Jumalaa.

Voisitko kuvitella, että joku luopuisi merkittävästä poliit-
tisesta asemasta, esimerkiksi jonkin maan presidentin 
virasta, palvellakseen lähetystyössä? Alma teki niin!

 7. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä 
ilmaus ”esittämällä puhtaan todistuksen” (Alma 4:19) 

mielestäsi kertoo siitä, kuinka Alma opettaisi. Kirjoita myös, 
kuinka se, että olet kuullut jonkun muun todistavan evankeliu
mista, on saanut sinut muuttumaan tai tulemaan paremmaksi.

 8. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Alma 1–4 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 15: PÄIVÄ 1

Alma 5:1–36
Johdanto
Kun jumalattomuus ja kiistely uhkasivat kirkkoa (ks. 
Alma 4:9–11), Alma tiesi, että todellinen uudistuminen 
voisi tapahtua vain kirkon jäsenten sydämessä tapah-
tuvan voimallisen muutoksen avulla. Kirkon ylipappina 
Alma aloitti lähetystyönsä saadakseen Sarahemlan 
kansan taas oikealle tielle todistamalla Jeesuksesta 
Kristuksesta ja kutsumalla ihmisiä parannukseen. Hän 
kannusti heitä valmistautumaan Herran tuomiopäi-
vään osoittamalla uskoa Jumalan sanaan ja arvioimalla 
sydämensä hengellistä tilaa. Kun tutkit luvun Alma 5 
ensimmäistä puoliskoa, mieti, kuinka voit soveltaa käy-
täntöön sitä, mitä opit, niin että voit kokea sen voimal-
lisen sydämenmuutoksen, josta luvussa puhutaan, tai 
kokea sitä edelleen.

Presidentti Marion G. Romney 
ensimmäisestä presidentti
kunnasta on opettanut: 
”Evankeliumin oppiminen 
kirjoitetusta sanasta ei – – 
riitä. Sen mukaan on myös 
elettävä. – – Evankeliumia 
ei voi täysin oppia elämättä 
sen mukaan.” (”Records of 
Great Worth”, Ensign, syyskuu 
1980, s. 4.) Muutamassa koh
dassa tätä oppiaihetta sinua 
kannustetaan soveltamaan 
käytäntöön sitä, mitä opit. 
Oppimiesi asioiden sovel
tamisen käytäntöön tulisi 
olla tärkeä osa evankeliumin 
tutkimistasi.

Sovella käytäntöön 
sitä, mitä opit

Alma 5:1–13
Alma kertoo isänsä 
kääntymyksestä ja niistä, 
jotka seurasivat häntä
Kuinka paljon 
olet muuttunut 
8- vuotiaasta? Kuinka 
paljon olet muuttunut 
12- vuotiaasta? Mieti, 
millä eri tavoin ihmi-
set saattavat muuttua, 
esimerkiksi ulkoiselta 
olemukseltaan, käytök-
seltään tai asenteeltaan. 
Pohdi, mikä saattaisi 
aikaansaada ihmisissä 
näitä muutoksia. Lue 
sitten Alma 5:12 ja pane 
merkille, mikä muuttui 
Alma vanhemmassa. 
Kun tutkit jakeita Alma 
5:1–13, mieti, kuinka 
ihmisen sydän saattaisi 
muuttua.

Vanhin Gerald N. Lund, joka myöhemmin palveli seitse-
mänkymmenen koorumin jäsenenä, on opettanut, että 
kun pyhissä kirjoituksissa käytetään sanaa sydän, sillä vii-
tataan usein ”todelliseen, sisäiseen ihmiseen” (”Under-
standing Scriptural Symbols”, Ensign, lokakuu 1986, 
s. 25). Mieti hetki, kuinka voimallinen sydämenmuutos 
eroaa muista tavoista, joilla ihmiset saattavat muuttua – 
kuten ne tavat, joita ajattelit tämän oppiaiheen alussa.

Muistathan, että kuningas Benjaminin kansa koki 
voimallisen muutoksen sydämessään, minkä vuoksi 
heillä ei ollut ”enää halua tehdä pahaa vaan tehdä alati 
hyvää” (Moosia 5:2). Voisit kirjoittaa vanhin Lundin 
esittämän selvennyksen sekä viitteen Moosia 5:2 pyhiin 
kirjoituksiisi kohdan Alma 5:11–13 marginaaliin.

Vanhin D. Todd Christofferson kahdentoista 
apostolin koorumista on selittänyt: ”Saa-
tatte kysyä: Miksi se voimallinen muutos ei 
tapahdu minussa nopeammin? Teidän 
tulee muistaa, että merkittävät esimerkit 
kuningas Benjaminin kansasta, Almasta ja 

joistakuista muista pyhien kirjoitusten henkilöistä ovat 
juuri sitä – merkittäviä mutta eivät tyypillisiä. Useimpien 
meidän kohdalla muutokset tapahtuvat vähitellen ja ajan 
kuluessa. Uudestisyntyminen, toisin kuin fyysinen 
syntymämme, on enemmänkin prosessi kuin kerta-
tapahtuma. Ja tuossa prosessissa mukana oleminen on 
kuolevaisuuden keskeinen tarkoitus.” (”Uudestisynty-
nyt”, Liahona, toukokuu 2008, s. 78.)
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Lue Alma 5:3–7 ja pane merkille, mitä Alma sanoi 
Sarahemlan kansalle auttaakseen heitä valmistamaan 
sydäntään muutokseen.

Kirjoita tähän oppikirjaan vastaus seuraavaan kysy-
mykseen: Alma kertoi Sarahemlan kansalle isänsä ja 
muiden kääntymyksestä sekä heidän vapautumises-
taan orjuudesta. Kuinka arvelet näiden kokemusten 
auttaneen ihmisiä valmistautumaan sydämenmuutok-
sen kokemiseen?   
  
 

Lue Alma 5:10 ja ympyröi kysymysmerkit niiden kol-
men kysymyksen lopussa, jotka Alma esitti kansalle. 
Tutki sitten, mikä jakeissa Alma 5:11–13, joissa Alma 
alkoi vastata näihin kysymyksiin, tukee tätä lausu-
maa: Kun uskomme Jumalan sanaan ja osoitamme 
uskoa Jeesukseen Kristukseen, voimme kokea 
voimallisen sydämenmuutoksen.

Usko Jumalan sanaan johtaa voimalliseen sydämenmuu-
tokseen, koska Jumalan sana puhuu meille Vapahtajasta. 
Alman kansa uskoi Jumalan sanaan, jota pyhät profee-
tat olivat heille julistaneet. He saivat tietää Jeesuksen 
Kristuksen sovituksen lunastavasta voimasta, ja heidän 
sydämensä muuttui, kun heissä kasvoi usko Vapahtajaan.

 1. Selitä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi omin 
sanoin, kuinka uskominen Jeesuksen Kristuksen sovituk

seen johtaa voimalliseen sydämenmuutokseen.
 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, 
kuinka oma sydämesi on muuttunut. Jos olet huomannut 

sydämesi muuttuvan, kun olet tutkinut Mormonin kirjaa tänä 
vuonna seminaarissa, voisit vastauksessasi kuvata kokemustasi.

Alma 5:14–36
Alma opettaa, että voimallinen sydämenmuutos on 
edellytyksenä taivaan valtakuntaan pääsemiselle
Kun Alma oli opettanut, että usko Jumalan sanaan 
auttaa meitä aloittamaan voimallisen sydämenmuu-
toksen kokemisen prosessin, hän pyysi kansaa poh-
timaan lukuisia kysymyksiä. Nämä kysymykset voivat 
auttaa meitä arvioimaan hengellisen sydämemme tilaa 
– sisäisen ihmisen haluja ja tuntemuksia.

Lue Alma 5:14 ja merkitse, mitä kolmea kysymystä 
Alma kehotti kansaa pohtimaan omakohtaisesti. Nämä 
kolme kysymystä kuvailevat sitä muutosta, jonka 
koemme, kun osoitamme uskoa Jeesuksen Kristuksen 
tarjoamaan lunastukseen. Muistat varmaan aiempien 
oppiaiheiden pohjalta (ks. Moosia 5 ja Moosia 27), 
että uudestisyntymisellä tarkoitetaan muutosta, jonka 
ihminen kokee, kun hän ottaa vastaan Jeesuksen 
Kristuksen ja aloittaa uuden elämän paitsi Hänen 

opetuslapsenaan myös Hänen poikanaan tai tyttäre-
nään hengellisesti (ks. Moosia 27:25).

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, 
kuinka sydämenmuutos voi kuvastua ihmisen kasvoista. 

Tässä yhteydessä sanalla kasvot tarkoitetaan ihmisen kasvojen 
antamaa vaikutelmaa, josta kuvastuu ihmisen asenne, mieliala 
tai hengellinen tila. Kuvaile jotakuta tuntemaasi henkilöä, joka 
on saanut Vapahtajan kuvan kasvoihinsa.

Lääketieteen alalla sydänkäyrä on diagrammi, jonka 
avulla lääkärit arvioivat fyysisen sydämemme tilaa. Se 
auttaa huomaamaan sairauksia, jotka vaativat hoitoa. 
Tutki luvun Alma 5 jakeita, jotka on lueteltu alla hengel-
lisen sydänkäyrän alaosassa. Kun tutkit kutakin jaetta, 
tee merkintä taulukon siihen ruutuun, joka parhaiten 
kuvaa sitä, kuinka vastaisit kyseisen jakeen kysymykseen 
tai kysymyksiin. (Jos haluat pitää vastauksesi omana tie-
tonasi, voit jäljentää tämän taulukon erilliselle paperille 
tai omaan päiväkirjaasi ja täyttää vastauksesi siihen.)

Alma 5 Hengellinen sydänkäyrä

Aina

Lähes aina

Yleensä

Joskus

Harvoin jos 
koskaan

Luvun Alma 5 
jakeet 15 16 19 26 27 28 29 30–31

Kun olet täyttänyt hengellisen sydänkäyräsi, lue Alma 
5:21–25. Pane merkille, mitä Alma opetti tästä totuu-
desta: Kokemalla sydämenmuutoksen me valmis
taudumme saamaan sijan taivaan valtakunnassa 
(selestisessä valtakunnassa).

 4. Tee pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seuraavat 
tehtävät:

 a. Laadi luettelo sanoista ja ilmauksista, joita Alma käytti koh
dassa Alma 5:21–25 ja jotka kuvaavat tilaa, jossa haluaisit olla nyt.
 b. Selitä, kuinka sydämenmuutos mielestäsi valmistaa meitä 
saamaan sijan taivaan valtakunnassa.

Lue Alma 5:33–36 ja mieti, miltä Alman sanoma 
sinusta tuntuu. Pane merkille sanoja ja ilmauksia, jotka 
auttavat sinua vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
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• Mitä Herra kutsuu minua tekemään?
• Mitkä asiat ovat palkintona tämän kutsun vastaan-

ottamisesta?
• Mitä nämä jakeet opettavat minulle Vapahtajasta?

Lue presidentti Ezra Taft Bensonin seuraava lausuma, 
joka osoittaa, kuinka ihmiset, jotka ovat kokeneet 
sydämenmuutoksen, haluavat elää:

”Kun valitsette Kristuksen seuraamisen, 
valitsette muuttumisen. – –

Herra vaikuttaa sisältä ulospäin. Maailma 
vaikuttaa ulkoa sisäänpäin. Maailma haluaa 
ottaa ihmiset pois kurjuudesta. Kristus 

ottaa kurjuuden pois ihmisistä, ja sen jälkeen he pystyvät 
itse nousemaan kurjuudestaan. Maailma haluaa muut-
taa ihmisiä muuttamalla heidän ympäristöään. Kristus 
muuttaa ihmisiä, jotka sitten muuttavat ympäristöään. 
Maailma haluaa muuttaa ihmisten käyttäytymistä, mutta 
Kristus voi muuttaa ihmisluonnon. – –

Kristuksen tähden muuttuneet ihmiset seuraavat Kris-
tusta. He haluavat Paavalin tavoin tietää, mitä heidän 
pitää tehdä (ks. Ap. t. 9:6). – –

Heidän tahtonsa sulautuu Hänen tahtoonsa (ks. Joh. 
5:30).

He tekevät aina sitä, mikä on Herralle otollista  
(ks. Joh. 8:29).

He ovat paitsi valmiita kuolemaan Herran tähden, 
mutta mikä tärkeämpää, he ovat valmiit elämään 
Hänen tähtensä.

Kun menette heidän kotiinsa, niin seinillä olevat kuvat, 
hyllyissä olevat kirjat, kodissa kuuluva musiikki, heidän 
sanansa ja tekonsa ilmaisevat heidän olevan kristittyjä.

He ovat Jumalan todistajina kaikkina aikoina ja kai-
kessa ja kaikkialla (ks. Moosia 18:9).

Heillä on Kristus mielessään, sillä he kääntyvät 
Häneen kaikissa ajatuksissaan (ks. OL 6:36).

Heillä on Kristus sydämessään, sillä heidän kiintymyk-
sensä kohdistuu Häneen ikuisesti (ks. Alma 37:36).

Miltei joka viikko he nauttivat sakramentin ja todistavat 
uudelleen iankaikkiselle Isälleen, että he ovat halukkaita 
ottamaan Hänen Poikansa nimen päällensä, muistamaan 
Hänet aina ja pitämään Hänen käskynsä (ks. Moroni 
4:3).” (Ks. ”Syntyneet Jumalasta”, Valkeus, 1986, konfe-
renssiraportti 155. puolivuotiskonferenssista, s. 4–5.)

Alleviivaa tämän oppiaiheen lopuksi presidentti Ben-
sonin lausumasta yksi ajatus, joka auttaa sinua mietti-
mään, kuinka haluat elää ihmisenä, joka kokee jatku-
vaa sydämenmuutosta. Aseta tavoite, joka auttaa sinua 
soveltamaan käytäntöön sitä, mitä olet tuntenut, kun 

olet tutkinut Alman opetuksia sydämenmuutoksen 
kokemisesta (voisit kirjoittaa tavoitteen omaan päivä-
kirjaasi tai erilliselle paperille). Kun pyrit jatkuvasti 
syntymään Jumalasta ja kokemaan sydämenmuutosta, 
valmistaudut astumaan Jumalan valtakuntaan.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut kohdan Alma 5:1–36 ja suorittanut tämän oppi
aiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 15: PÄIVÄ 2

Alma 5:37–62
Johdanto
Kun Alma jatkoi saarnaamista Sarahemlassa, hän 
varoitti kansaa siitä, että heidän päätökseensä ottaa 
varteen hänen sanansa tai hylätä ne liittyi tiettyjä 
siunauksia tai ikäviä seurauksia. Hän kannusti heitä 
vastaamaan hyvän paimenen eli Herran Jeesuksen 
Kristuksen ääneen Hänen kutsuessaan heitä ja halu-
tessaan tuoda heidät takaisin laumaansa. Kun tutkit 
tätä oppiaihetta, mieti, kuinka hyvän paimenen äänen 
seuraaminen auttaa sinua välttämään maailman saas-
taisuuden ja palaamaan Jumalan luokse.

Alma 5:37–42, 53–62
Alma kutsuu kaikkia seuraamaan hyvää paimenta, joka on 
Vapahtaja
Pyhissä kirjoituksissa Jeesuksesta Kristuksesta käyte-
tään toisinaan nimitystä hyvä paimen (ks. Joh. 10:11–
15). Mistähän syystä paimen on hyvä vertauskuva 
Vapahtajasta? Presidentti Ezra Taft Benson on kuvannut 
muinaisia paimenia seuraavalla tavalla:

”Jeesuksen aikana palestiinalainen paimen tunnettiin 
siitä, että hän suojeli lampaitaan. Toisin kuin nykyiset 
lammaspaimenet silloinen paimen kulki aina laumansa 
edellä. Hän johti lampaita. Paimen tunsi jokaisen lam-
paan ja oli tavallisesti antanut niille nimetkin. Lampaat 
tunsivat hänen äänensä ja luottivat häneen eivätkä 
seuranneet muukalaista. Kun sitten paimen kutsui, 
lampaat menivät hänen luokseen. (Ks. Joh. 10:14, 16.)

Illalla paimenet veivät lampaansa tarhaan. Lammastar-
haa ympäröivät korkeat muurit, joiden päälle oli pantu 
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ohdakkeita, etteivät villieläimet ja varkaat olisi kiiven-
neet niiden yli.

Joskus nälän ajama villieläin kuitenkin hyppäsi muu-
rin yli keskelle laumaa säikyttäen lampaat. Sellaisessa 
tilanteessa oikea paimen – joka rakasti lampaitaan – 
erottui palkkapaimenesta – joka teki työtä pelkästään 
palkkaa vastaan ja velvollisuudesta.

Oikea paimen oli halukas panemaan henkensä alttiiksi 
lampaiden puolesta. Hän meni lauman keskelle ja 
puolusti lampaitaan. Palkkapaimen sen sijaan piti 
omaa turvallisuuttaan tärkeämpänä kuin lampaiden 
turvallisuutta ja tavallisesti pakeni vaaraa.

Jeesus käytti tätä aikalaistensa yleisesti tuntemaa esi-
merkkiä julistaakseen, että Hän on hyvä paimen, oikea 
paimen. Koska Hän rakastaa veljiään ja sisariaan, Hän 
antoi auliisti ja vapaaehtoisesti oman henkensä heidän 
puolestaan. (Ks. Joh. 10:17–18.)” (Ks. ”Kutsu pappeu-
denhaltijoille: ’Kaitse minun lampaitani’”, Valkeus, 
lokakuu 1983, s. 81–82.)

Kirjoita tähän oppikirjaan lyhyet vastaukset seuraaviin 
kysymyksiin:

• Mitä lampaille tapahtuisi, elleivät ne kuuntelisi pai-
menta?   
 

• Millä tavoin me olemme kuin lampaita, ja millä 
tavoin Vapahtaja on kuin meidän paimenemme?  
  
 

• Mitä tarkoittaa se, että meidät tuodaan Hänen 
laumaansa? (Ks. Alma 5:60.)   
 

Jakeessa Alma 5:37 Alma kuvaili Sarahemlan kansan 
olevan kuin lampaita, jotka olivat ”kulkeneet harhaan”. 
Lue Alma 5:37–42 ja pane merkille, mitä Alma opetti 
Vapahtajan äänen kuuntelemisesta.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Tutki kohtaa Alma 5:37–38 ja selitä omin sanoin, mitä Alma 
opetti Vapahtajan pyrkimyksistä kutsua meitä seuraamaan 
Häntä.
 b. Mitä Alma jakeessa Alma 5:41 opetti siitä, kuinka voimme 
tietää, kuuntelemmeko me hyvän paimenen ääntä? Mitkä hyvät 
teot saattaisivat osoittaa, että myöhempien aikojen pyhiin kuu
luva nuori seuraa hyvää paimenta?

Vapahtajan äänen tunnistaminen ja seuraaminen ei ole 
aina helppoa. Pohdi kahdentoista apostolin koorumin 
jäsenen, vanhin Dallin H. Oaksin seuraavaa lausumaa: 
”Siitä äänten kuorosta, jonka me kuulemme kuole-
vaisuudessa, meidän on tunnistettava hyvän paime-
nen ääni, joka kutsuu meitä seuraamaan Häntä kohti 
taivaallista kotiamme” (”Vaihtoehtoiset äänet”, Valkeus, 
heinäkuu 1989, s. 24).

Lue Alma 5:53–56 ja pane merkille, mitkä asenteet ja teot 
saattavat vaikeuttaa Vapahtajan äänen kuuntelemista.

Mieti, mitkä muut asenteet tai teot nykypäivän maa-
ilmassa vaikuttavat siihen, että ihmisten on vaikea 
kuunnella Vapahtajan ääntä. Selitä lyhyesti, miksi nämä 
asenteet ja teot mielestäsi vaikuttavat siihen, että jon-
kun on vaikea kuulla Vapahtajan ääntä:   
 

Merkitse kohdassa Alma 5:57 ilmaus ”kaikki te, jotka 
haluatte seurata hyvän paimenen ääntä”. Merkitse 
sitten jakeessa 57 ne kolme muuta ilmausta, jotka ker-
tovat, mitä voit tehdä seurataksesi Vapahtajan ääntä.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi kus
takin kolmesta seuraavasta lausumasta jokin esimerkki, 

joka osoittaa, mitä myöhempien aikojen pyhiin kuuluva nuori 
koulussasi tai paikkakunnallasi voi tehdä: a) tulkaa pois jumalat
tomien joukosta, b) olkaa erillänne, c) älkää koskeko mihinkään 
saastaiseen. Keksi sitten kaksi sellaista vanhurskasta toimintaa 
tai tapaa, jotka voisivat auttaa nuoria paremmin kuuntelemaan 
hyvän paimenen ääntä. Jos toinen näistä toiminnoista tai 
tavoista on auttanut sinua kuuntelemaan Vapahtajan ääntä, 
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voisit kirjoittaa siitä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi ja 
myöhemmin kertoa siitä opettajallesi tai luokallesi.

Alma opetti tätä totuutta, joka on kirjoitettu jakeisiin 
Alma 5:58–60: Jos me seuraamme Herran (hyvän 
paimenen) ääntä, meidät kootaan Hänen valtakun
taansa. Merkitse jakeisiin Alma 5:58–60 ne lupaukset 
tai siunaukset, jotka annetaan niille, jotka saavat pe-
rintöosan Jumalan oikealla puolella.

 3. Mieti, mitä kukin näistä merkitsemistäsi lupauksista 
tai siunauksista merkitsee sinulle. Kirjoita sitten pyhien 

kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, miksi erottautuminen siitä, 
mikä on jumalatonta, on mielestäsi näiden siunausten arvoista.

Kun seuraat Vapahtajan ääntä, tulet saamaan nämä 
siunaukset ja lopulta korotuksen siunauksen.

Alma 5:43–52
Alma kertoo, kuinka hän sai todistuksen, ja opettaa 
parannusta
Mieti jotakin, mitä olet oppinut viiden fyysisen aistisi 
avulla: näkö- , kuulo- , tunto- , haju-  ja makuaisti. Onko 
olemassa jokin keino, jolla voit tietää jotakin käyttä-
mättä yhtäkään fyysisistä aisteistasi? Lue Alma 5:45–48 
ja pane merkille, mitä Alma sanoi tietävänsä ja kuinka 
hän sanoi tietävänsä sen.

Merkitse jakeeseen Alma 5:48, mitä Alma opetti Jee-
suksesta Kristuksesta. Kohdan Alma 5:45–48 sanoma 
voidaan tiivistää näin: Me voimme tietää Pyhän 
Hengen kautta omakohtaisesti, että Jeesus Kristus 
on ihmiskunnan Lunastaja.

Jokainen kohtaa uskoaan ja todistustaan koettelevia 
haasteita. Kun sinulla on Pyhän Hengen voimalla saatu 
omakohtainen todistus evankeliumin totuudesta, se 
voi vahvistaa sinua niinä haasteellisina aikoina. Se, 
että Alman tavoin muistat Pyhän Hengen todistuksen, 
jonka olet itse saanut, voi auttaa sinua seisomaan lujana 
haasteen keskellä. Alman esimerkistä voimme oppia 
myös sen, että paasto ja rukous voivat auttaa meitä tun-
temaan, kuinka Henki vahvistaa totuuksia uudelleen ja 
tukee todistustamme, kun se kaipaa vahvistamista.

Pohdi omaa todistustasi samalla kun luet 
kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, 
vanhin M. Russell Ballardin seuraavan 
lausuman, jossa hän kannustaa meitä 
tavoittelemaan omaa todistusta Jeesuk-
sesta Kristuksesta: ”Yksilöllinen ja henkilö-

kohtainen todistus evankeliumin totuudesta ja erityisesti 
Herramme Jeesuksen Kristuksen jumalallisesta elämästä 
ja palvelutyöstä on välttämätön iankaikkisen elämän 
saavuttamiseksi. Vapahtaja on sanonut: ’Ja ikuinen 
elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen 
Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen 

Kristuksen’ [Joh. 17:3]. Iankaikkinen elämä perustuu 
toisin sanoen yksilölliselle ja henkilökohtaiselle tiedol-
lemme taivaallisesta Isästämme ja Hänen pyhästä 
Pojastaan. Pelkkä tieto siitä, että He ovat olemassa, ei 
riitä. Meidän täytyy saada henkilökohtaisia hengellisiä 
kokemuksia ankkuriksemme.” (Ks. ”Juhla- aterialla 
Herran pöydässä”, Valkeus, heinäkuu 1996, s. 81.)

 4. Tee pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi yksi tai 
useampia seuraavista tehtävistä:

 a. Kirjoita tilanteesta, jolloin kuulit jonkun lausuvan voimallisen 
todistuksen Pyhän Hengen voimalla siitä, että Jeesus Kristus on 
ihmiskunnan Lunastaja. Kirjoita, mitä tunsit kuunnellessasi sitä 
todistusta.
 b. Lue Alma 5:46 ja kirjoita sitten omin sanoin, kuinka Alma sai 
todistuksensa Jeesuksesta Kristuksesta. Mieti, kuinka sinä voit 
noudattaa Alman esimerkkiä niin että se auttaa vahvistamaan 
todistustasi Vapahtajasta, ja kirjoita ajatuksiasi.
 c. Kirjoita tilanteesta, jolloin olet tuntenut Pyhän Hengen todis
tavan sinulle, että Jeesus Kristus on maailman Lunastaja. Kirjoita 
jokin täsmällinen tavoite, joka auttaa sinua saamaan todistuksen 
Vapahtajasta tai vahvistamaan sitä, kuten paastoaminen tai 
rukoileminen hartaammin tai pyhien kirjoitusten tutkiminen kes
kittyneemmin. Työskentele saavuttaaksesi tämän tavoitteen, 
vaikka siihen menisi monta päivää (ks. Alma 5:46). (Tämän toi
minnan suorittaminen voi auttaa sinua täyttämään myös jonkin 
Edistyminen ohjelman tai Velvollisuus Jumalaa kohtaan 
 ohjelman vaatimuksen.)

Lue Alma 5:49–52 ja pane merkille, mitä Alma opetti 
ihmisille parannuksesta. Selitä seuraavilla riveillä, miksi 
kaikkien ihmisten täytyy mielestäsi tehdä parannus 
voidakseen elää iankaikkisesti taivaallisen Isämme ja 
Jeesuksen Kristuksen luona:   
  
 

Vanhin Dallin H. Oaks on kehottanut meitä mietti-
mään muutamia kysymyksiä, jotka voivat auttaa meitä 
toteuttamaan sitä, mitä Alma opetti parannuksesta ja 
valmistautumisesta astumaan Jumalan valtakuntaan:

”Entä jos Hänen tulemisensa päivä olisi 
huomenna? Jos tietäisimme kohtaavamme 
Herran huomenna – oman ennenaikaisen 
kuolemamme vuoksi tai Hänen odotta-
mattoman tulemisensa vuoksi – niin mitä 
me tekisimme tänään? Mitä me tunnus-

taisimme? Mitä me lakkaisimme tekemästä? Millaista 
tiliä meidän pitäisi tehdä? Mitä me antaisimme 
anteeksi? Mistä me lausuisimme todistuksemme?

Jos me tekisimme nuo asiat silloin, miksemme tekisi 
niitä nyt? Miksi emme tavoittelisi rauhaa nyt, kun 
rauhan kerran voi saada?” (”Valmistautuminen toista 
tulemista varten”, Liahona, toukokuu 2004, s. 9.)
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ihmisten parhaaksi. Lue Alma 6:5–6 ja merkitse 
seuraavat kaksi ilmausta: ”kuulemaan Jumalan sanaa” 
ja ”liittymään paastoon ja voimalliseen rukoukseen nii-
den sielun hyvinvoinnin puolesta, jotka eivät tunteneet 
Jumalaa”. Nämä ilmaukset kertovat, millä tavoin kirkko 
tarjoaa kaikille mahdollisuuksia kasvaa ja auttaa muita. 
Mieti, kuinka kirkon jäsenet Sarahemlassa olisivat 
saattaneet täydentää virkkeen, jonka täydensit edellä.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi muu
tamia ajatuksia siitä, kuinka kirkossa käyminen jakeissa 

Alma 6:5–6 mainituista syistä voisi vaikuttaa siihen, millainen 
kokemuksesi kirkossa on.

Kirkon jäsenyyden siunaukset on tarkoitettu kaikille 
Jumalan lapsille. Vanhin Jeffrey R. Holland kahden-
toista apostolin koorumista on opettanut:

”Kaikki rukoilevat lähetyssaarnaajien 
puolesta. Olkoon niin aina. Tuossa 
samassa hengessä meidän pitäisi rukoilla 
myös niiden puolesta, jotka ottavat (tai 
joiden olisi tarpeen ottaa) lähetyssaarnaa-
jat vastaan. Sarahemlassa jäseniä käsket-

tiin ’liittymään paastoon ja voimalliseen rukoukseen’ 
[Alma 6:6] niiden puolesta, jotka eivät vielä olleet 
liittyneet Jumalan kirkkoon. Me voimme tehdä samoin.

Voimme myös rukoilla päivittäin omia lähetystyökoke-
muksia. Rukoilkaa, että sellaisista asioista huolehtiva 
Jumala olisi jo valmistanut haluamanne lähetystyömah-
dollisuuden jonkun sellaisen sydämessä, joka kaipaa ja 
etsii sitä, mitä teillä on. ’Maan päällä on – – vielä monia, 
– – jotka ovat erossa totuudesta vain siksi, että eivät 
tiedä, mistä sen löytäisivät’ [OL 123:12]. Rukoilkaa, että 
he löytävät teidät! Ja olkaa sitten valppaita, koska maa-
ilmassanne on lukuisia ihmisiä, joilla on elämässään 
nälkä, ei leivän nälkää eikä veden janoa vaan Herran 
sanan kuulemisen nälkä [ks. Aam. 8:11].” (Ks. ”Te olette 
minun todistajani”, Liahona, heinäkuu 2001, s. 16.)

Voisit noudattaa vanhin Hollandin neuvoa rukoilemalla 
taivaalliselta Isältä apua, jotta tunnistat ne lähetystyö-
tilaisuudet, joita sinulle valmistetaan, ja toimit niissä. 
Etsi tilaisuuksia kutsua muita pääsemään osallisiksi 
niistä siunauksista, joista sinä kirkon jäsenenä nautit.

Alma 7:1–13
Alma opettaa Gideonin kansalle Jeesuksen Kristuksen 
sovitusta
Kuvittele, että keskustelet parannuksesta ystävien 
kanssa, jotka ovat aktiivisia kirkon jäseniä. Ystäväsi eivät 
mielestään ole syyllistyneet mihinkään isoihin syntei-
hin ja ihmettelevät, kuinka he voivat oikeastaan kokea 

 5. Mieti yhtä vanhin Oaksin kysymyksistä. Kirjoita 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, miksi mielestäsi 

on tärkeää elää jokainen päivä ikään kuin valmistautuisit kohtaa
maan Herran.

Mieti rukoillen, kuinka voit toimia sen mukaan, mitä 
olet tänään oppinut, jotta voit olla valmis kohtaamaan 
Vapahtajan ja astumaan Hänen valtakuntaansa.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut kohdan Alma 5:37–62 ja suorittanut tämän oppi
aiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 15: PÄIVÄ 3

Alma 6–7
Johdanto
Opetettuaan kansaa Sarahemlassa ja saatettuaan 
kirkon järjestykseen Alma meni Gideonin kaupunkiin. 
Hän huomasi, että ihmiset siellä olivat uskollisempia 
kuin ihmiset Sarahemlassa. Siksi hän kannusti ihmisiä 
Gideonissa jatkuvasti turvaamaan Herraan ja pyrkimään 
ottamaan Hänen sovituksensa osaksi omaa elämäänsä. 
Alman todistus Jeesuksesta Kristuksesta voi auttaa sinua 
paremmin ymmärtämään Jeesuksen Kristuksen sovituk-
sen laajuutta ja opettaa sinulle, kuinka voit vastaanottaa 
Hänen sovituksensa siunaukset päivittäin, kun edelleen 
kuljet Jumalan valtakuntaan johtavaa polkua.

Alma 6
Alma vahvistaa kirkkoa Sarahemlassa ja menee 
saarnaamaan Gideoniin
Täydennä seuraava virke: Käyn kirkossa, koska   
 .

Kun tutkit lukua Alma 6, mieti, kuinka kirkon kokous-
ten tarkoitusten ymmärtäminen voi tehdä kokouksista 
sinulle merkityksellisempiä.

Ennen kuin Alma lähti Sarahemlasta, hän vahvisti kirk-
koa siellä. Lue Alma 6:1–4 ja pane merkille kaksi tai 
kolme ilmausta, jotka kuvailevat kirkon pappeusjohta-
jien vastuullisia tehtäviä.

Yksi tärkeä periaate, jonka opimme Alman kokemuk-
sesta, on tämä: Meidän aikanamme kuten Mormo-
nin kirjan aikoina kirkko on perustettu kaikkien 
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sovituksen voimaa. Mieti, mitä voisit kertoa näille ystä-
ville. Muista nämä ajatukset, kun tutkit kohtaa Alma 
7:1–13.

Lähdettyään Sarahemlasta Alma puhui ihmisille 
Gideonin kaupungissa. Lue Alma 7:3–6 nähdäksesi, 
millaisessa hengellisessä tilassa Alma toivoi Gideonin 
asukkaiden olevan. Lue sitten Alma 7:17–19, niin saat 
selville, saiko Alma toiveilleen vahvistuksen. Kuvaile 
seuraavilla riveillä Gideonin kansan hengellistä tilaa:  
  
 

Lue Alma 7:7–10 ja pane merkille, mistä tapahtumasta 
Alman mielestä ihmisten oli tärkeintä tietää ja mitä 
ihmisten täytyi tehdä valmistautuakseen sitä varten.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Miksihän Alma sanoisi 

ihmisille, joilla jo oli vahva usko (ks. Alma 7:17), että heidän täy
tyi tehdä parannus valmistautuakseen Vapahtajan tulemiseen? 
(Ks. Room. 3:23.)

Alma opetti Gideonin kansalle tämän tärkeän periaat-
teen: Jeesus Kristus kärsi pelastaakseen meidät syn
nistä ja kuolemasta ja auttaakseen meitä selviyty
mään kuolevaisuuden haasteista. Lue Alma 7:11–13 
ja merkitse pyhiin kirjoituksiisi taakat, jotka Vapahtaja 
oli halukas ottamaan päällensä meidän hyväksemme.

Saattaa olla hyödyllistä tietää, että sanalla heikkoudet 
tarkoitetaan myös fyysisiä vammoja tai vajavaisuuksia 
– sana kattaa monenlaiset ongelmat. [Englanninkieli-
sen] sanan succor, ’auttaa’, latinankielinen kantasana 
tarkoittaa juoksemista jonkun avuksi, mikä ilmentää 
Jumalan voimakasta halua auttaa meitä.

Voisit kirjoittaa pyhiin kirjoituksiisi kohdan Alma 7:11–
13 viereen tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
seitsemänkymmenen koorumin jäsenenä palvelleen 
vanhin Bruce C. Hafenin seuraavan lausuman: ”Sovi-
tus ei ole pelkästään synnintekijöitä varten” (”Tuhkan 
sijaan juhlapäähine – Jeesuksen Kristuksen sovitus”, 
Valkeus, huhtikuu 1997, s. 39). (Alma 7:11–13 on pyhien 
kirjoitusten hallittava kohta. Voisit merkitä sen selvästi 
erottuvalla tavalla, jotta pystyt tulevaisuudessa löytä-
mään sen helposti.)

 3. Seuraavassa taulukossa on jakeiden Alma 7:11–13 
sanoja, jotka kuvailevat taakkoja, jotka Vapahtaja otti 

päällensä. Piirrä taulukko pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
ja valitse sitten muutamia näistä sanoista ja kirjoita esimerkkejä 
siitä, kuinka sinä tai tuntemasi ihmiset ovat kohdanneet näitä 
taakkoja. Mieti, mitä tarkoittaa se, että Jeesus Kristus ottaa nämä 
taakat päällensä.

Kivut

Ahdingot

Koetukset

Sairaudet

Kuolema

Heikkoudet

Synnit

Vanhin Jeffrey R. Holland on esittänyt seuraavan todistuk-
sen siitä, että sovitus voi kohottaa taakat harteiltamme:

”Taisteletteko riippuvuuden riivaajaa vastaan – tupak-
kaa tai huumeita tai pelaamista tai aikamme tuhoisaa 
pornografian vitsausta vastaan? Onko avioliittonne 
vaikeuksissa tai lapsenne vaarassa? Hämmentääkö teitä 
sukupuoli- identiteetti tai etsittekö omanarvontuntoa? 
Oletteko te – tai joku rakkaanne – kasvokkain sairauden 
tai masennuksen tai kuoleman kanssa? Mitä tahansa 
muita askeleita saatattekin joutua ottamaan näiden 
ongelmien ratkaisemiseksi, tulkaa ensiksi Jeesuksen Kris-
tuksen evankeliumin luo. Luottakaa taivaan lupauksiin. 
Tässä suhteessa Alman todistus on minun todistukseni: 
’Minä tiedän’, Alma sanoo, ’että jokainen, joka panee 
turvansa Jumalaan, saa vahvistusta koettelemuksissaan ja 
vastoinkäymisissään ja ahdingoissaan’ [Alma 36:3].

Tämä turvautuminen Jumalan armolliseen luontee-
seen on Kristuksen opettaman evankeliumin keskei-
sin sisältö. Todistan, että Vapahtajan sovitus kohottaa 
harteiltamme paitsi syntiemme kuorman, niin myös 
pettymystemme ja surujemme, murheidemme ja 
epätoivomme kuorman [ks. Alma 7:11–12]. Alusta asti 
siihen apuun turvautumisen oli määrä antaa meille sekä 
syy että keino kehittyä, kannustin laskea taakkamme ja 
ottaa vastaan pelastuksemme.” (”Korjattavaa”, Liahona, 
toukokuu 2006, s. 70–71.)

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä 
ajattelet Jeesuksesta Kristuksesta ja siitä, mitä Hän on 

tehnyt hyväksesi sovituksessa. Vastaa sitten toiseen tai kumpaan
kin seuraavista kysymyspareista:
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tekisivät edelleen hyviä tekoja. Muista, että kun kuljet 
uskollisesti sitä polkua, joka johtaa Jumalan valta-
kuntaan, sinäkin voit saada nämä siunaukset.

 7. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Alma 6–7 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 15: PÄIVÄ 4

Alma 8–10
Johdanto
Sen jälkeen kun Alma oli opettanut Sarahemlassa, 
Gideonissa ja Melekissä ja saanut monet ihmiset 
ottamaan vastaan sanomansa, niin Ammonihan kansa 
torjui hänen sanomansa ja karkotti hänet kaupun-
gistaan. Kuuliaisena Herran käskylle Alma kuiten-
kin palasi Ammonihaan. Herra valmisti Amulekia 

 a. Milloin sovitus on auttanut sinua jollakin kohdassa Alma 
7:11–13 kuvatulla tavalla? Kuinka sovitus on auttanut sinua  
silloin?
 b. Kuinka Vapahtajan sovitus voi auttaa sinua jossakin tällä het
kellä kohtaamassasi haasteessa? Mitä voit tehdä turvautuaksesi 
sovitukseen, kun kohtaat tämän haasteen?

Pyhien kirjoitusten hallinta – Alma 7:11–13
Vaikka Alma 7:11–13 on pitkä pyhien kirjoitusten hallit-
tava kohta, se sisältää tiettyjä sanoja, jotka voivat auttaa 
sinua muistamaan sovituksen laajuuden ja voiman läpi 
elämäsi. Sinun on ehkä helpompi opetella ulkoa nämä 
avainsanat, kun kirjoitat kohdan Alma 7:11–13 erilliselle 
paperille ja jätät pois ne sanat, jotka ovat aikaisemmin 
tässä oppiaiheessa esiintyvässä taulukossa. Lue tätä 
pyhien kirjoitusten kohtaa kirjoittamaltasi paperilta, kun-
nes osaat täydentää kaikki puuttuvat sanat katsomatta 
pyhiin kirjoituksiisi. Voisit kerrata näitä jakeita muu-
tamana seuraavana päivänä, jotta sinun on helpompi 
muistaa, mitä Vapahtaja voi tehdä sinun ja muiden 
hyväksi koko elämänne ajan. Testaa, miten hyvin hallitset 
kohdan Alma 7:11–13, lausumalla se ääneen itseksesi tai 
jollekulle perheenjäsenelle tai ystävälle tai kirjoittamalla 
se pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi.

Alma 7:14–27
Alma kannustaa ihmisiä jatkamaan polulla, joka johtaa 
Jumalan valtakuntaan
Lue Alma 7:19 muistaaksesi, kuinka Alma kuvaili 
Gideonin kansan hengellistä tilaa. Alma opetti tätä tär-
keää periaatetta: Elämällä evankeliumin periaattei
den mukaan me kuljemme Jumalan valtakuntaan 
johtavaa polkua. (Jumalan valtakunta on selestinen 
valtakunta.) Tutki kohtaa Alma 7:14–16 ja alleviivaa 
sanoja ja ilmauksia, jotka osoittavat, mitä meidän täytyy 
tehdä kulkeaksemme sitä polkua, joka johtaa meidät 
Jumalan valtakuntaan. Tutki sitten kohtaa Alma 7:22–25 
ja alleviivaa sanoja ja ilmauksia, jotka osoittavat, millai-
sia meidän täytyy olla kulkeaksemme tätä polkua.

 5. Piirrä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi polku, 
joka johtaa sivun vasemmasta alanurkasta sivun oikeaan 

ylänurkkaan. Kirjoita polun alaosaan Kuolevaisuus ja polun ylä
osaan Jumalan valtakunta. Kirjoita polun varrelle, mitä sellaista 
sinun täytyy tehdä ja mitä sinun täytyy olla, mikä johtaa sinut 
Jumalan valtakuntaan.

 6. Valitse polulta yksi teko ja kirjoita, kuinka olet nähnyt 
jonkun tekevän sitä. Valitse polulta sitten yksi ominaisuus 

ja kirjoita, kuinka olet nähnyt jonkun olevan sellainen. Aseta 
tavoite, joka auttaa sinua edistymään näillä kahdella osa 
alueella, jotta voit jonakin päivänä astua Jumalan valtakuntaan.
Lue Alma 7:27 ja pane merkille, mitä siunauksia Alma 
tiesi kansan saavan, mikäli he pysyisivät uskossa ja 
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vastaanottamaan Alman Ammonihassa ja todistamaan 
kansalle yhdessä Alman kanssa. Alma ja Amulek 
varoittivat Ammonihan kansaa siitä, että jos se ei tekisi 
parannusta, se hävitettäisiin. Amulek totteli Jumalaa 
uskollisesti ja käytti mainettaan, hyvää nimeään ja 
vaikutustaan tukeakseen profeetta Almaa sekä todis-
taakseen Jeesuksesta Kristuksesta.

Alma 8
Alma palaa kuuliaisesti Ammonihaan, missä hän valmistaa 
Amulekia saarnaamaan
Sen jälkeen kun Alma oli opettanut evankeliumia 
Sarahemlassa ja Gideonissa (ks. Alma 5–7), hän kulki 
Melekiin. Lue Alma 8:4–5 ja pane merkille, kuinka 
Melekin kansa vastaanotti Alman opetukset. (Ilmaus 
”Jumalan pyhä järjestys” jakeessa Alma 8:4 viittaa pap-
peuteen, kuten tulet näkemään luvussa Alma 13.)

Kun Alma oli päättänyt opetustyön Melekissä, hän 
meni saarnaamaan Ammonihaan. Siellä asuvien ihmis-
ten kanssa hänellä oli hyvin erilainen kokemus. Tutki 
seuraavia kuvia ja pyhien kirjoitusten kohtia ja kirjoita 
sitten kuhunkin kuvaan kuvateksti, jossa esität lyhyesti, 
mitä Almalle tapahtui hänen ollessaan Ammonihassa:

Alma 8:8–13.   
 

Alma 8:14–16.   
 

Alma 8:18–26.   
 

Mieti seuraavia kysymyksiä (sinun ei tarvitse kirjoittaa 
vastauksiasi):

• Enkeli, joka ilmestyi Almalle, oli sama enkeli, joka oli 
ilmestynyt hänelle ja Moosian pojille aikaisemmin. 
Millä tavoin enkelin sanat saattoivat olla lohdullisia 
Almalle (ks. Alma 8:15)?

• Miksi Alman olisi saattanut olla vaikeaa palata 
Ammonihaan (ks. Alma 8:16)?

Käskyn vaikeudesta huolimatta Alma ”palasi jou-
tuin Ammonihan maahan” (Alma 8:18). Presidentti 
Howard W. Hunter on opettanut, että Herra rakastaa 
tämänkaltaista kuuliaisuutta: ”Enemmän kuin mitään 
muuta Herra varmasti rakastaa horjumatonta pää-
töstä totella Hänen neuvojaan” (ks. ”Sitoumuksemme 
Jumalan kanssa”, Valkeus, huhtikuu 1983, s. 116).

 1. Valitse yksi tai useampia seuraavista tilanteista. Kirjoita 
sitten pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, kuinka 

kyseistä henkilöä voitaisiin siunata, jos hän olisi kuuliainen:
 a. Kun nuori nainen on lähdössä kouluun, äiti pyytää häntä 
pukemaan ylleen säädyllisemmän puseron.
 b. Uusi pappi saa piispaltaan tai seurakunnanjohtajaltaan haas
teen ansaita Velvollisuus Jumalaa kohtaan  kunniamerkin.
 c. Kaksi lähetyssaarnaajaa tuntevat innoitusta mennä käymään 
erään vähemmän aktiivisen perheen luona, jonka äiti ei ole kir
kon jäsen.

Voisit kirjoittaa seuraavan periaatteen pyhiin kirjoituk-
siisi kohdan Alma 8:18–20 viereen: Jos me toimimme 
ripeästi Herran sanan mukaan, Hän auttaa meitä 
täyttämään käskynsä.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tilan
teesta, jolloin olet tuntenut, että Herra on auttanut sinua 

olemaan vanhurskas ja kuuliainen haasteellisista olosuhteista 
huolimatta.

Lue Alma 8:27–32 ja pane merkille, millä muilla tavoin 
Herra auttoi Almaa tekemään sen, mitä häntä oli käs-
ketty tekemään.
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kääntymyksen evankeliumiin. Etsi jakeista Alma 10:1–6 
yksityiskohtia, jotka kertovat sinulle lisää Amulekista.

Amulek kertoi, kuinka enkeli kehotti häntä ottamaan 
Alman kotiinsa ja huolehtimaan tästä. Lue Alma 
10:7–11 ja pane merkille, kuinka Amulekia ja muita 
siunattiin, koska Amulek totteli enkeliä.

Kirjoita tämä periaate kohdan Alma 10:11–12 viereen: 
Kun kuulemme Herran kutsun ja noudatamme 
sitä, siitä seuraa siunauksia sekä meille että 
muille. On monia tapoja, joilla Herra voi kutsua meitä 
– Hengen kehotuksella, tunteen tai unen kautta, kir-
kon johtohenkilön, opettajan tai vanhemman sanojen 
kautta, kutsumalla meidät johonkin kirkon tehtävään, 
vastoinkäymisten kautta tai muilla tavoin.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Milloin olet tuntenut, että 

sinua on siunattu, koska olet noudattanut Herralta tullutta kutsua?

Kuten on kerrottu luvun Alma 10 loppuosassa, monet 
Ammonihan asukkaista eivät halunneet kuunnella 
Amulekin sanoja. Amulek varoitti heitä, että elleivät 
he tekisi parannusta, koittaisi päivä, jolloin heidät 
tuhottaisiin. Lue Alma 10:22–23 ja pane merkille, miksi 
ihmiset sillä kertaa säästyivät tuholta. Mitä nämä jakeet 
opettavat sinulle siitä, miten tärkeää on olla vanhurs-
kas silloinkin kun ympärilläsi olevat eivät ole?

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Alma 8–10 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

Alma 9
Alma kehottaa Ammonihan kansaa tekemään parannuksen 
ja valmistautumaan Jeesuksen Kristuksen tulemiseen
Luvussa Alma 9 kerrotaan Alman pyrkimyksistä opet-
taa Ammonihan kansalle, että näiden oli tarpeen tehdä 
parannus ja tulla lunastetuiksi Vapahtajan Jeesuksen 
Kristuksen ansiosta. Alma yritti auttaa näitä jumalatto-
mia ihmisiä ymmärtämään, että heidän tarvitsi tehdä 
parannus, kehottamalla heitä muistamaan, mitä Jumala 
oli tehnyt heidän ja heidän isiensä hyväksi.

Katso, miten jakeissa Alma 9:8–10, 13 toistetaan sanoja 
muistaa ja unohtaa. Millä tavoin arvelet, että Ammo-
nihan asukkaat olisivat olleet erilaisia, jos he olisivat 
muistaneet Alman puhumat asiat?

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Miksi arvelet olevan tär

keää muistaa ne hengelliset kokemukset, joita sinulla on ollut 
aikaisemmin? Kirjoita sitten yhdestä hengellisestä kokemuksesta, 
jota et halua unohtaa.

Kun Alma oli kutsunut Ammonihan kansaa parannuk-
seen, hän opetti heille, että heidän tulisi valmistautua 
siihen hetkeen, jolloin Vapahtaja tulisi maan päälle. 
Lue Alma 9:26–27 ja merkitse sanat ja ilmaukset, jotka 
auttavat sinua paremmin ymmärtämään Vapahtajan 
ominaisuuksia. Mitä nämä sanat ja ilmaukset kertovat 
sinulle Vapahtajasta? Varaa tulevalla viikolla aikaa miet-
tiä näitä ominaisuuksia.

Alma 10
Amulek kuvailee kokemustaan enkelin kanssa ja kutsuu 
kansaa parannukseen
Ympyröi virke, joka kuvailee parhaiten sitä, kuinka 
heräsit tänä aamuna:

• Heräsin itsekseni ilman herätyskelloa tai ilman että 
joku olisi herättänyt minut.

• Heräsin heti kun herätyskelloni hälytti tai kun minua 
herätettiin ensimmäisen kerran.

• Herätyskelloni hälytti useaan kertaan tai minua piti 
käydä herättämässä useaan kertaan.

Lue Alma 10:6 ja pane merkille, kuinka monta hen-
gellistä herätyskutsua Amulek sai jatkaessaan kapi-
noimista Herraa vastaan. Kirjoita annetuille riveille 
vastauksesi tähän kysymykseen: Mitä arvelet, että 
ilmaukset ”enkä tahtonut kuulla” ja ”en tahtonut 
tietää” ilmaisevat Amulekin hengellisestä tilasta ennen 
kuin enkeli tuli hänen luokseen?   
 

Jakeissa Alma 10:2–11 Amulek kuvaili elämäänsä 
ennen kuin enkeli kävi hänen luonaan ja hän koki 
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VIIKKO 16: PÄIVÄ 1

Alma 11
Johdanto
Amulek väitteli lainopettaja Seesromin kanssa, joka 
yritti saada hänet kieltämään todellisen ja elävän 
Jumalan. Seesromin yrittäessä saada Amulekin ansaan 
Amulek puolusti uskoaan todistamalla, että pelas-
tus synnistä tulee vain Jeesuksen Kristuksen kautta. 
Amulek lausui vahvan todistuksen siitä, että koko 
ihmiskunta nousee ylös kuolleista ja joutuu Jumalan 
tuomittavaksi. Vapahtajan sovituksen ansiosta sinä tulet 
nousemaan kuolleista ja jonakin päivänä seisot Juma-
lan edessä ja teet tiliä elämästäsi maan päällä.

Alma 11:1–25
Amulek torjuu Seesromin ehdottaman kiusauksen kiistää 
Jumalan olemassaolo
Ajattele jotakin, mitä sinulla on ja mikä on sinulle niin 
arvokasta, ettet koskaan myisi sitä. Mieti, miksi sillä on 
niin suuri arvo sinulle. Luvussa Alma 11, samalla kun 
Alma ja Amulek jatkoivat Ammonihan asukkaiden 
opettamista, jumalaton lainopettaja nimeltä Seesrom 
asettui Amulekia vastaan ja tarjosi hänelle rahaa vas-
tineeksi jostakin sellaisesta, mikä oli Amulekille hyvin 
arvokasta. Pyhissä kirjoituksissa Seesrom kuvaillaan 
mieheksi, ”joka oli etevä Perkeleen juonissa” (Alma 
11:21), mikä tarkoittaa sitä, että hän oli oppinut käyt-
tämään samoja taktiikoita, suunnitelmia, petoksia ja 
juonia, joita Saatana käyttää houkutellakseen muita 
pois vanhurskaudesta ja totuudesta.

Etsi jakeista Alma 11:21–22, kuinka paljon rahaa Sees-
rom tarjosi Amulekille ja mitä hän halusi Amulekin 
tekevän siitä rahasummasta. Onti oli nefiläisten hopea-
kolikoista kaikkein arvokkain (ks. Alma 11:6, 11–13). 
Yksi onti vastasi suurin piirtein tuomarin yhden viikon 
palkkaa (ks. Alma 11:3).

Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

• Milloin olet nähnyt jonkun torjuvan maailman houku-
tukset kuten sen, mitä tarjottiin Amulekille?   
  
 

• Kuinka sen näkeminen on innoittanut sinua 
olemaan uskollinen?   
  
 

Lue Alma 11:23–25 nähdäksesi, kuinka Amulek vastasi 
Seesromin tarjoukseen. Kirjoita sitten oppikirjaasi 
vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

• Miksihän Amulek ei ollut kiinnostunut Seesromin 
tarjouksesta?   
  
 

• Mitä Seesrom aikoi kohdan Alma 11:25 mukaan 
tehdä tarjotessaan Amulekille kuusi ontia?   
  
 

• Millä tavoin tämä muistuttaa sitä, mitä Saatana tekee 
ihmisten taipuessa hänen kiusauksiinsa?   
  
 

 1. Tee pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seuraavat 
tehtävät:

 a. Voit paremmin huomata, kuinka Amulek pystyi vastustamaan 
Seesromin tarjousta, kun luet jakeen Alma 11:22 ja täydennät 
seuraavan virkkeen: ”Minä en - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  mitään, mikä on 
vastoin Herran Henkeä.” Kirjoita sitten kolme tai neljä muuta 
sanaa, jotka sopisivat tyhjään kohtaan ja jotka myös olisivat 
totta (esim. tee, lue, käytä, katso ja kirjoita).
 b. Kirjoita kohdan Alma 11:22 pohjalta lausuma, joka voi auttaa 
sinua muistamaan, kuinka voit voittaa kiusaukset Pyhän Hengen 
avulla. Siitä, mitä kirjoitat omin sanoin, tulisi käydä ilmi se 
totuus, että kun me turvaamme Pyhään Henkeen, me 
voimme voittaa kiusaukset.

Pysähdy tutkimisessasi hetkeksi ja pohdi seuraavaa 
kysymystä: Kuinka eläminen siten, että voin olla herkkä 
Pyhän Hengen vaikutukselle ja noudattaa Hänen keho-
tuksiaan, voi auttaa minua voittamaan kiusaukset?

Lue kahdentoista apostolin koorumin presidentin 
Boyd K. Packerin seuraavat neuvot huomataksesi, 
kuinka Pyhään Henkeen turvaaminen voi auttaa sinua 
voittamaan kiusaukset:

”Jos luisutte asioihin, joihin teidän ei 
pitäisi luisua, tai jos olette tekemisissä 
sellaisten ihmisten kanssa, jotka kiskovat 
teitä väärään suuntaan, silloin teidän on 
aika käyttää omaa itsenäisyyttänne, omaa 
tahdonvapauttanne. Kuunnelkaa Hengen 

ääntä, niin teitä ei johdeta harhaan. – –

Herran palvelijana lupaan, että teitä suojellaan ja 
varjellaan vastustajan hyökkäyksiltä, jos noudatatte 
Pyhältä Hengeltä tulevaa ohjausta.” (”Neuvoja nuo-
rille”, Liahona, marraskuu 2011, s. 18.)

 2. Mieti, miten voisit mahdollisesti soveltaa käytäntöön 
sitä, mitä olet oppinut, kirjoittamalla pyhien kirjoitusten 

tutkimispäiväkirjaasi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
 a. Mitkä ovat sellaisia tilanteita, joissa nuoria houkutellaan 
maailman asioiden vuoksi tinkimään todistuksestaan tai ole
maan piittaamatta siitä?
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oikea käsitys Jumalan luonteesta, täydellisyydestä ja 
ominaisuuksista (ks. Lectures on Faith, 1985, s. 38; ks. 
myös Oppi ja liitot ja kirkon historia, Evankeliumin oppi 
- luokan opettajan kirja, 2005, s. 8). Jos uskomme, että 
Jumala tietää kaiken ja on rakastava ja armollinen, 
voimme epäröimättä turvata Häneen pelastuaksemme. 
Usko Kristukseen muuttaa sellaiset ajatuksemme, 
uskomuksemme ja käyttäytymistapamme, jotka eivät 

 b. Mitä sellaista voisit ehdottaa oppilastoverillesi, mikä auttaisi 
häntä turvaamaan Pyhään Henkeen hänen kohdatessaan tämän
kaltaisia kiusauksia?

Sovella oppimaasi käytäntöön muistamalla Amule-
kin esimerkki seuraavan kerran, kun sinua houku-
tellaan tinkimään uskonkäsityksistäsi tai arvoistasi. 
Muista, että voit tuntea suurempaa luottavaisuutta ja 
varmuutta, kun elät kelvollisesti ja noudatat Pyhän 
Hengen kehotuksia.

Alma 11:26–40
Amulek todistaa Jumalan 
Pojasta ja selviytyy 
Seesromin yrityksistä 
kumota hänen sanansa
Seesrom arvosteli Amu-
lekin uskoa Jeesukseen 
Kristukseen. Jotta voisit 
yhdistää omaan elämääsi 
sen, mitä tapahtui, kun 
Seesrom oli yrittänyt 
saada Amulekin kieltä-
mään Jumalan olemassa-
olon, mieti tilannetta, 
jolloin joku on ehkä 
vastustanut sinun uskon-

käsityksiäsi. Lue Amulekin ja Seesromin vuoropuhelu 
kohdasta Alma 11:26–34 ja katso sitten, kuinka Sees-
rom vääristeli Amulekin sanoja jakeessa Alma 11:35.

Lue, kuinka Amulek oikaisi tämän valheen kohdassa 
Alma 11:36–37. Voisit merkitä pyhiin kirjoituksiisi ala-
viitteen 34a ja lukea kohdan Hel. 5:10–11. Selitä sitten 
omin sanoin, mikä ero on ilmauksilla ”meidät pelas-
tetaan synneissämme ” ja ”meidät pelastetaan synneis-
tämme ”.   
  
 

Lue Alma 11:40 ja pane merkille, mikä Amulekin 
sanojen mukaan on ensimmäinen askel, joka ihmisten 
täytyy ottaa pelastuakseen synneistään. On ihmisiä, 
jotka väittävät uskovansa Jeesukseen Kristukseen 
mutta jotka eivät halua muuttaa käyttäytymistään. 
Jeesuksen Kristuksen nimeen uskominen tarkoittaa 
Häneen uskomista.

Voit ymmärtää paremmin, kuinka ”Hänen 
nimeensä uskominen” (Jeesukseen 
Kristukseen uskominen) johtaa paran-
nukseen, lukemalla ensimmäisen presi-
denttikunnan jäsenen, presidentti Die-
ter F. Uchtdorfin seuraavan lausuman: 

”Voidaksemme tehdä parannuksen meidän on uskot-
tava lujasti Kristukseen. Uskoomme täytyy sisältyä 

Mikäli tieto evankeliumin 
periaatteesta opitaan mutta 
sen mukaan ei toimita tai 
sitä ei sovelleta käytäntöön, 
oppiminen ei ole täydellistä 
ja Henki voi lakata työsken
telemästä kyseisen henkilön 
kanssa. Käytäntöön sovelta
mista tapahtuu silloin, kun 
sydämessäsi ja mielessäsi otat 
vastaan sen, mitä opit, ja sit
ten toimit ja elät sen totuuden 
mukaisesti.

Sovella käytäntöön
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ole sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa.” (Ks. 
”Kohta, josta on vielä turvallista palata”, Liahona, 
toukokuu 2007, s. 100.)

Kuinka uskosi Jeesukseen Kristukseen on motivoinut 
sinua muuttamaan ajatuksiasi, uskonkäsityksiäsi ja 
käyttäytymistäsi?

 3. Miksi ihminen tarvitsee uskoa Jeesukseen Kristukseen 
tehdäkseen parannuksen? Käytä apuna sitä, mitä olet 

oppinut Amulekilta ja presidentti Uchtdorfilta, ja kirjoita pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, kuinka selittäisit seuraavan 
periaatteen: Todellinen usko Jeesukseen Kristukseen on 
alkuna lunastukselle synneistämme.

Alma 11:41–46
Amulek puhuu koko ihmiskunnan ylösnousemuksesta ja 
tuomiosta
Ennen kuin luet, miten Amulek päätti todistuksensa 
Seesromille, mietiskele seuraavaa kysymystä: Kuinka 
se, ettei ihminen usko elämään kuoleman jälkeen, 
saattaisi vaikuttaa hänen tekoihinsa?

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi kah
den erillisen sarakkeen otsikoiksi sanat Ylösnousemus ja 

Tuomio. Etsi sitten kohdasta Alma 11:41–45 mahdollisimman 
paljon tietoa ylösnousemuksesta ja tuomiosta ja kirjoita oppi
masi asiat vastaavan otsikon alle. Voisit kirjoittaa pyhiin kirjoituk
siisi sivun yläreunaan tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
seuraavaa: Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta kaikki 
nousevat kuolleista ja heidät tuomitaan tekojensa mukaan. 
Näissä jakeissa opetetaan myös, että ylösnousemus tarkoittaa 
sitä, että ruumiimme ja henkemme yhdistetään jälleen ”täydelli
sessä muodossaan” ja ”oikeaan muotoonsa” eikä niitä enää kos
kaan eroteta (ks. Alma 11:43, 45).

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus toiseen tai kumpaankin seuraavista kysymyksistä:

 a. Mitä ajatuksia ja tuntemuksia sinulla on, kun ajattelet sitä, 
että nouset kuolleista ja sinut tuomitaan?
 b. Millä tavoin uskosi siihen, että tulet nousemaan kuolleista ja 
sinut tullaan tuomitsemaan, vaikuttaa siihen, kuinka päätät elää 
jokaisen päivän?

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Alma 11 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 16: PÄIVÄ 2

Alma 12
Johdanto
Amulekin sanat luvussa Alma 11 saivat Seesromin 
tiedostamaan sen, että hän oli syyllistynyt valehtelemi-
seen ja ihmisten pettämiseen. Kun Amulek oli puhunut 
Ammonihan kansalle, Alma nousi seisomaan heidän 
eteensä. Koska Ammonihan asukkaista oli tullut juma-
lattomia, Alma keskittyi totuuksiin, jotka auttaisivat 
heitä tekemään parannuksen sydämensä kovuudesta 
ja muista synneistä. Hän tähdensi Saatanan ansoja, 
tuomioita, jotka lankeavat jumalattomien päälle, ja 
Jumalan Pojan aikaansaamaa lunastussuunnitelmaa, 
jonka ansiosta ne, jotka tekevät parannuksen, voivat 
palata Jumalan eteen.

Alma 12:1–7
Alma paljastaa Seesromin jumalattomat aikeet
Mieti, kuinka ansa toimii eläintä pyydystettäessä: 
Syötin ympärille laitetaan köydestä silmukka. Kun 
eläin kurottautuu silmukan läpi ottaakseen syötin, ansa 
kiristyy ja eläin jää ansaan.

Tarkastele, kuinka Seesrom yritti saada Amulekin ansaan 
kohdassa Alma 11:21–25. Kun Amulek oli huomannut 
Seesromin aikomuksen ja vastannut hänelle, Alma nousi 
puhumaan Seesromille ja paikalla olleelle väkijoukolle 
(ks. Alma 12:1–2). Katso jakeista Alma 12:3–6, millä 
sanoilla ja ilmauksilla Alma kuvaili Seesromin taktiikkaa, 
jonka Alma sanoi tulleen Perkeleeltä (ks. Alma 12:5).

Kuinka Alma jakeen Alma 12:3 mukaan pystyi tietä-
mään Seesromin suunnitelman?   
 

Mitä Alma jakeessa Alma 12:6 sanoi Perkeleen aiko-
musten olevan?   
 

Alma opetti, että Pyhä Henki voi auttaa meitä tun
nistamaan vastustajan kiusaukset. Lukua Alma 11 
koskevassa oppiaiheessa opit, että jos me turvaamme 
Pyhään Henkeen, me voimme voittaa kiusaukset. Yksi 
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Mikä on sydämemme tilan ja hengellisten totuuk-
sien saamisen välinen yhteys kohdan Alma 12:10–11 
mukaan?   
 

Mitä sydämensä paaduttaminen tarkoittaa (ks. Alma 
12:10–11) ja kuinka arvelet, että tämä tila ilmenee 
ihmisen elämässä?   
 

Alman sanomassa Seesromille opetetaan seuraavaa 
periaatetta: Herra ilmoittaa hengellisiä totuuksia 
meille sen varteen ottamisen ja tarkkuuden mukai
sesti, jota me osoitamme Hänen sanoilleen.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi josta
kin Herran antamasta käskystä tai neuvosta, jota olet pyr

kinyt noudattamaan osoittamalla varteen ottamista ja tark
kuutta. Millä tavoin Herra on siunannut sinua antamalla lisää 
johdatusta, ymmärrystä tai Henkensä kuiskauksia, koska olet toi
minut sen mukaisesti kuin Hän on opettanut sinua?

Kun Alma oli selittänyt, kuinka tulemme tuntemaan 
hengellisen totuuden, hän jatkoi vastaamalla kysy-
mykseen, jonka Seesrom oli esittänyt jakeessa Alma 
12:8 siitä, kuinka meidät tuomitaan. Katso jakeista 
Alma 12:12–15, mitä Alma opetti Seesromille ylösnou-
semuksesta ja tuomiosta. Täytä tyhjät kohdat: Meitä 
pidetään tilivelvollisina Jumalan edessä meidän 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ja- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

Pohdi seuraavaa kysymystä: Millä tavoin päivittäisiin 
valintoihisi vaikuttaa se, että muistat joutuvasi teke-
mään tiliä sanoistasi, teoistasi ja ajatuksistasi?

Merkitse alaviitteessä 14a mainittu rinnakkaisviite, joka 
viittaa pyhien kirjoitusten hallittavaan kohtaan Moosia 
4:30, ja sen jälkeen lue tai lausu ulkoa kohta Moosia 4:30.

 3. Katso, mitä kirjoitit pyhien kirjoitusten tutkimispäivä
kirjaasi tämän päivän oppiaiheen tehtävässä 1 – kuinka 

voisit olla herkempi huomaamaan Pyhän Hengen vaikutuksen. 
Lisää ajatuksiasi siitä, kuinka se, että ymmärrät olevasi henkilö
kohtaisesti tilivelvollinen Jumalalle, voi kasvattaa haluasi tunnis
taa kiusaus ja välttää sitä.

Alma 12:19–37
Alma selittää, kuinka ihmiskunta voi voittaa lankeemuksen 
vaikutukset lunastussuunnitelman ansiosta
Antiona, joka oli ylimpiä hallitusmiehiä Ammoni-
hassa, ei uskonut siihen, että ihmisestä voisi tulla 
kuolematon. Hän sanoi, että lankeemus oli tehnyt sen 
mahdottomaksi (ks. Alma 12:20–21). Tutki seuraavassa 
taulukossa mainittuja luvun Alma 12 jakeita ja kirjoita 
otsikoiden alle sarakkeisiin, mitä Alma opetti:

kiusauksen voittamisen tärkeä osa on se, että Henki 
auttaa meitä tunnistamaan kiusauksen ja sen vahin-
gon, mitä kyseinen kiusaus voi aiheuttaa meille. Me 
voimme sitten päättää pysyä puhtaina ja uskollisina 
välttämällä kiusausta. Onko sinulla ollut kokemusta, 
jolloin Pyhä Henki on auttanut sinua tunnistamaan 
jonkin Perkeleen kiusauksista ja välttämään sen?

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä 
voit ja aiot tehdä kasvattaaksesi kykyäsi huomata Pyhän 

Hengen kuiskauksia ja toimia niiden mukaan, jotta voit tunnistaa 
vastustajan ansat ja välttää niitä.

Alma 12:7–18
Alma puhuu koko ihmiskunnan viimeisestä tuomiosta
Ajattele jotakin uraa, josta olet kiinnostunut. Arvioi, 
kuinka paljon sinun pitäisi ehkä maksaa opiskelusta 
(opiskelumaksut) jossakin oppilaitoksessa tai koulu-
tusohjelmassa saadaksesi ne tiedot, jotka ovat välttä-
mättömiä menestyäksesi sillä uralla.

Lue seuraava lainaus ja pane merkille, 
millainen ”opintomaksu” kahdentoista 
apostolin koorumin jäsenen, vanhin 
David A. Bednarin mukaan ihmisen on 
maksettava saadakseen hengellistä tietoa: 
”Sitä hengellistä ymmärrystä, jonka te ja 

minä olemme siunaukseksemme saaneet ja joka on 
vahvistettu todeksi sydämessämme, ei yksinkertaisesti 
voida antaa [muille]. Sellaisen tiedon saaminen ja 
henkilökohtainen ’omistaminen’ on lunastettava 
olemalla uuttera sekä oppimalla tutkimisen ja uskon 
kautta. Ainoastaan tällä tavalla sen, minkä tietää 
mielessä, voi myös tuntea sydämessä.” (Ks. ”Pysykää 
valveilla hellittämättä”, Liahona, toukokuu 2010, s. 43.)

Etsi kohdasta Alma 12:7–8 todisteita siitä, että Sees-
rom alkoi olla halukas maksamaan sen hengellisen 
”opinto maksun”, joka on välttämätön hengellisen 
tiedon saamiseksi. Mitä sellaista huomaat, mikä viittaa 
siihen, että Seesrom alkoi muuttaa sydäntään voidak-
seen oppia hengellisiä totuuksia?

Kun luet kohtaa Alma 12:9–11, pane merkille, mitä 
Alma opetti Seesromille hengellisen tiedon saamisesta. 
Saattaa olla hyödyllistä tietää, että ”Jumalan salaisuu-
det ovat hengellisiä totuuksia, jotka voidaan tuntea 
vain ilmoituksen kautta. Jumala ilmoittaa salaisuuk-
siansa niille, jotka ovat kuuliaisia evankeliumille.” 
(PKO, ”Jumalan salaisuudet”, scriptures.lds.org/fi.) 
Voisit kirjoittaa tämän määritelmän pyhiin kirjoituksiisi 
kohdan Alma 12:9 viereen. Kohdassa Alma 12:9 Alma 
selitti, että Jumala soisi osan sanastaan ihmiselle – 
minkä mukaisesti?   
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Lankeemuksen 
vaikutukset 
(Alma 12:22, 24)

Mitä Jumala 
on tehnyt 
toteuttaak-
seen meidän 
lunastuksemme 
(Alma 12:24–25, 
28–33)

Mitä meidän 
täytyy tehdä 
tullaksemme 
lunastetuiksi 
(Alma 12:24, 30, 
34, 37)

 4. Kun olet täyttänyt taulukon, kirjoita pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaasi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Kuinka Jeesuksen Kristuksen sovitus auttaa meitä voittamaan 
lankeemuksen vaikutukset?
 b. Mikä sen mukaan, mitä Alma opetti kohdassa Alma 12:24, on 
elämän tarkoitus nyt kun Vapahtaja on tehnyt mahdolliseksi voit
taa lankeemuksen vaikutukset?

Jakeen Alma 12:24 sanaa ”koetustila” 
käyttää Mormonin kirjassa vain Alma (ks. 
myös Alma 42:4, 10, 13). Vanhin L. Tom 
Perry kahdentoista apostolin koorumista 
on kuvannut tätä koetusaikaa: ”Maan-
päällisen elämän tärkein tarkoitus on se, 

että meidän henkemme, joka oli olemassa jo ennen 
maailman perustamista, voi liittyä ruumiiseemme 
kuolevaisuuden suurten mahdollisuuksien ajaksi. 
Näiden kahden yhteenliittyminen on antanut meille 
etuoikeuden kasvaa, kehittyä ja kypsyä tavalla, johon 
vain henki ja ruumis yhdessä kykenevät. Ruumiis-
samme me koemme tietyn määrän koettelemuksia 
tässä olemassaolomme tilassa, jota sanotaan koetus-
tilaksi. Tämä on oppimisen ja koetusten aikaa, jotta 
voisimme osoittautua kelvollisiksi iankaikkisiin 
mahdollisuuksiin. Tämä kaikki kuuluu siihen jumalalli-
seen suunnitelmaan, joka meidän Isällämme on 
lapsiaan varten.” (”Julistakaa minun evankeliumiani 
maasta maahan”, Valkeus, heinäkuu 1989, s. 12.)

Alma todisti, että kuolevaisuus on meille aika 
valmistautua kohtaamaan Jumala. Voisit merkitä 
ilmaukset, jotka opettavat tätä oppia jakeessa Alma 
12:24. Lue Alma 34:32 ja merkitse se kohdan Alma 
12:24 rinnakkaisviitteeksi.

 5. Sovella oppimaasi käytäntöön kirjoittamalla pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus toiseen tai kum

paankin seuraavista kysymyksistä:

 a. Kuinka tieto kuolevaisuuden tarkoituksesta auttaa opasta
maan sinua elämässäsi?
 b. Kuinka uskosi Jeesuksen Kristuksen sovitukseen auttaa sinua 
kuolevaisuuden koetuksessasi?

Lue Alma 12:33–35 ja huomaa, miten niiden kohtalo, 
jotka tekevät parannuksen, eroaa niiden kohtalosta, 
jotka eivät tee parannusta. Sinun voi olla helpompi 
ymmärtää nämä jakeet paremmin, kun tiedät, että 
pääseminen Herran lepoon sisältää syntiemme an-
teeksisaamisen ja lopulta pääsemisen kirkkauteen  
Herran edessä (ks. OL 84:24).

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Alma 12 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
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ennalta tehtäväänsä määrätyistä naisista, niiden, jotka 
on kutsuttu ja joita on valmistettu, täytyy myös osoittaa 
olevansa valittuja ja uskollisia (ks. Ilm. 17:14; OL 
121:34–36).” (Ks. ”Kuolevaisuutta edeltävä olemassaolo, 
ihana tosiasia”, Valkeus, 1986, konferenssiraportti 155. 
puolivuotiskonferenssista, s. 14.)

Alma opetti kirkon veljille Ammonihassa, että monet 
miehet asetettiin ennalta kuolevaisuutta edeltävässä 
elämässä saamaan pappeus. Lue Alma 13:1, 8–9 ja 
pane merkille, mistä pappeudesta Alma puhui. Saat-
taa olla hyödyllistä tietää, että tässä luvussa ilmaus 
”pyhä järjestys” tarkoittaa Melkisedekin pappeutta eli 
pyhää pappeutta ”Jumalan Pojan järjestyksen mukaan” 
(OL 107:3). Voisit merkitä ilmauksen ”pyhä järjestys” 
tutkiessasi tämän luvun loppuosaa (ks. Alma 13:2, 6–7, 
10–11, 16, 18). Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista 
apostolin koorumista on todennut: ”Nefiläisillä, jotka 
olivat uskollisia ja tarkkoja Mooseksen lain pitämisessä, 
oli Melkisedekin pappeus, mikä tarkoittaa sitä, että 
heillä oli evankeliumin täyteys” (The Promised Messiah: 
The First Coming of Christ, 1978, s. 421). Tämä merkitsee 
sitä, että Mormonin kirjan profeetoilla oli Melkisedekin 
pappeus ja he tiesivät, kuinka pappeutta käytettiin.

Etsi jakeista Alma 13:2–6, 10 vastauksia seuraaviin 
kysymyksiin ja kirjoita vastaukset oppikirjaasi:

• Mitä ominaisuuksia Melkisedekin pappeuteen asete-
tuilla oli? (Ks. Alma 13:3–5, 10.)   
 

• Mitä nämä Melkisedekin pappeuden haltijat oli ase-
tettu tekemään? (Ks. Alma 13:6.)   
 

• Kuinka olet nähnyt tuntemiesi Melkisedekin 
pappeuden haltijoiden tekevän tätä seurakunnassasi 
ja kuinka se on siunannut sinun elämääsi ja muiden 
elämää?   
  
 

VIIKKO 16: PÄIVÄ 3

Alma 13
Johdanto
Alma puhui Ammonihan kapinalliselle kansalle Melki-
sedekin pappeuden ylipapeista, jotka asetettiin autta-
maan ihmisiä tekemään parannuksen ja pääsemään 
Herran lepoon. Hän mainitsi esimerkkinä Melkise-
dekin, joka auttoi kansaansa tekemään parannuksen 
ja elämään rauhassa. Alma yritti opettaa Ammonihan 
kansaa uskomaan ja toivomaan sekä pyrki kannusta-
maan heitä muuttumaan, jotta he voisivat valmistautua 
pääsemään Herran lepoon.

Alma 13:1–12
Alma puhuu Ammonihan kansalle ylipappien kutsumisesta

 1. Lue seuraava lainaus ja vastaa sitten kysymyksiin:

”Kuolevaisuutta edeltävässä henkimaailmassa Jumala 
asetti tiettyjä henkiä täyttämään erityisiä tehtäviä heidän kuole
vaisen elämänsä aikana. Tätä kutsutaan ennalta asettamiseksi.

Ennalta asettaminen ei takaa, että ihmiset saavat tietyt kutsu
mukset tai vastuulliset tehtävät. Sellaiset mahdollisuudet tulevat 
tässä elämässä tahdonvapauden vanhurskaan käytön tuloksena, 
samoin kuin ennalta asettaminen tuli vanhurskauden tuloksena 
kuolevaisuutta edeltävässä olemassaolossa.” (Lujana uskossa – 
evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s. 17.)
 a. Mikä on kuolevaisuutta edeltävässä elämässä tehtyjen valin
tojen ja ennalta asettamisen välinen yhteys?
 b. Kuinka valinnat, joita tehdään elämän aikana kuolevaisuu
dessa, vaikuttavat ennalta asettamiseen?

Vaikka luvussa Alma 13 käsitellään pappeudenhalti-
joita, presidentti Spencer W. Kimball on muistuttanut 
meitä siitä, että kuolevaisuutta edeltävässä olemassa-
olossa myös sisarille on annettu jaloja kutsumuksia: 
”Muistakaa, että maailmassa, jossa elimme ennen kuin 
tulimme tänne, uskollisille naisille annettiin tiettyjä 
tehtäviä, samalla kun uskolliset miehet asetettiin 
ennalta tiettyihin pappeustehtäviin” (ks. ”Vanhurskai-
den naisten tehtävä”, Valkeus, toukokuu 1980, s. 170).

Vanhin Neal A. Maxwell kahdentoista apostolin kooru-
mista on opettanut: ”Oppi kuolevaisuutta edeltävästä 
elämästä ei ole rentouttava oppi. Meidän jokaisen on 
tehtävä valintoja, suoriuduttava loputtomista ja vaikeista 
tehtävistä, koettava ivaa ja vastoinkäymisiä, käytettävä 
aikamme hyvin, käytettävä oikein kykyjämme ja lahjo-
jamme. Se, että me olimme valittuja ’siellä silloin’, ei 
merkitse sitä, että me voimme olla välinpitämättömiä 
’täällä nyt’. Olipa kyse ennalta asetetuista miehistä tai 



165

Luvussa Alma 13 Melkisedekin pappeutta käsitellään 
syvällisesti. Siinä opetetaan, että miehet, jotka saavat 
tämän pappeuden, on asetettu ennalta saamaan se (ks. 
jae 3). Niiden, joilla on tämä pappeus, on määrä opettaa 
Jumalan käskyjä muille, ”jotta hekin pääsisivät hänen 
lepoonsa” (jae 6). Pappeus on iankaikkista (ks. jae 9), ja se 
annetaan miehille ”heidän suuren uskonsa ja parannuk-
sensa vuoksi ja heidän vanhurskautensa vuoksi Jumalan 
edessä” (jae 10). Pappeudenhaltijat tulevat Pyhän Hengen 
pyhittämiksi, kun he oppivat kammoamaan (vihaamaan) 
syntiä, ja siten heidät tehdään puhtaiksi ja he pääsevät 
Herran Jumalansa lepoon (ks. jae 12).

Lue Alma 13:11–12 ja pane merkille Jeesuksen Kristuk-
sen sovituksen pyhittävä vaikutus, josta nuo pappeu-
denhaltijat pääsivät osallisiksi uskonsa, parannuksensa 
ja vanhurskautensa ansiosta.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Mitä opit näiden Melkise

dekin pappeuden haltijoiden esimerkin pohjalta siitä, mitä sinä 
voit tehdä päästäksesi osalliseksi sovituksen pyhittävästä vaiku
tuksesta omassa elämässäsi?

 3. Kirjoita pyhiin kirjoituksiisi kohdan Alma 13:1–12 vie
reen tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seuraava 

totuus: Miehet, jotka ovat Myöhempien Aikojen Pyhien Jee-
suksen Kristuksen Kirkon jäseniä ja osoittavat suurta uskoa 
ja valitsevat vanhurskauden, kutsutaan Melkisedekin pap-
peuteen tuomaan muita Jumalan luokse. Kirjoita sitten 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi siitä, kuinka tämän 
evankeliumin periaatteen tunteminen voi vaikuttaa siihen, millä 
tavoin suhtaudut pappeusjohtajiin koko elämäsi ajan.

Alma 13:13–20
Alma kertoo Melkisedekistä, suuresta ylipapista, joka 
vakiinnutti rauhan kansansa keskuudessa
Lue Alma 13:13–18 ja pane merkille, millä sanoilla 
Alma kuvailee Melkisedekiä ja sitä, mitä Melkisedek 
teki kansansa hyväksi. Mieti, kuinka nämä sanat kuvai-
levat Melkisedekin elämää, joka oli Kristuksen kal-
taista. Alma opetti, että Melkisedekin pappeuden hal-
tijat kutsutaan Isän Ainosyntyisen Pojan eli Jeesuksen 
Kristuksen järjestyksen mukaisesti (ks. Alma 13:9; ks. 
myös OL 107:2–4) ja että he suuntaavat meitä Häntä 
kohti esimerkillään ja opetuksillaan. Vanhin Bruce R. 
McConkie on sanonut: ”Epäilemättä monien profeet-
tojen elämässä on monia tapahtumia, jotka asettavat 
nuo vanhurskaat henkilöt heidän Messiaansa malleiksi 
ja kuvajaisiksi. On järkevää ja soveliasta etsiä vertauk-
sia Kristuksesta kaikkialta ja käyttää niitä toistuvasti 
pitäessämme Hänet ja Hänen lakinsa päällimmäisenä 
mielessämme.” (The Promised Messiah, s. 453.)

Lue Alma 13:19 ja pane merkille, mitä tässä jakeessa 
kerrotaan Melkisedekistä. Katso jälleen jaetta Alma 13:17 
nähdäksesi, kuinka Alma kuvaili Salemin kansaa, kun 

Melkisedekistä tuli heidän kuninkaansa. Huomaa, 
kuinka näillä sanoilla voisi kuvailla myös Ammonihan 
kansaa (ks. Alma 8:9; 9:28). Mitä Salemin kansa teki Mel-
kisedekin ponnistelujen tuloksena? (Ks. Alma 13:18.) 
   
 

Huomaa, mitä Melkisedek osoitti, sai ja saarnasi 
kohdassa Alma 13:18. Mieti, mitä olet oppinut siitä, 
millainen pappeusjohtajan tulee Melkisedekin esimer-
kin mukaan olla.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Milloin sinä tai joku tunte

masi henkilö olette kokeneet rauhaa noudatettuanne vanhurs
kaan pappeusjohtajan neuvoja?

Alma 13:21–31
Alma kutsuu ihmisiä kuuntelemaan Herran ääntä ja 
pääsemään Hänen lepoonsa
Etsi ja merkitse toistuvat ilmaukset ”Herran lepoon” (tai 
vastaavat ilmaukset) jakeissa Alma 13:12, 13, 16 ja 29. 
Alma opetti Ammonihan kansalle, että Herra kutsui 
miehiä pappeuteen auttamaan ihmisiä pääsemään 
Herran lepoon. Melkisedekin esimerkin avulla hän 
osoitti heille, että ihmiset, jotka olivat täynnä pahuutta ja 
jumalattomuutta, voisivat tehdä parannuksen ja päästä 
Herran lepoon (ks. Alma 13:17–18; ks. myös OL 84:24).

Presidentti Joseph F. Smith on sanonut, että Jumalan 
lepoon pääseminen ”tarkoittaa Jumalan tuntemiseen ja 
rakkauteen pääsemistä; sitä, että meillä on sellainen usko 
Hänen aivoituksiinsa ja suunnitelmaansa, että tiedämme 
olevamme oikeassa, että emme etsi muuta, että meitä ei 
häiritse jokainen opintuuli eivätkä eksyttävien ihmisten 
kavalat juonet, jotka pyrkivät harhauttamaan meitä. Tie-
dämme, että oppi on Jumalasta.” (Ks. Kirkon presidenttien 
opetuksia: Joseph F. Smith, 1999, s. 56–57.)
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hävitti Ammonihan kaupungin. Alman profeetallisen 
johdatuksen avulla nefiläisten sotajoukot onnistui-
vat pysäyttämään lamanilaisten hyökkäyksen. Alma, 
Amulek ja monet muut vahvistivat kirkkoa kaikkialla 
nefiläisten maassa.

Alma 14
Alma ja Amulek vangitaan, ja uskovat karkotetaan tai 
poltetaan
Ajattele jotakin tilannetta, jolloin olet kenties nähnyt 
jonkun viattoman kärsivän toisen ihmisen käsissä 
tai olet kuullut siitä – esimerkiksi tilannetta, jolloin 
jotakuta on vainottu hänen uskonkäsitystensä vuoksi. 
Pohdi seuraavia kysymyksiä:

• Mitä tunsit sitä henkilöä kohtaan, joka kärsi?
• Mitä tunsit sitä henkilöä kohtaan, joka aiheutti sen 

kärsimyksen?
• Miksihän pahoja asioita toisinaan tapahtuu 

viattomille ja vanhurskaille ihmisille?

Kun luet lukua Alma 14, yhdistä nämä kysymykset 
Alman ja Amulekin kokemuksiin.

Lue Alma 14:1–10 ja pane merkille, ketkä kärsivät ja 
kuinka he kärsivät. Täydennä sitten seuraava taulukko:

Ketkä kärsivät? Kuinka he kärsivät?

Mitä Amulek kohdan Alma 14:10 mukaan halusi 
tehdä? Lue Alma 14:11 ja pane merkille totuus, joka 
voisi auttaa henkilöä, jonka on vaikea ymmärtää, miksi 
pahojen ihmisten sallitaan toisinaan vahingoittaa niitä, 
jotka ovat viattomia tai vanhurskaita.

Miten odottaisit ihmisen käyttäytyvän, jos hän olisi 
päässyt presidentti Joseph F. Smithin kuvailemaan 
Herran lepoon tässä elämässä?   
 

Vanhin Bruce R. McConkie on opettanut: ”Todelliset 
pyhät pääsevät Herran lepoon tässä elämässä ollessaan, ja 
noudattamalla totuutta he pysyvät siinä siunatussa olo-
tilassa, kunnes he pääsevät lepäämään Herran kanssa 
taivaassa. – – Herran lepo iankaikkisuudessa on sitä, 
että perii iankaikkisen elämän, saa Herran kirkkauden 
täyteyden.” (Mormon Doctrine, 2. laitos, 1966, s. 633.)

Kun Alma oli kehottanut Ammonihan kansaa valmistau-
tumaan Kristuksen tulemiseen (ks. Alma 13:21–26), hän 
antoi lisää ohjeita siitä, kuinka voi päästä Herran lepoon. 
Lue Alma 13:27–29 nähdäksesi, mitä nuo ohjeet olivat.

Alman opetukset voidaan tiivistää seuraavaksi peri-
aatteeksi: Kun me vastaamme nöyrinä kutsuun 
tehdä parannusta, Henki johdattaa meidät lopulta 
Herran lepoon.

 5. Valitse jakeissa Alma 13:27–29 mainituista siunauk
sista yksi, jonka haluaisit saada. Kun olet valinnut siu

nauksen, pane merkille, mitä sellaisia neuvoja Alma antaa, jotka 
auttavat sinua valmistautumaan sen siunauksen saamiseen. Kir
joita sitten pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tavoite siitä, 
kuinka aiot toteuttaa Alman neuvoja, jotta voit päästä Herran 
lepoon tässä elämässä ja tulevassa.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Alma 13 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 16: PÄIVÄ 4

Alma 14–16
Johdanto
Kuultuaan Alman ja Amulekin saarnaavan jotkut 
Ammonihan kansasta, kuten Seesrom, uskoivat ja teki-
vät parannuksen. Muut olivat vihaisia ja vangituttivat 
Alman ja Amulekin. Jumalattomat ihmiset Ammoni-
hassa karkottivat keskuudestaan miehet, jotka uskoi-
vat, ja polttivat näiden vaimot ja lapset. Monen päivän 
jälkeen Herra vapautti Alman ja Amulekin vankilasta ja 
hävitti Ammonihan jumalattomat johtajat. Sidomissa 
Seesrom kärsi fyysisesti ja hengellisesti. Hän ilmaisi 
Almalle uskonsa Jeesukseen Kristukseen, ja hän paran-
tui. Profetian täyttymisenä lamanilaisten sotajoukko 



167

Yksi tapa ilmaista jakeen Alma 14:11 sisältämä totuus on 
seuraava: Herra sallii vanhurskaiden kärsiä juma
lattomien käsissä, jotta Hänen tuomionsa olisivat 
oikeudenmukaisia. Huomaa, että Almalle ilmoitettiin, 
että ne, jotka kuolivat, Herra otti vastaan kirkkauteen 
(ks. Alma 14:11). Käsitellessään tätä tapahtumaa ian-
kaikkisuuden näkökulmasta presidentti Henry B. Eyring 
ensimmäisestä presidenttikunnasta sanoi: ”Amulekille 
annettiin siunaus nähdä Jumalan hyvyys ja oikeuden-
mukaisuus jopa näin kauheassa murhenäytelmässä” 
(”Amulek: The Blessings of Obedience”, julkaisussa 
Heroes from the Book of Mormon, 1995, s. 110).

Lue Alma 60:12–13 ja merkitse se kohdan Alma 14:10–11 
rinnakkaisviitteeksi. Opimme, että vanhurskaiden anne-
taan kärsiä muun muassa siitä syystä, että heidän todis-
tuksensa sinetöitäisiin heidän elämällään (ks. OL 135:3) 
ja että he olisivat todistajina jumalattomia vastaan.

Se, miksi Jumala sallii vanhurskaiden kärsiä, voi olla 
meille vaikea periaate ymmärtää. Mieti presidentti 
Spencer W. Kimballin seuraavia sanoja ymmärtääksesi 
paremmin, miksi Jumala sallii ihmisten käyttää tah-
donvapauttaan, vaikka he tekisivätkin vääriä valintoja:

”Jos ajattelisimme koko olemassaolomme 
rajoittuvan kuolevaisuuteen, silloin tuska, 
suru, epäonnistuminen ja lyhyt elämä 
olisivat suuria onnettomuuksia. Mutta jos 
näemme elämän iankaikkisena ja käsi-
tämme sen ulottuvan kauas kuolevaisuutta 

edeltäneeseen menneisyyteen ja eteenpäin iankaikkiseen 
kuolemanjälkeiseen tulevaisuuteen, silloin kaikkia tapah-
tumia voidaan tarkastella oikeasta näkökulmasta. – –

Jos kaikkia vanhurskaita varjeltaisiin ja jumalattomat 
hävitettäisiin, niin Isän koko suunnitelma raukenisi 
tyhjiin ja evankeliumin perusperiaate, tahdonvapaus, 
lakkaisi. Kenenkään ei tarvitsisi elää uskosta.” (Kirkon 
presidenttien opetuksia: Spencer W. Kimball, 2006, s. 16.)

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, kuinka 
totuudet, joita olet oppinut jakeesta Alma 14:11 ja presi

dentti Kimballin sanoista, auttavat sinua ymmärtämään, miksi 
Jumala toisinaan sallii vanhurskaiden kärsiä jumalattomien käsissä.

Lue Alma 14:12–13 ja pane merkille, mitä Alma opetti 
Amulekille auttaakseen tätä kestämään koettelemuk-
set, joita he kokivat. Miksihän Alma pystyi vastaamaan 
niin luottavaisena?   
 

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, van-
hin Richard G. Scottin seuraava lausunto, jotta se 
voi auttaa sinua ymmärtämään, mitä Alma opetti 
Amulekille Herraan luottamisesta: ”Tämän elämän 
aikana saadaan kokemusta syvästä luottamuksesta 
– luottamuksesta Jeesukseen Kristukseen, luottamuk-
sesta Hänen opetuksiinsa, luottamuksesta kykyymme 

Hengen johdatuksella noudattaa niitä opetuksia, jotka 
tuovat iloa tässä elämässä ja merkityksellisen, äärettö-
män onnellisen iankaikkisen olemassaolon. Luottamus 
merkitsee sitä, että on auliisti kuuliainen tietämättä 
lopputulosta alusta asti (ks. Sananl. 3:5–7). Kantaak-
seen hedelmää luottamuksenne Herraan on oltava voi-
makkaampi ja kestävämpi kuin luottamuksenne omiin 
henkilökohtaisiin tunteisiinne ja kokemuksiinne.” (Ks. 
”Luota Herraan”, Valkeus, tammikuu 1996, s. 16.)

Sinun kannattaa ehkä korostaa tätä totuutta kirjoit-
tamalla se pyhiin kirjoituksiisi kohdan Alma 14:12–13 
viereen: Kun me turvaamme Herraan, Hän vahvis
taa meitä koettelemustemme aikana.

 2. Valitse yksi tai useampia seuraavista tilanteista ja kir
joita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi selostus 

siitä, kuinka periaate, jonka juuri kirjoitit pyhiin kirjoituksiisi, voisi 
auttaa seuraavassa kuvailtuja henkilöitä:
 a. Muutamat pelaajat erään nuoren miehen urheilujoukkueessa 
karttelevat häntä ja avoimesti pilkkaavat tai kiusaavat häntä 
siitä, että hän noudattaa evankeliumin tasovaatimuksia. He tun
tuvat tietoisesti suunnittelevan yhdessä sellaisia toimintoja har
joitusten ulkopuolella, joista he tietävät, ettei hän halua osallis
tua niihin vakaumuksensa vuoksi.
 b. Nuori nainen hakee työpaikkaa kaupasta, jossa työskentelee 
eräs hyvä ystävä. Hän ei saa työpaikkaa, ja myöhemmin hänen 
ystävänsä kertoo kaupan omistajan sanoneen, ettei tämä kos
kaan palkkaisi mormonia.
 c. Kun nuori mies pyytää muiden nuorten miesten ryhmää kou
lussa lopettamaan karkean kielenkäytön hänen läsnäollessaan, 
he tönivät häntä ja uhkaavat vahingoittaa häntä, jos hän toiste 
neuvoo, miten heidän tulisi puhua.

Lue Alma 14:14–17 ja mieti, kuinka Alman ja Amulekin 
usko auttoi heitä, kun he edelleen kärsivät jumalatto-
mien johtajien käsissä Ammonihassa. Miksihän vas-
taamatta jättäminen oli siinä tilanteessa paras vastaus? 
(Ks. myös Matt. 27:11–14.)

Kohdassa Alma 14:18–28 kerrotaan, kuinka Alma 
ja Amulek kärsivät monenlaista, ennen kuin Jumala 
vapautti heidät ja hävitti monet Ammonihan jumalat-
tomista johtajista. Ilmaus ”kiristellen heille hampai-
taan” (jae 21) viittaa vihaan tai raivoon.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, 
mitkä Alman ja Amulekin kohdassa Alma 14:18–25 kärsi

mistä asioista olisivat olleet sinulle vaikeimpia, ja selitä miksi. 
Kirjoita sitten jostakin omakohtaisesta kokemuksesta tai jonkun 
sellaisen tuntemasi ihmisen kokemuksesta, kun eteen on tullut 
koettelemuksia siitä huolimatta, että on pyrkinyt elämään van
hurskaasti.

Mikä kohdan Alma 14:25 mukaan mahdollisti sen, 
että Alma ja Amulek pystyivät nousemaan jaloilleen? 
Lue Alma 14:26–29 ja merkitse ne ilmaukset ja sanat, 
joiden tunnet parhaiten vahvistavan tämän totuuden: 
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Jos me käännymme Herran puoleen uskossa, Hän 
vahvistaa meitä ahdingoissamme ja vapauttaa mei
dät omalla tavallaan ja omana aikanaan.

Herra voi antaa voimaansa ja vapauttaa sinut koette-
lemuksista ja ahdingoista omalla tavallaan ja omana 
aikanaan. Kun opimme luottamaan Herran tahtoon, 
saamme suurempaa vahvuutta ja voimaa kestää vai-
keuksia koko elämämme ajan.

Alma 15–16
Seesrom parantuu, lamanilaisten sotajoukko hävittää 
Ammonihan, ja Alma ja Amulek jatkavat saarnaamista 
nefiläisille
Lähdettyään Ammonihasta Alma ja Amulek menivät 
läheiseen Sidomin kaupunkiin, mistä he löysivät Ammo-
nihasta tulleet uskovat, mukaan lukien Seesromin. Lue 
Alma 15:3–5, niin saat selville, missä tilassa Seesrom oli.

Pohdi seuraavaa: Mikä aiheutti Seesromin sairauden? 
Mitä Seesrom teki saadakseen huojennusta ja rauhan?

Lue huolellisesti Alma 15:6–10 ja alleviivaa pari kolme 
ilmausta, jotka osoittavat, että Alma auttoi Seesro-
mia keskittymään Jeesukseen Kristukseen ja Hänen 
sovitukseensa. Jotta voit ymmärtää yhden tavan, jolla 
pappeusjohtajat voivat auttaa ihmisiä saamaan armon 
sovituksen kautta, lue seuraava kokemus, jonka on 
kertonut seitsemänkymmenen koorumien johtokun-
nan jäsen, vanhin Jay E. Jensen:

”Palvellessani piispana näin sovituksen siunaukset 
sellaisten kirkon jäsenten elämässä, jotka olivat tehneet 
vakavia rikkomuksia. – –

Eräs nuori aikuinen seurakunnassamme seurusteli 
erään nuoren naisen kanssa. He sallivat tunteidensa 
riistäytyä hallinnasta. Mies tuli pyytämään minulta 
neuvoa ja apua. Sen perusteella, mitä hän tunnusti, ja 
saamieni Hengen vaikutusten mukaan häneltä kiellet-
tiin muun muassa sakramentin nauttiminen joksikin 
aikaa. Tapasimme säännöllisesti sen varmistamiseksi, 
että parannus oli tapahtunut, ja sopivan ajan kuluttua 
valtuutin hänet jälleen nauttimaan sakramentin.

Istuessani korokkeella tuossa sakramenttikokouksessa 
katsoin häntä hänen nyt nauttiessaan sakramentin 
kelvollisena. Näin armon, rakkauden ja turvallisuuden 
ympäröivän hänet, kun sovituksen tuoma parantumi-
nen lämmitti hänen sieluaan ja nosti hänen taakkansa 
johtaen luvattuun anteeksiantoon, rauhaan ja onneen.” 
(”Turvalliset käsivarret”, Liahona, marraskuu 2008, s. 49.)

Piispat ja muut pappeusjohtajat voivat auttaa meitä 
saamaan Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta 
sen armon ja sitä voimaa, jota me tarvitsemme. Mitä 
todisteita huomaat kohdassa Alma 15:11–12 siitä, että 

Seesrom teki parannuksen ja sai Herran armon?  
  
 

Yksi periaate, jonka voisit kirjoittaa pyhiin kirjoituksiisi 
tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi kohdasta 
Alma 15:6–12, on tämä: Kun uskomme Jeesukseen 
Kristukseen, me voimme parantua ja vahvistua. 
Miten tämä periaate kohdan Alma 15:16, 18 mukaan 
käy ilmi Amulekin elämässä?

Alma ja Amulek perustivat seurakunnan Sidomin kan-
san keskuuteen ja palasivat sitten Sarahemlaan.

Luvussa Alma 16 kerrotaan, että lamanilaisten 
sotajoukko tunkeutui nefiläisten maahan ja hävitti 
Ammonihan kaupungin täyttäen Alman ja Amulekin 
esittämän profetian siitä, että ellei kansa tekisi paran-
nusta, heidät hävitettäisiin (ks. Alma 9:12). Kun luet 
lukua Alma 16, pane merkille, kenen puoleen nefiläiset 
kääntyvät saadakseen apua, jotta he voivat kukistaa 
lamanilaisten sotajoukon. Vertaa tätä kokemusta omiin 
kamppailuihisi ja vihollisiin, joita kohtaat.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Alma 14–16 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
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VIIKKO 17: PÄIVÄ 1

Alma 17–18
Johdanto
Mormon kirjoitti lukuihin Alma 17–18 Moosian poi-
kien lähetystyöstä lamanilaisten keskuudessa. Nämä 
kertomukset antavat esimerkin siitä, kuinka lähetys-
saarnaajien nykyään tulee valmistautua ja palvella. 
Moosian pojat tavoittelivat Herran johdatusta, kun he 
valmistautuivat saarnaamaan evankeliumia lamanilai-
sille. Kun he menivät kukin omaa tietään, Herra lohdutti 
heitä ja lupasi, että he toisivat sieluja Hänen luokseen. 
Ammon meni Ismaelin maahan ja alkoi opettaa palvele-
malla lamanilaisten kuningasta, jonka nimi oli Lamoni. 
Kuningas Lamoni ihmetteli Ammonin voimaa, kun 
tämä puolusti kuninkaan laumoja. Tämä palveleminen 
pehmitti kuninkaan ja hänen kansansa sydämet kuule-
maan Ammonin opetuksia Jumalasta ja pelastussuunni-
telmasta. Kuningas Lamoni uskoi, mitä Ammon opetti, 
hän ymmärsi tarvitsevansa Vapahtajaa, hän anoi Herralta 
armoa, ja hän joutui kokonaan Hengen valtaan.

Alma 17:1–18
Moosian pojat valmistautuvat saarnaamaan evankeliumia 
lamanilaisille
Ajattele, miten pitkän aikaa vanhimmat ja sisaret 
palvelevat lähetystyössä nykyään. Lue Alma 17:4 ja 
alleviivaa, kuinka monta vuotta Moosian pojat opetti-
vat evankeliumia lamanilaisten keskuudessa.

Kun Alma oli menossa Mantin maahan, hän tapasi Moo-
sian pojat, kun nämä olivat palaamassa kotiin pitkäaikai-
sesta lähetystyöstään, ja he kaikki riemuitsivat. Lue Alma 
17:2–4 ja korosta ne sanat ja ilmaukset, jotka kuvailevat, 
millaisia lähetyssaarnaajia Moosian pojat olivat.

 1. Tarkastele kohtaa Alma 17:2–4. Tee pyhien kirjoitus
ten tutkimispäiväkirjaasi seuraavat tehtävät:

 a. Laadi luettelo asioista, joita Moosian pojat tekivät valmistau
tuakseen olemaan tehokkaita lähetyssaarnaajia, ja kuvaile hei
dän valmistautumisensa tuloksia.
 b. Valitse jotakin, mitä nämä lähetyssaarnaajat tekivät ja mitä 
sinä haluaisit tehdä paremmin elämässäsi, tai jokin ominaisuus, 
jota haluaisit kehittää itsessäsi paremmaksi. Kirjoita muutama 
rivi siitä, kuinka voit tehdä tämän.

Pohdiskele sitä, kuinka usein rukoilet ja tutkit pyhiä 
kirjoituksia itseksesi ja perheen kanssa, ja mieti, mitä 
mahdollisuuksia sinulla on paastota. Millä tavoin nämä 
toimet ovat auttaneet sinua ”[vahvistumaan] totuuden 
tuntemisessa” (Alma 17:2)?

Moosian poikien esimerkki opettaa meille tämän 
periaatteen: Tutkimalla pyhiä kirjoituksia, rukoi
lemalla ja paastoamalla me voimme saada Pyhän 
Hengen ja opettaa voimallisesti. Kun saamme Pyhän 
Hengen, me voimme olla valmiimpia kertomaan evan-
keliumista muille.

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin 
David A. Bednarin seuraava lausunto, jossa hän on 
opettanut nuorille, millä tavoin he voivat valmistautua 
olemaan lähetyssaarnaajia. Pane merkille, millä nimen-
omaisilla tavoilla sinä voit valmistautua kertomaan 
evankeliumista, kuten Moosian pojat tekivät.

”Voitte lisätä haluanne palvella Jumalaa 
(ks. OL 4:3) ja voitte alkaa ajatella lähetys-
saarnaajien tavoin, lukea sitä, mitä lähetys-
saarnaajat lukevat, rukoilla, kuten lähetys-
saarnaajat rukoilevat, ja tuntea sitä, mitä 
lähetyssaarnaajat tuntevat. Voitte välttää 

maailmallisia vaikutuksia, jotka saavat Pyhän Hengen 
vetäytymään, ja luottamuksenne voi kasvaa hengellisten 
kuiskausten tunnistamisessa ja niiden mukaan toimimi-
sessa. Rivi rivin päälle, opetus opetuksen päälle, vähän 
täällä ja vähän tuolla teistä voi vähitellen tulla sellaisia 
lähetyssaarnaajia kuin toivotte olevanne ja sellaisia 
lähetyssaarnaajia kuin Vapahtaja odottaa. – –

Evankeliumin julistaminen – – ei ole vain toimintaa, 
johon ryhdymme rajoitetuksi ajaksi, eikä tehtävä, joka 
meidän tulee suorittaa Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseninä. Sen sijaan 
lähetystyö on meidän hengellisen identiteettimme ja 
perintömme ilmaus.” (”Lähetyssaarnaajaksi tulemi-
nen”, Liahona, marraskuu 2005, s. 45–47.)

Lue Alma 17:9 ja alleviivaa, mitä Moosian pojat rukoili-
vat valmistautuessaan palvelemaan. Lue Alma 17:11 ja 
mietiskele, mitä Herra kertoi heille siitä, kuinka voi olla 
välineenä Hänen käsissään. Näissä jakeissa opetetaan 
tätä periaatetta: Kun olemme hyvänä esimerkkinä, 
varsinkin joutuessamme kärsimään, Herra voi 
tehdä meistä välineitä Hänen käsissään.
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 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tilan
teesta, jossa tunnet voivasi olla hyvänä esimerkkinä. Ajat

tele kouluympäristöä, tilanteita kotona perheesi tai sukulaistesi 
kanssa sekä sosiaalisia tilanteita kasvokkain tai verkossa. Kuvaile, 
kuinka aiot näyttää hyvää esimerkkiä siinä tilanteessa.

Joissakin tilanteissa on vaikeampaa olla hyvänä esimerk-
kinä kuin toisissa. Katso, kuinka lamanilaisia kuvaillaan 
kohdassa Alma 17:12–16 ja mieti, miksi Moosian poi-
kien olisi voinut olla vaikea opettaa siinä tilanteessa.

Miksihän Moosian pojat olivat halukkaita kärsimään 
ahdinkoja auttaakseen kansaa, joka vihasi nefiläisiä? 
Jotta sinun on helpompi ymmärtää, mitä Moosian 
pojat toivoivat saavuttavansa, täydennä tyhjälle viivalle 
sana jakeesta Alma 17:16: Moosian pojat halusivat, että 
lamanilaiset johdatetaan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , koska he 
halusivat lamanilaisten tuntevan lunastussuunnitelman.

Jotta sinun on helpompi ymmärtää, kuinka voi olla 
hyvänä esimerkkinä muille, tee tämä tehtävä muuta-
man seuraavan päivän aikana: pyydä jotakuta perheen-
jäsentä tai ystävää kertomaan sinulle, kuinka jonkun 
henkilön Kristuksen kaltainen esimerkki on vaikutta-
nut hänen elämäänsä.

Alma 17:19–39
Ammonista tulee kuningas Lamonin palvelija, ja hän 
suojelee tämän laumoja
Kun luet kohtaa Alma 17:19–39, pane merkille, kuinka 
Ammon palveli kuningas Lamonia ja kuninkaan 
palvelijoita. Mieti, kuinka Ammonin palvelutyö auttoi 
valmistamaan lamanilaisia evankeliumin vastaanotta-
miseen. Suunnittele, että esität jollekulle perheen-
jäsenelle tai ystävälle kertomuksen Ammonista, joka 
suojelee kuninkaan laumoja. Kun esität kertomuksen, 
tähdennä seuraavaa totuutta: Palvelemalla voimme 
auttaa valmistamaan muita ottamaan vastaan 
evankeliumin. Keskustele kyseisen henkilön kanssa 
jostakusta, jota haluaisit auttaa tulemaan hengellisesti 
vahvemmaksi. Mieti, kuinka voit palvella tätä henkilöä, 
ja päätä, kuinka voit toteuttaa tämän palvelemisen.

Alma 18
Ammonin uskollisuus tekee vaikutuksen kuningas 
Lamoniin, ja Ammon opettaa kuninkaalle evankeliumia
Palvelijat kertoivat kuningas Lamonille, mitä Ammon 
oli tehnyt suojellessaan kuninkaan laumoja. Lue Alma 
18:4–6 ja pane merkille, miten kuningas reagoi siihen, 
mitä Ammon oli tehnyt.

Kun kuningas kysyi palvelijoiltaan, missä Ammon oli, 
nämä kertoivat hänelle, että Ammon oli täyttämässä 
kuninkaan aiempaa käskyä laittaa kuninkaan hevo-
set valmiiksi matkaa varten Nefin maahan, missä 

kuninkaan isä asui. Lue Alma 18:12–15 ja pane mer-
kille, mikä vaikutus kuningas Lamoniin oli sillä, että 
Ammon palveli häntä.

Lue Alma 18:16–21 ja etsi todisteita siitä, että Herra 
johdatti Ammonia, kun tämä opetti kuningas Lamonia. 
Kirjoita annetuille riveille, kuinka Jumalan Henki auttoi 
Ammonia tässä tilanteessa.   
  
 

Kun luet kohtaa Alma 18:22–32, pane merkille, mitä 
nimenomaisia evankeliumin totuuksia Ammon opetti 
Lamonille. Voisit merkitä ne pyhiin kirjoituksiisi tai kir-
joittaa ne pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi. Kun 
Ammon opetti, hän rakensi niiden uskonkäsitysten poh-
jalle, jotka hänelle ja Lamonille olivat yhteisiä. Lamoni 
uskoi jumalaan – jota hän kutsui Suureksi Hengeksi – 
mutta hän ei ymmärtänyt Jumalan todellista luonnetta.

Lue Alma 18:33–35 ja katso, miten Ammon vastasi, kun 
kuningas kysyi häneltä, oliko Jumala lähettänyt hänet.

 3. Sen pohjalta, mitä olet tutkinut luvuista Alma 17–18, 
kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi muutama 

rivi, joissa esität lyhyesti, mitä Ammon pystyi tekemään lamani
laisten keskuudessa Jumalan avulla.
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Voisit kirjoittaa seuraavan periaatteen pyhiin kirjoituk-
siisi kohdan Alma 18:35 viereen: Kun me palvelemme 
taivaallista Isää ja Jeesusta Kristusta, He kasvatta
vat kykyämme tehdä Heidän työtään.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus toiseen tai kumpaankin seuraavista kysymyksistä:

 a. Kuinka edellä oleva periaate auttaa sinua nykyisissä ja tule
vissa tehtävissäsi kirkossa?
 b. Kuinka voit uskollisemmin palvella Herraa, jotta Hän voi kas
vattaa kykyäsi tehdä Hänen työtään?

Uskollisen esimerkkinsä ja palvelemisensa ansiosta 
Ammon pystyi opettamaan Lamonille taivaallisen Isän 
lunastussuunnitelmaa. Muista, että Lamoni tunsi syyl-
lisyyttä murhista, joita hän oli tehnyt (ks. Alma 18:4–6). 
Lue Alma 18:36–43 ja pane merkille, kuinka Ammon 
opetti lunastussuunnitelmaa Lamonille ja kuinka 
Lamoni suhtautui näihin opetuksiin.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Miksi arvelet, että kunin

gas Lamonin olisi erityisen tärkeä ymmärtää Jeesuksen Kristuk
sen sovitusta?

Mieti, kuinka luomiseen, lankeemukseen ja sovituk-
seen liittyvien opinkohtien oppiminen on saattanut 
auttaa Lamonia ymmärtämään, että hän tarvitsee 
Vapahtajaa. Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista 
apostolin koorumista on opettanut, kuinka tärkeitä 
ovat luominen, lankeemus ja sovitus:

”Nämä kolme jumalallista tapahtumaa 
– iankaikkisuuden kolme tukipilaria – ovat 
erottamattomasti kietoutuneet toisiinsa 
yhdeksi suureksi kudelmaksi, joka tunne-
taan iankaikkisena pelastussuunnitel-
mana. Me näemme, että Herran Jeesuksen 

Kristuksen sovitus on ilmoitetun uskonnon keskipiste 
ja ydin. Se toteuttaa ihmisen kuolemattomuuden ja ian-
kaikkisen elämän. Pelastus on Kristuksessa.

Mutta ellei olisi ollut lankeemusta, ei olisi voinut olla 
sovitusta. Aadamin lankeemus toi maailmaan ajallisen 
ja hengellisen kuoleman, ja juuri näistä kuolemista 
ihminen ja kaikki elämän muodot lunastetaan Herran 
Jeesuksen Kristuksen aikaansaaman sovituksen avulla. 
Aadam toi kuolevaisuuden; Kristus toi kuolemattomuu-
den. Pelastus tulee lankeemuksen ja sovituksen ansiosta.

Mutta ellei maailmaa ja ihmistä ja kaikkea elävää olisi 
luotu fyysiseen ja paratiisilliseen tilaansa, jossa ei ollut 
kuolemaa, ei olisi voinut olla lankeemusta. – – Siten 
pelastus tehtiin mahdolliseksi taivaiden ja maan ja 
kaiken niissä ja niiden päällä olevan luomisessa ja 
luomisen kautta ja vuoksi. Pelastus tulee luomisen, 
lankeemuksen ja sovituksen ansiosta. Nämä kolme 

ovat kukin osa yhtä jumalallista suunnitelmaa.” (A New 
Witness for the Articles of Faith, 1985, s. 81–82.)

Lamonin kokemuksen pohjalta voimme oppia tämän 
totuuden: Kun ymmärrämme tarvitsevamme 
Vapahtajaa, me haluamme tehdä parannusta.

Päätä tämänpäiväinen oppiaihe pohdiskelemalla, mitä 
sellaista sinä voit tehdä, mikä auttaa sinua muistamaan 
tarvitsevasi Vapahtajaa.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Alma 17–18 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 17: PÄIVÄ 2

Alma 19–20
Johdanto
Kuten on kirjoitettu lukuihin Alma 19–20, kuningas 
Lamoni koki voimallisen sydämenmuutoksen, mikä johti 
siihen, että monet hänen kansastaan kääntyivät. Ammon 
ja kuningas Lamoni matkasivat Middonin maahan 
vapauttamaan Ammonin vangitut veljet. Matkalla he 
kohtasivat Lamonin isän, joka oli kaikkien lamanilaisten 
kuningas. Se, että Ammon todisti rohkeasti ja suojeli 
rakastavasti Lamonia, johti siihen, että kuningas Lamo-
nin isä pehmitti sydämensä ja myöntyi vapauttamaan 
Ammonin veljet. Ammonin todistuksen ja esimerkin 
ansiosta monet ihmiset tunsivat Pyhän Hengen vaiku-
tuksen, ja heille opetettiin evankeliumia ja he kääntyivät.

Alma 19
Kuningas Lamoni ja monet hänen kansastaan tekevät 
parannuksen, ja heidät kastetaan
Ajattele ulospäin heijastuvaa vaikutusta, joka seuraa 
siitä, kun pudotat kiven vesilammikkoon.

Kuinka ihmisen teot voivat olla kuin kivi, joka on 
pudotettu veteen?   
 

Kirjoita seuraavan kuvion keskikohtaan (soikioon) 
Ammon.

Lue Alma 19:1, 6, niin saat selville, kehen Ammonin 
todistus vaikutti ensimmäisenä, ja kirjoita tuo nimi 



172

kuvion ensimmäiseen kehään. Valitse näistä jakeista 
ilmaus, joka mielestäsi parhaiten kuvailee sitä, mitä 
Lamonille oli tapahtumassa. Kirjoita tämä ilmaus ja 
kerro, mitä se mielestäsi merkitsee:   
 

Etsi jakeista Alma 19:7–10 henkilö, johon Ammonin 
todistus vaikutti seuraavaksi, ja kirjoita nimi kuvion 
toiseen kehään. Mitä merkittävää kohdan Alma 19:10 
mukaan oli Lamonin vaimon uskossa?   
 

Kuinka Lamonin todistus vaikutti hänen vaimoonsa 
kohdan Alma 19:11–13 mukaan?   
 

 1. Lue Alma 19:13–14 ja kirjoita pyhien kirjoitusten tut
kimispäiväkirjaasi vastaus seuraaviin kysymyksiin: Mitä 

mielestäsi tarkoittaa se, että on ”Hengen vallassa” tai ”ilon val
lassa”? Milloin olet tuntenut Pyhän Hengen vaikutuksen voimal
lisena elämässäsi?

Lue Alma 19:15 ja pane merkille, kehen Ammonin 
todistus vaikutti seuraavaksi, ja kirjoita nimi kuvion 
kolmanteen kehään.

Lue Alma 19:16–17, niin saat selville, kehen se vaikutti 
seuraavaksi, ja kirjoita nimi neljänteen kehään.

Mieti, kuinka niillä tapahtumilla, joissa Ammon, 
Lamoni ja Lamonin vaimo olivat mukana, oli vaikutusta 
kaikkiin kuninkaan palvelijoihin. Korosta jakeisiin Alma 
19:15–17 kaikki sanat ja ilmaukset, jotka osoittavat, että 
Lamonin palvelijat kääntyivät Jumalan puoleen.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Millä tavoin Lamonin ja 

hänen perhekuntansa hengelliset kokemukset johtivat siihen, että 
Abis päätti lausua todistuksensa muille, vaikka monien vuosien 
ajan hän ”[ei] ollut koskaan ilmaissut sitä” (Alma 19:17)?

Lue Alma 19:18–22, niin saat selville, kuinka kuninkaan 
talon luo kokoontuneet ihmiset tulkitsivat näkemänsä. 
Kuvittele, että olet Abis. Mitä tekisit seuraavaksi, kun 

olisit nähnyt ihmisten keskuudessa kiistelyä? Lue Alma 
19:23–29, niin saat tietää, mitä Abis teki.

Lue Alma 19:30–36 ja mieti, miten Ammonin todistus 
vaikutti muihin. Kirjoita kuvion viidenteen kehään 
”monia muita lamanilaisia”.

 3. Mieti kaikkia niitä ihmisiä, joihin Ammonin todistus 
vaikutti, ja täydennä sitten pyhien kirjoitusten tutkimis

päiväkirjaasi tämä lause: Lausumalla oman todistukseni ja 
olemalla vanhurskaana esimerkkinä minä voin…

Todistuksensa ja esimerkkinsä avulla Ammon auttoi 
Lamonia ja muita kääntymään Herran puoleen. Mieti 
niitä, joilla on ollut merkittävä hengellinen rooli sinun 
elämässäsi. Ajattele jotakuta, jonka vanhurskas esi-
merkki ja todistus ovat vaikuttaneet sinuun. Tuleeko 
mieleesi, millä tavoin tämä henkilö on vaikuttanut 
hyvällä tavalla muihinkin ihmisiin?

 4. Mieti, kuinka sinä voisit toteuttaa sitä, mitä olet oppi
nut Ammonin esimerkistä, kirjoittamalla pyhien kirjoitus

ten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraaviin kysymyksiin:
 a. Kuinka perheesi jäseniä ja ystäviäsi voitaisiin siunata, jos 
noudattaisit Ammonin esimerkkiä ja eläisit vanhurskaasti, palve
lisit muita ja lausuisit todistuksesi?
 b. Kuinka sinun esimerkkisi ja todistuksesi voisivat saada aikaan 
”heijastusvaikutuksia” sen lisäksi, mitä näet tapahtuvan tällä 
hetkellä perheen, ystävien ja tuttujen parissa?

Alma 20
Kuningas Lamonin isä kokee sydämenmuutoksen ja haluaa 
saada tietoa evankeliumista
Lue seuraavat kolme tilannetta ja pohdi, kuinka 
toimisit niissä:

• Urheilukilpailussa tai ottelussa tuomari tuomitsee 
väärin ja tuntuu kohtelevan sinua epäreilusti.

• Opettaja syyttää sinua luokan edessä kokeessa lunt-
taamisesta, vaikka et ole tehnyt niin.

• Vanhempasi syyttävät sinua jostakin sellaisesta, 
minkä itse asiassa veljesi tai siskosi on tehnyt.
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Kuten luvussa Alma 20 kerrotaan, Ammon ja Lamoni 
huomasivat olevansa tilanteessa, jossa he olisivat 
voineet reagoida vihastumalla. Kun tutkit tätä lukua, 
kuvittele itsesi Ammonin tai Lamonin asemaan.

Lue Alma 20:1–7, niin saat selville, mitä tapahtui, kun 
Lamoni halusi esitellä Ammonin isälleen, joka oli kaik-
kien lamanilaisten kuningas. Lue sitten kukin seuraa-
vista jaeryhmistä ja pohdi vastauksiasi niihin liittyviin 
kysymyksiin.

Alma 20:8–13 Jos sinä olisit ollut Ammonin 
asemassa ja joku olisi syyttänyt sinua 
väärin perustein valehtelemisesta 
ja ryöstämisestä, miltä sinusta olisi 
tuntunut?

Alma 20:14–16 Mikä Lamonin vastauksessa isälleen 
tekee sinuun vaikutuksen?

Alma 20:17–25 Kuinka Ammon reagoi Lamonin isän 
vihastumiseen? Kuinka Ammon osoitti 
rakkautta Lamonia kohtaan?

Lue Alma 20:26–27, niin saat selville, mikä vaikutus 
Ammonin vastauksella oli. Mitä Lamonin isä halusi 
saada tietää nähtyään Ammonin osoittaman rakkauden?  
  
 

Mitä voimme oppia Ammonin suhtautumisesta Lamo-
nin isän vihastumiseen?   
 

Kirjoita pyhiin kirjoituksiisi kohdan Alma 20:26–27 vie-
reen tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seu-
raava totuus: Kun me osoitamme rakkautta, se voi 
saada muut pehmittämään sydämensä ja etsimään 
tietoa totuudesta. Mieti, milloin sinulla voisi kotonasi, 
ystäviesi parissa tai koulussa olla tilaisuuksia reagoida 
muiden ihmisten vihastumiseen rakkaudella.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tavoite 
siitä, kuinka voit paremmin reagoida vihastumiseen rak

kaudella kuten Ammon teki lamanilaisten kuninkaan kanssa.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Alma 19–20 ja suorittanut tämän oppi
aiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 17: PÄIVÄ 3

Alma 21–22
Johdanto
Aaron, yksi Ammonin veljistä, yritti opettaa amalekilai-
sia ja amulonilaisia ja kertoa heille Jeesuksesta Kris-
tuksesta ja sovituksesta, mutta ihmiset torjuivat hänet. 
Hän ja jotkut hänen tovereistaan päätyivät Middonin 
maassa vankilaan. Vastoinkäymistensä aikana he pysyi-
vät uskollisina. Kun Ammon ja kuningas Lamoni olivat 
saaneet heidät vapautetuiksi, Aaron opetti Lamonin 
isälle, kuinka voi syntyä Jumalasta (ks. Alma 22:15). 
Kuningas oppi, että tekemällä parannuksen synneis-
tään hän voisi tulla tuntemaan Jumalan ja lopulta 
saada iankaikkisen elämän. Aaronin ja hänen veljiensä 
uskollisuus auttoi monia lamanilaisia tulemaan tunte-
maan Jumalan ja Hänen tapansa lunastaa.

Alma 21:1–23
Aaron ja hänen veljensä saarnaavat evankeliumia 
huolimatta koettelemuksista ja vankeudesta
Mieti aikaa, jolloin pyrit kovasti pitämään käskyt ja silti 
kohtasit vaikeuksia. Pohdi sitten seuraavia kysymyksiä: 
Mitä teit, jotta olisit uskollinen huolimatta kohtaa-
mistasi koettelemuksista? Kun muistelet kokemaasi, 
kuinka tunnet Herran siunanneen sinua sinä aikana?

Samaan aikaan kun Ammon opetti kuningas Lamo-
nia ja tämän kansaa (ks. Alma 17–19), Aaron ja hänen 
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toverinsa kokivat valtavia vastoinkäymisiä, kun he yritti-
vät opettaa eri osassa maata. Lue jakeet Alma 20:28–30, 
niin saat lyhyen katsauksen niihin vastoinkäymisiin, 
joita Aaron ja hänen toverinsa kärsivät vankilassa olles-
saan. Lue sitten kohdan Alma 21:1–17 jakeet, jotka on 
mainittu seuraavassa tehtävässä. Pane merkille, kuinka 
Aaron ja hänen veljensä kohtasivat koettelemuksensa.

 1. Jäljennä seuraava taulukko pyhien kirjoitusten tutkimis
päiväkirjaasi ja jätä kunkin pyhien kirjoitusten viitteen jäl

keen riittävästi tilaa kommenttejasi varten:

Haaste tai vaikeus Kuinka Aaron ja hänen tove-
rinsa suhtautuivat siihen

Alma 21:3 Alma 21:4

Alma 21:5–6, 8 Alma 21:7, 9

Alma 21:10–11 Alma 21:11–12

Alma 21:13–14 Alma 21:15

Kun olet lukenut kunkin pyhien kirjoitusten kohdan, kirjoita tau
lukon vasempaan sarakkeeseen, mitä haasteita tai vaikeuksia 
Aaron ja hänen toverinsa kohtasivat. Kirjoita oikeaan sarakkee
seen, kuinka Aaron ja hänen toverinsa suhtautuivat niihin. Vastaa 
sitten seuraaviin kysymyksiin:
 a. Miksi sinun mielestäsi heidän olisi ollut helppo lannistua, luo
pua toivosta ja palata kotiin myötämielisempään paikkaan nefi
läisten keskuudessa?
 b. Kuinka me jäsenlähetyssaarnaajina voimme hyötyä tämän 
kertomuksen tutkimisesta?

Lue Alma 21:16–17 ja pane merkille, kuinka Herra 
auttoi Aaronia ja tämän veljiä tekemään Hänen työ-
tään, kun he jatkoivat sinnikkäästi uskossa. Aaronilta 
ja hänen veljiltään me opimme tämän periaatteen: Jos 
kestämme uskollisina koettelemuksemme, niin 
Herra auttaa meitä tekemään Hänen työtään. Voisit 
kirjoittaa tämän periaatteen pyhiin kirjoituksiisi tai 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi.

Mieti, millaisia töitä Jumalalla on sinua varten nyt ja 
tulevaisuudessa sekä mitä haasteita saatat kohdata 
pyrkiessäsi toteuttamaan sitä työtä. Lue seuraava lau-
sunto, jonka on esittänyt presidentti Thomas S. Mon-
son, joka on opettanut, että meillä saattaa olla vastoin-
käymisiä, kun pyrimme tekemään Herran työtä:

”Niiden kallisarvoisten sielujen tavoitta-
minen, opettaminen ja koskettaminen, 
jotka meidän Isämme on valmistanut 
kuulemaan sanomaansa, on valtavan 
suuri tehtävä. Menestys on harvoin 

yksinkertaista. Yleensä sitä edeltävät kyyneleet, koette-
lemukset, luottamus ja todistus. – –

Jumalan palvelijat ovat saaneet lohtua Mestarin vakuu-
tuksesta: ’Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät’ 
(Matt. 28:20). Tämä mahtava lupaus on teidän tuke-
nanne. – – Se lohduttaa teitä niinä masennuksen het-
kinä, joita kaikille tulee.” (”Kyyneleet, koettelemukset, 
luottamus ja todistus”, Valkeus, heinäkuu 1987, s. 36.)

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi koke
muksesta, jolloin olet jatkanut uskollisesti koettelemusten 

läpi. Tai voisit kirjoittaa siitä, kuinka aiot olla uskollinen tämän
hetkisessä haasteessa käyttäen hyväksesi tämän oppiaiheen peri
aatteita. Kirjoita myös muutamista tulevista tilanteista, jolloin 
arvelet, että sinun täytyy ehkä kestää sinnikkäästi koettelemus
ten läpi tehdessäsi Herran työtä.

Lue Alma 21:18–23, niin saat selville, mitä Ammon 
teki autettuaan Aaronin ja heidän veljensä vapaaksi 
vankilasta. Pane merkille, kuinka lamanilaisten elämä 
muuttui, koska Ammon opetti heille evankeliumia.

Mieti, kuinka Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on 
muuttanut jonkun tuntemasi henkilön elämää. Poh-
diskele, kuinka voisit kertoa evankeliumista jollekulle 
tuntemallesi henkilölle, tai mieti, kehen Aaronin ja 
tämän veljien esimerkki voisi vaikuttaa. Voisit halu-
tessasi kertoa kyseiselle henkilölle, mitä olet oppinut 
Aaronin ja hänen veljiensä esimerkistä, kun he uskolli-
sesti jatkoivat Herran työtä.

Alma 22
Lamonin isä, joka on kaiken maan kuningas, uskoo 
evankeliumiin Aaronin opettaessa sitä hänelle
Muistele sitä, kun Ammon kohtasi Lamonin isän, mistä 
kerrottiin edellisessä oppiaiheessa. Lue uudelleen, mitä 
kuningas nimenomaan pyysi Ammonilta, kuten on kir-
joitettu muistiin jakeeseen Alma 20:27. Kun luet kohtaa 
Alma 22:1–3, pane merkille, kuinka kuningas suhtautui 
Aaronin käyntiin.

Lue Alma 22:4–6, niin saat selville, mikä kuningas 
Lamonin isää huolestutti. Etsi jakeista Alma 22:7–14 
totuuksia, joita Aaron opetti Lamonin isälle.

Mietiskele seuraavia kysymyksiä (voi olla hyödyllistä 
muistaa, että samoja asioita käytiin läpi kuningas 
Lamonin kohdalla luvuissa Alma 17–18):

• Miksi kuninkaan täytyi uskoa Jumalaan, jotta hän voi 
ymmärtää parannuksentekoa?

• Kuinka tieto lankeemuksesta auttoi kuningasta 
ymmärtämään parannuksentekoa?

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Miksi on välttämätöntä 
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ymmärtää Aadamin lankeemus ja Jeesuksen Kristuksen sovitus, 
jotta voi ymmärtää parannuksen?

Tutki kohtaa Alma 22:15 ja pane merkille, mistä kunin-
gas Lamonin isä oli halukas luopumaan saadakseen 
ilon ja iankaikkisen elämän. Voisit merkitä sen pyhiin 
kirjoituksiisi.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Miksihän on tärkeää, että 

jokaisella, joka haluaa tulla tuntemaan Jumalan, on samanlainen 
asenne kuin kuningas Lamonin isällä?

Lue Alma 22:16, niin saat selville, kuinka Aaron vastasi 
kuninkaan kysymykseen siitä, kuinka voi saada ian-
kaikkisen elämän. (Voisit merkitä ne tärkeät totuudet, 
joita huomaat opetettavan tässä jakeessa.) Kuinka 
Aaronin opettamien totuuksien hyväksyminen ja 
niiden mukaan eläminen voi johtaa ihmisen saamaan 
iankaikkisen elämän?   
 

Lue Alma 22:17–18 ja pane merkille, kuinka kuningas 
suhtautui Aaronin opetuksiin. Pohdi seuraavaa kysy-
mystä: Mitä voimme oppia Jumalasta syntymisestä 
kuningas Lamonin isältä?

Voisit merkitä tämän ilmauksen jakeessa Alma 22:18: 
”Minä luovun kaikista synneistäni tunteakseni sinut.” 
Pohdi seuraavaa totuutta ja kirjoita se pyhiin kirjoi-
tuksiisi tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi: 
Meidän täytyy olla halukkaita hylkäämään kaikki 
syntimme muuttuaksemme hengellisesti ja syn
tyäksemme Jumalasta.

Lue kahdentoista apostolin koorumin 
jäsenen, vanhin Dallin H. Oaksin seuraa-
vat sanat: ”Jeesuksen Kristuksen evanke-
liumi haastaa meidät muuttumaan. 
’Tehkää parannus’ on sen yleisin sanoma, 
ja parannuksen tekeminen tarkoittaa 

luopumista kaikista niistä tavoistamme – henkilökoh-
taisista, sukuun, syntyperään ja kansallisuuteen liitty-
vistä – jotka ovat Jumalan käskyjen vastaisia. Evankeliu-
min tarkoitus on tehdä tavallisista olennoista taivaallisia 
kansalaisia, ja se edellyttää muutosta.” (”Parannus ja 
muutos”, Liahona, marraskuu 2003, s. 37–38.)

Pohdi, mitä sinun tulee tehdä elämässäsi nyt, jotta 
muuttuisit hengellisesti.

Lue Alma 22:19–22, niin saat selville, mitä tapahtui 
kuninkaan rukouksen jälkeen. Lue Alma 22:23–27 ja 
pane merkille, mitä Lamonin isä teki, koska hän oli 
kokenut sydämenmuutoksen ja päässyt osalliseksi 
Herran Hengestä.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä 
olet oppinut uudestisyntymisestä, kun olet tutkinut kunin

gas Lamonin isän kokemusta. Selitä, kuinka arvelet hänen esi
merkkinsä voivan auttaa nykypäivän nuoria tekemään muutoksia 
omassa elämässään, jotta he voivat syntyä Jumalasta.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Alma 21–22 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 17: PÄIVÄ 4

Alma 23–24
Johdanto
Kääntymyksensä jälkeen lamanilaisten kuningas julisti 
kansansa keskuuteen uskonnonvapauden. Tämä julis-
tus antoi Aaronille ja hänen veljilleen mahdollisuuden 
saarnata evankeliumia ja perustaa seurakuntia moniin 
lamanilaisten kaupunkeihin. Tuhannet lamanilaiset 
kokivat kääntymyksen eivätkä koskaan luopuneet 
totuudesta. Ne lamanilaiset, jotka kääntyivät Herraan, 
tekivät liiton, jonka mukaan he laskivat sota- aseensa. 
He ottivat itselleen nimen antinefilehiläiset. Kun 
lamanilaiset, jotka eivät olleet kääntyneet, hyökkäsivät 
antinefilehiläisten kimppuun, monet näistä mieluum-
min uhrasivat oman henkensä kuin rikkoivat liittonsa.

Alma 23
Tuhannet lamanilaiset kääntyvät Herraan ja muuttavat 
nimensä antinefilehiläisiksi

 1. Piirrä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi kuva 
onnellisista kasvoista ja surullisista kasvoista. Nimeä 

onnelliset kasvot sanalla Uskollinen ja surulliset kasvot sanalla 
Ailahteleva. Kun luet kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, 
vanhin Richard G. Scottin seuraavia sanoja, pane merkille sanoja 
tai ilmauksia, jotka kuvailevat näitä kahta eri tyyppiä olevia ihmi
siä. Kirjoita nämä sanat tai ilmaukset sopivan kuvan alle.

”Jokainen meistä on nähnyt, kuinka jotkut 
ihmiset kulkevat läpi elämän tehden 
jatkuvasti oikein. He vaikuttavat onnelli-
silta ja iloitsevat elämästä. Kun heidän on 
tehtävä vaikeita valintoja, he näyttävät 
poikkeuksetta valitsevan oikein, vaikka 

heillä olisi muitakin houkuttelevia vaihtoehtoja. Tie-
dämme, että he ovat kiusauksille alttiita, mutta he eivät 
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näytä välittävän siitä. Samoin olemme huomanneet, 
etteivät toiset ole valinnoissaan yhtä uskollisia. Voimak-
kaasti hengellisessä ympäristössä he päättävät tehdä 
oikein, muuttaa elämänsä suunnan, hylätä huonot tavat. 
He ovat hyvin vilpittömiä päättäväisyydessään muuttua, 
ja kuitenkin he pian palaavat takaisin siihen, minkä 
olivat päättäneet jättää taakseen.

Mikä tekee näiden kahden ryhmän elämän erilaiseksi? 
Kuinka voi tehdä jatkuvasti oikein?” (Ks. ”Täydellinen 
kääntymys tuo onnen”, Liahona, heinäkuu 2002, s. 26.)

Pohdi, miten vastaisit kahteen vanhin Scottin esittämään 
kysymykseen. Kun tutkit lukuja Alma 23–24, mieti, miksi 
monet kirkon jäsenet pysyvät uskollisina Jeesuksen Kris-
tuksen evankeliumille koko elämänsä ajan.

Kun lamanilaisten kuningas oli kääntynyt Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumiin, hän lähetti julistuksen kaiken 
kansansa keskuuteen, ja tapahtui ihme. Tuhannet lama-
nilaisetkin kokivat kääntymyksen. Lue kohdasta Alma 
23:1–5, mikä julistus oli ja kuinka tuo ihme tapahtui.

Lue Alma 23:6–7. Kuinka monet niistä tuhansista, 
jotka ”kääntyivät Herraan”, pysyivät kääntyneinä koko 
elämänsä ajan?   
 

Kun nämä lamanilaiset olivat kääntyneet, he halusivat, 
että heitä kutsuttaisiin uudella nimellä, niin ettei heitä 
enää tunnettaisi lamanilaisina. Lue Alma 23:16–18 ja 
selvitä, minkä nimen he valitsivat ja mitä siunauksia he 
saivat uskollisuutensa vuoksi.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
sanalla ”Uskollinen” nimetyn piirroksen alle, mitä olet 

oppinut antinefilehiläisiltä siitä, mitä on olla uskollinen Herralle 
koko elämänsä ajan.

Kirjoita pyhiin kirjoituksiisi tai pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaasi seuraava totuus: Kääntymys 
tarkoittaa sitä, että muuttuu hengellisesti ja tulee 
uudeksi ihmiseksi Jumalan voimasta. Jos sinä olet 
halukas vastaanottamaan sovituksen voiman elämääsi 
oman uskosi ja parannuksentekosi avulla, niin sinusta-
kin – samalla tavoin kuin antinefilehiläiset muuttuivat 
– voi Jumalan voimasta tulla uusi ihminen ja voit pysyä 
kääntyneenä koko elämäsi ajan.

Katso uudelleen vanhin Scottin kahta kysymystä ja lue 
sitten hänen vastauksensa: ”Todellinen kääntymys on 
uskon, parannuksen ja jatkuvan kuuliaisuuden hedelmä. 
– – Todellinen kääntymys vahvistaa kykyänne tehdä 
sen, minkä tiedätte oikeaksi, ja tekemään sen silloin 
kun teidän tulisi se tehdä, riippumatta olosuhteista.” 
(”Täydellinen kääntymys tuo onnen”, s. 27–28.)

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Kääntyneet lamanilaiset 

alkoivat jakeen Alma 23:18 mukaan olla ahkeria ja ystävällisiä 
nefiläisiä kohtaan. Kun ihmiset pyrkivät tekemään parannuksen ja 
muuttamaan elämäänsä, miksi on tärkeää, että he ovat tekemi
sissä muiden kanssa, jotka myös pyrkivät elämään vanhurskaasti?

 4. Tarkastele asioita, joita olet kirjoittanut ”Uskollinen” 
piirroksen alle pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi. 

Mieti, kuinka hyvin nämä sanat määrittävät sinun kääntymyksesi 
tasoa. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä aiot 
tehdä, jotta kokisit täydellisemmän kääntymyksen Herraan.

Alma 24
Antinefilehiläiset tekevät liiton, etteivät enää koskaan tartu 
aseisiin
Kuten jakeessa Alma 24:3 kerrotaan, lamanilaisten 
kuningas antoi kuninkuuden pojalleen juuri ennen kuo-
lemaansa, ja hän antoi pojalleen nimeksi Anti- Nefi- Lehi. 
Lue Alma 24:1–5, niin näet, mikä ongelma pian ilmaan-
tui, joka sai Ammonin ja hänen veljensä neuvottelemaan 
kuninkaan kanssa. Kun kävi ilmi, että lamanilaiset, jotka 
eivät olleet kääntyneet, aikoivat ryhtyä sotaan antinefi-
lehiläisiä vastaan, nämä vanhurskaat ihmiset päättivät, 
etteivät he mitenkään varustautuisi puolustamaan 
itseään (ks. Alma 24:6). Lue Alma 24:7–14 ja pane mer-
kille, miksi antinefilehiläiset tekivät tämän päätöksen.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä 
opit antinefilehiläisiltä siitä, mitä tarkoittaa se, että luo

vumme synneistämme tehdessämme parannuksen.

Lue Alma 24:15–18 ja pane merkille, mitä antinefilehi-
läiset tekivät osoittaakseen Herralle, että he olivat 
tehneet todellisen parannuksen. Miksi ihmiset 
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hautasivat miekkansa ja muut aseensa syvälle maahan? 
(Ks. Alma 24:17–18.)

Kun omassa elämässämme teemme 
parannuksen synneistä, meidän tulee 
pyrkiä siihen, ettemme enää uudelleen 
syyllisty niihin synteihin. Lue, mitä 
presidentti Spencer W. Kimball on 
opettanut siitä, miten synnin hylkääminen 

on tärkeä osa parannusta: ”Hylätessään synnin ei riitä, 
että ihminen vain toivoo parempia olosuhteita. Hänen 
on luotava ne. – – Hänen tulee olla varma paitsi siitä, 
että hän on hylännyt synnin, myös siitä, että hän on 
muuttanut syntiin liittyneet olosuhteet. Hänen tulisi 
välttää sellaisia paikkoja ja tilanteita ja olosuhteita, 
joissa hän teki syntiä, sillä ne voisivat helpostikin saada 
hänet tekemään sitä uudestaan. Hänen täytyy jättää 
ihmiset, joiden kanssa syntiä tehtiin. Hänen ei tarvitse 
vihata siihen osallistuneita ihmisiä, mutta hänen täytyy 
välttää heitä ja kaikkea, mikä liittyy tuohon syntiin. 
Hänen täytyy – – aloittaa uusi elämä. Hänen täytyy 
poistaa kaikki, mikä herättäisi eloon vanhat muistot.” 
(Ks. Anteeksiantamuksen ihme, 1978, s. 160–161.)

Merkitse jakeisiin Alma 24:10–12 sanoja tai ilmauksia, 
jotka osoittavat, että antinefilehiläiset tekivät paran-
nuksen ja että Jumala antoi heidän syntinsä anteeksi. 
Kirjoita näiden jakeiden viereen marginaaliin seu-
raava periaate: Jos me teemme kaiken voitavamme 
tehdäksemme parannuksen, niin Jumala ottaa pois 
meidän syyllisyytemme ja auttaa meitä pysymään 
puhtaina. Viittaa kertomukseen antinefilehiläisistä, 
jotka hautasivat aseensa maahan. Yhä meidänkin 
aikanamme meidän on tarpeen ”haudata” syntimme 
osoittaaksemme Herralle, että teemme kaiken mahdol-
lisen tehdäksemme parannuksen ja ollaksemme enää 
uudelleen lankeamatta samoihin synteihin.

 6. Mieti, kuinka ihmiset seuraavissa tilanteissa voisivat 
varmistua siitä, etteivät he enää tee samoja syntejä. Kir

joita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi oma ehdotuksesi 
kuhunkin tilanteeseen:
 a. Joku katsoi elokuvassa olevan pornografisen kohtauksen, 
koska ystävät kannustivat häntä katsomaan kyseisen elokuvan 
heidän kanssaan.
 b. Joku rikkoi salaa viisauden sanaa ystävien kanssa, kun he 
menivät porukalla yhdessä ulos illalla.
 c. Joku jo kokeen tehnyt kertoi kokeen vastauksia ystävälle, joka 
valmistautui suorittamaan saman kokeen myöhemmin samana 
päivänä.

Pohdi seuraavaa kysymystä: Mitä sinun on tarpeen 
”haudata” omassa elämässäsi, jotta et tunne kiusausta 
syyllistyä synteihin, joista olet tehnyt parannuksen?

Lue Alma 24:19–22, niin saat selville, mitä antinefilehi-
läiset tekivät, kun lamanilaiset tulivat sotimaan heitä 
vastaan. Nämä ihmiset osoittivat omistautumisensa Her-
ralle olemalla halukkaita mieluummin kuolemaan kuin 
rikkomaan lupauksen, jonka he olivat antaneet Herralle. 
He olivat antaneet elämänsä kokonaan Herralle, ja he 
pysyivät täysin uskollisina Hänelle koko elämänsä ajan.

Lue, mitä presidentti Ezra Taft Benson on opettanut 
elämämme antamisesta Herralle:

”Kristuksen tähden muuttuneet ihmiset 
seuraavat Kristusta. He haluavat Paavalin 
tavoin tietää, mitä heidän pitää tehdä 
(ks. Ap. t. 9:6). – –

Heidän tahtonsa sulautuu Hänen tah-
toonsa (ks. Joh. 5:30).

He tekevät aina kaiken Herran mielen mukaan  
(ks. Joh. 8:29).

He ovat paitsi valmiita kuolemaan Herran tähden, 
mutta mikä tärkeämpää, he ovat valmiit elämään 
Hänen tähtensä.

Kun menette heidän kotiinsa, niin seinillä olevat kuvat, 
hyllyissä olevat kirjat, kodissa kuuluva musiikki, heidän 
sanansa ja tekonsa ilmaisevat heidän olevan kristittyjä.

He ovat Jumalan todistajina kaikkina aikoina ja kai-
kessa ja kaikkialla (ks. Moosia 18:9).

Heillä on Kristus mielessään, sillä he kääntyvät 
Häneen kaikissa ajatuksissaan (ks. OL 6:36).

Heillä on Kristus sydämessään, sillä heidän kiintymyk-
sensä kohdistuu Häneen ikuisesti (ks. Alma 37:36.)” 
(Ks. ”Syntyneet Jumalasta”, Valkeus, lokakuu 1989, s. 6.)

 7. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Millä tavoin voit tällä vii

kolla osoittaa, että olet antanut elämäsi täysin Herralle?

Lue Alma 24:23–27, jossa kerrotaan lamanilaisten 
reaktiosta, kun he näkivät, että antinefilehiläiset eivät 
aikoneet taistella. Kun luet, etsi sanoja tai ilmauksia, 
jotka opettavat tätä periaatetta: Olemalla uskollisia 
Herralle me voimme auttaa muita kokemaan kään
tymyksen. Mieti, millä tavoin sinun päätöksesi olla 
uskollinen Herralle voisi vaikuttaa tiettyihin perheesi 
jäseniin tai tiettyihin ystäviin.

 8. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Alma 23–24 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
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VIIKKO 18: PÄIVÄ 1

Alma 25–29
Johdanto
Saarnattuaan evankeliumia vuosien ajan Ammon ylisti 
Herraa ja ilmaisi kiitollisuutta siitä siunauksesta, että 
saattoi olla välineenä Hänen käsissään evankeliumin 
viemiseksi lamanilaisille. Monet lamanilaiset alkoivat 
uskoa Herraan, tekivät parannuksen ja kutsuivat itseään 
antinefilehiläisiksi. Kun antinefilehiläiset olivat tehneet 
Jumalan kanssa liiton, etteivät enää koskaan tarttuisi 
sota- aseisiin, amalekilaiset ja lamanilaiset alkoivat 
varustautua lähteäkseen taistelemaan heitä vastaan. 
Jotta antinefilehiläiset voisivat pitää Herran kanssa teke-
mänsä liiton, he ottivat vastaan nefiläisten esittämän 
suojelutarjouksen. Nefiläinen profeetta Alma ilmaisi iloa, 
jota hän tunsi evankeliumin saarnaamisesta ja muiden 
kutsumisesta tulemaan Jeesuksen Kristuksen luokse.

Alma 25
Abinadin profetia täyttyy, ja monet lamanilaiset kääntyvät
Mieti, mitä muutoksia olet tehnyt, kun olet koke-
nut syvemmän kääntymyksen Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumiin. Luvussa Alma 25 kerrotaan Abinadin 
profetian täyttymisestä. Sen mukaan Nooan pappien 
jälkeläisiä ajettaisiin takaa ja surmattaisiin. Luvussa 
osoitetaan myös, että Herra puolustaa profeettojaan ja 
täyttää heidän innoitetut profetiansa (ks. Alma 25:9). 
Lisäksi siinä kerrotaan, että monet lamanilaiset tekivät 
parannuksen ja liittyivät antinefilehiläisiin. Lue Alma 
25:14 ja pane merkille, mitä nämä lamanilaiset tekivät, 
kun he kokivat kääntymyksen evankeliumiin. Jakeessa 
Alma 25:15 meille annetaan kaksi syytä, miksi he nou-
dattivat Mooseksen lakia.

Alma 26
Ammon riemuitsee Herran armoteoista lamanilaisia ja 
Moosian poikia kohtaan
Mitä tarvitaan talon tai kirkon rakentamiseen? Mil-
laisen kirkkorakennuksen taitava ammattimies voisi 
rakentaa oikeilla työkaluilla tai työvälineillä? Luvussa 
Alma 26 Ammon kuvailee itseään ja veljiään väli-
neiksi Jumalan käsissä suuren työn tekemiseksi. Lue 
Alma 26:1–5, 12–13 ja pane merkille, mitä Herra sai 
aikaan käyttämällä Ammonia ja tämän veljiä välineinä 
käsissään. (Voisit merkitä löytämäsi vastaukset pyhiin 
kirjoituksiisi.) Jakeessa 5 ilmaus ”panitte sirpin työ-
hön” tarkoittaa uutteraa työskentelemistä, ”lyhteet” 
kuvastavat käännynnäisiä, ”aitat” kuvastavat kirkkoa, 
ja kootuista lyhteistä käytettävä ilmaus ”ne eivät joudu 

hukkaan” viittaa siihen, että Jumala säilyttää käännyn-
näiset ja suo heille iankaikkisen elämän.

Pane merkille tai merkitse jakeessa Alma 26:12 yksi tai 
useampi ilmaus, joka osoittaa, että Ammon ymmärsi 
olevansa vain väline Herran käsissä ja että juuri Herra 
toteutti ihmeet hänen lähetystyönsä aikana.

Näistä jakeista me opimme tämän periaatteen: Kun 
me valmistaudumme ja nöyrrymme, Herra vah
vistaa meitä ja käyttää meitä välineenä käsissään. 
Toinen tähän liittyvä periaate, jonka opimme luvusta 
Alma 26, on tämä: Me koemme iloa, kun palve
lemme uskollisesti Herraa ja Hänen lapsiaan. Lue 
Alma 26:11, 13, 16 ja aina kun huomaat sanan ilo, iloita 
tai riemuita, merkitse se.

Lue Alma 26:13–16 ja pane merkille, mitä syitä Ammon 
esitti riemuitsemiselleen.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi omia 
ajatuksiasi siitä, miksi me koemme iloa ollessamme Her

ran palveluksessa. Voisit myös kirjoittaa tilanteesta, jolloin tunsit 
iloa sen johdosta, että olit palvellut kirkossa.

Lue seuraavat jakeet ja mieti, miten vastaisit niihin 
liittyviin kysymyksiin:

Alma 26:22–23, 26–29. Huomaa, mitä edellytyksiä 
luetellaan sille, että voi tietää Jumalan salaisuudet. Mikä 
lupaus annetaan lähetyssaarnaajille, jotka täyttävät nämä 
edellytykset? Mitä esteitä Ammon ja hänen veljensä koh-
tasivat palvellessaan Herraa ja lamanilaisia? Mitkä näistä 
esteistä ovat samankaltaisia kuin ne esteet, joita Herraa 
palvelevat kohtaavat nykyään? Mitä nykypäivän lähetys-
saarnaajat voisivat oppia jakeen Alma 26:29 perusteella 
siitä, missä heidän tulee opettaa evankeliumia?

Alma 26:30. Mikä kannusti Moosian poikia jatkamaan 
palvelemista vaikeinakin aikoina?
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 2. Lue Alma 26:35–37 ja kirjoita pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mitkä näissä jakeissa opetetut totuudet antavat sinulle syitä 
riemuita Jumalan hyvyydestä? (Voisit merkitä ilmauksia, jotka 
osoittavat näitä totuuksia.)
 b. Mikä merkitys on sillä, että tiedät Jumalan muistavan sinua?

Alma 27
Ammon johtaa Anti Nefi Lehin kansan turvaan nefiläisten 
keskuuteen
Kun valmistaudut tutkimaan lukua Alma 27, mieti 
vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

• Onko joku joskus luvannut sinulle jotakin ja sitten 
rikkonut lupauksensa?

• Tunnetko jonkun, joka on aina pitänyt sinulle anta-
mansa lupaukset?

• Mitä ajattelet ihmisistä, jotka pitävät lupauksensa? 
Miksi?

Sen jälkeen kun lamanilaiset olivat turhaan yrittäneet 
tuhota nefiläisiä, he yrittivät hävittää ne lamanilaiset 
(antinefilehiläiset), jotka Ammon ja hänen veljensä olivat 
käännyttäneet. Muistathan, että antinefilehiläiset hauta-
sivat sota- aseensa osoittaakseen, että he pitäisivät anta-
mansa lupauksen olla enää koskaan tappamatta ketään. 
Jotta saisit selville, kuinka sitoutuneita antinefi lehiläiset 
olivat pitämään tuon lupauksen, lue Alma 27:2–3.

Kuvittele, miten lujasti sitoutuneita antinefilehiläiset 
olivat kunnioittamaan antamaansa lupausta olla 
tarttumatta aseisiin, kun heitä vastaan hyökättiin. 
Mieti, kuinka sinä voit vahvistaa sitoumustasi pitää 
liittosi taivaallisen Isän kanssa, kun sen tekeminen 
tuntuu vaikealta.

Jumalattomien lamanilaisten vainon ja hyökkäysten 
vuoksi Ammon johdatti antinefilehiläiset Sarahemlaan 
– nefiläisten kaupunkiin – missä nefiläiset lupasivat 
suojella heitä heidän vihollisiltaan. Mieti, mitä sinä 

voisit tehdä auttaaksesi lähipiirissäsi olevia pitämään 
liitot, joita he ovat tehneet Herran kanssa.

Kun antinefilehiläiset olivat päässeet Sarahemlaan, 
nefiläiset kutsuivat heitä Ammonin kansaksi. Lue 
Alma 27:27–30 ja pane merkille, mistä Ammonin kansa 
tuli tunnetuksi. Merkitse sanoja tai ilmauksia, jotka 
opettavat seuraavaa periaatetta: Kun olemme täysin 
kääntyneitä Herraan, me pidämme Hänen kans
saan tekemämme liitot.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus toiseen tai kumpaankin seuraavista kysymyksistä:

 a. Mitä kokemuksia sinulla on ollut tilanteista, jolloin sinun on 
ollut vaikea pitää Herran kanssa tekemäsi liitot mutta olet silti 
pitänyt ne?
 b. Kuka on ollut sinulle esimerkkinä henkilöstä, joka on vilpitön 
ja uskollinen Herran kanssa tekemilleen liitoille? Kuinka kyseinen 
henkilö on osoittanut uskollisuutta niille liitoille?

Alma 28
Nefiläiset voittavat lamanilaiset suuressa taistelussa

 4. Kuvittele, että olet toimittaja, joka on saanut tehtä
väkseen kertoa luvun Alma 28 tapahtumista. Lue Alma 

28:1–6, 11–14 ja kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
muutama rivi, joissa esität lyhyesti, mitä tapahtui. Pidä huoli siitä, 
että esität yhteenvedossasi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
 a. Minkä hinnan nefiläiset maksoivat siitä, että he auttoivat 
Ammonin kansaa pitämään liittonsa? (Ks. Alma 28:1–3.)
 b. Kuinka paljon nämä kuolemantapaukset vaikuttivat nefiläi
siin? (Ks. Alma 28:4–6.)
 c. Miksi jotkut ihmiset pelkäsivät, kun heidän rakkaitaan kuoli, kun 
taas muut riemuitsivat ja olivat toiveikkaita? (Ks. Alma 28:11–12.)

Kirjoita periaatelauselma, jossa esität lyhyesti sen, mitä 
opit kohdasta Alma 28:11–12:   
 

Yksi luvussa Alma 28 opetetuista periaatteista on tämä: 
Kun me uskomme Jeesukseen Kristukseen ja 
Hänen lupauksiinsa, me voimme tuntea toivoa ja 
iloa kuolemasta huolimatta.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus toiseen tai kumpaankin seuraavista kysymyksistä:

 a. Milloin olet nähnyt omin silmin jonkun kohtaavan oman kuo
lemansa tai rakkaan kuoleman toivoa tuntien, koska hän uskoo 
Jeesukseen Kristukseen?
 b. Kuinka selittäisit kuolemaa jollekulle auttaaksesi häntä tunte
maan toivoa rakkaan henkilön kuoleman jälkeen?

Pane merkille Mormonin käyttämät kolme ”ja näin 
me näemme” - ilmausta jakeissa Alma 28:13–14. Voisit 
merkitä ne pyhiin kirjoituksiisi. Mitä asioita Mormon 
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tähdentää, kun hän päättää kertomuksen Moosian poi-
kien lähetystyöstä lamanilaisten keskuudessa? Pohdis-
kele, miksi sinun on tärkeää tuntea nämä totuudet.

Alma 29
Alma kerskuu sielujen tuomisesta Jumalan luokse
Oletko koskaan toivonut, että voisit omin neuvoin 
aikaansaada jotakin suurta hyvää tai lopettaa jonkin 
kauhean pahan maailmassa? Luvussa Alma 29 Alma 
kertoo halustaan olla välineenä Herran käsissä. Tutki 
kohtaa Alma 29:1–3 ja pane merkille, mikä oli Alman 
sydämen toive.

Kun muistat, mitä Almalle tapahtui hänen ollessaan 
nuori mies, mieti, miksi hänellä on kenties ollut hänen 
ilmaisemansa toive. Huomaa jakeessa Alma 29:3, miksi 
Alma tunsi tekevänsä syntiä toiveessaan. Lue Alma 
29:4–5 ja pane merkille, mitä Herra suo niille, joilla on 
vanhurskaita haluja.

Tutki jakeita Alma 29:10, 14–16 ja merkitse, minkä 
palkinnon Alma sai siitä, että hän oli tuonut sieluja 
Kristuksen luokse. Voisit merkitä näihin jakeisiin sanan 
ilo joka kerta, kun Alma käyttää sitä.

Yksi periaate, jota opetetaan luvussa Alma 29, on tämä: 
Me koemme iloa, kun autamme muita tekemään 
parannuksen ja tulemaan Jeesuksen Kristuksen 
luokse. Mitä sellaisia kokemuksia sinulla on ollut, 
jotka ovat auttaneet sinua tuntemaan iloa auttaessasi 
muita tulemaan Kristuksen luokse?

Pohdiskele hetki sitä, millä tavoin voisit auttaa seu-
raaviin ryhmiin kuuluvia ihmisiä tekemään omassa 
elämässään tarvittavia muutoksia ja tulemaan Jeesuk-
sen Kristuksen luokse: a) ystäväsi, b) perheesi jäsenet 
ja c) ne, joita et vielä tunne kovin hyvin. Tavoittele 
Hengen johdatusta, kun etsit tilaisuuksia tuoda muita 
Jeesuksen Kristuksen luokse.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Alma 25–29 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 18: PÄIVÄ 2

Alma 30
Johdanto
Lamanilaisten kanssa käydyn suuren taistelun jälkeen 
Sarahemlan maahan vakiintui rauha. Tämän rauhan 
ajan keskellä mies nimeltä Korihor alkoi saarnata, ettei 
Kristusta tulisi. Hänen väärät opetuksensa johtivat 
ne, jotka uskoivat häntä, tekemään syntiä. Hän puhui 
kirkon johtajia vastaan väittäen, että nämä opettivat 
mielettömiä perimätietoja (ks. Alma 30:27). Korihor 
tuotiin Alman eteen, joka opetti hänelle, että kaikki 
todistaa Kristuksesta. Viimein Korihor tunnusti, että 
Perkele oli johdattanut hänen tekojaan.

Alma 30:1–29
Antikristus Korihor pilkkaa Kristuksen oppia
Kuvittele, että joku valmistaisi sinulle aterian. Se 
näyttäisi ja tuoksuisi herkulliselta, mutta kun söisit 
sen, tulisit hyvin kipeäksi. Mieti hetki, kuinka väärät 
opetukset saattaisivat olla samanlaista kuin se, että tar-
jotaan ruokaa, joka näyttää herkulliselta mutta onkin 
todellisuudessa myrkyllistä.

Olet aiemmin tutustunut antikristuksiin nimeltä Serem 
(ks. MK Jaak. 7) ja Nehor (ks. Alma 1). Muistathan, että 
yhden määritelmän mukaan antikristus on ”kuka tai mikä 
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tahansa, joka vääristelee evankeliumin tosi pelastussuun-
nitelmaa ja vastustaa Kristusta avoimesti tai salaa” (PKO, 
”Antikristus”, scriptures.lds.org/fi). Tänään saat tietoa 
eräästä toisesta miehestä, joka oli Kristuksen vihollinen 
ja jonka väärät opetukset pettivät muita ja johtivat heitä 
tekemään syntiä. Monet nykypäivän maailmassa käyttä-
vät samanlaisia perusteluita kuin Korihor vastustaessaan 
niitä, jotka ilmaisevat uskovansa Jumalaan.

Korihor alkoi saarnata nefiläisten keskuudessa. Lue 
Alma 30:6, 12 ja pane merkille ilmauksia, jotka osoitta-
vat Korihorin olleen antikristus.

Lue Alma 30:12–18 ja yhdistä Korihorin väärät opetuk-
set niiden pohjalta tehtyihin päätelmiin.

Antikristus Korihorin 
vääriä opetuksia

Väärien opetusten pohjalta 
tehtyjä mahdollisia tulkintoja ja 
päätelmiä

 ___ 1. Alma 30:13–14  A. Ellei sinulla ole konkreettista 
todistetta uskonnollisista 
totuuksista, sinun ei pitäisi 
uskoa Jeesukseen Kristukseen 
tai Hänen evankeliumiinsa. 
Ei ole mitään sellaista kuin 
henkilökohtainen ilmoitus 
Pyhän Hengen kautta.

 ___ 2. Alma 30:15  B. Ei ole mitään sellaista 
kuin synti. Ei ole mitään 
yleismaailmallista mittapuuta 
sille, mikä on oikein tai väärin.

 ___ 3. Alma 30:16  C. Ihmiset menestyvät pelkästään 
omien ponnistelujensa 
mukaisesti. Ihmisten asioissa ei 
tarvita mitään Jumalaa.

 ___ 4. Alma 30:17 
(”jokaisen ihmisen 
kävi…”)

 D. Profeettojen ja pyhien 
kirjoitusten sanat eivät ole 
totta, joten sinun ei pidä uskoa 
näitä profetioita.

 ___ 5. Alma 30:17 
(”eikä mikään, mitä 
ihminen teki…”)

 E. Ei ole mitään sellaista kuin 
syntien anteeksianto. Ei ole 
mitään tarvetta etsiä apua 
sovituksesta, koska ei ole 
olemassa sellaista kuin sovitus.

 ___ 6. Alma 30:18  F. Kuoleman jälkeen ei ole mitään 
elämää, joten ei tarvitse 
kantaa huolta tämän elämän 
jälkeisestä tuomiosta.

(Tämän yhdistämistehtävän vastaukset ovat tämän 
oppiaiheen lopussa.)

Kohdassa Alma 30:18 opetetaan tämä periaate:  
Saatana käyttää vääriä oppeja houkutellakseen 
meitä tekemään syntiä.

Presidentti Boyd K. Packer, kahdentoista apostolin 
koorumin presidentti, on opettanut:

”Käyttäytymisemme ei ole kokonaan 
viettien ohjailemaa. Käyttäytyminen 
perustuu myös uskoon.

Usko syntyy ajattelutavoista tai opeista. 
Opit voivat olla hengellisiä tai maallisia, 

hyviä tai tuhoisia, oikeita tai vääriä. – –

Tosi opin ymmärtäminen muuttaa asenteita ja käyttäy-
tymistä.” (Ks. ”Pienet lapset”, Liahona, tammikuu 1987, 
s. 12–13.)

 1. Valitse kaksi tai useampia niistä Korihorin vääristä 
opetuksista, jotka on lueteltu yhdistämistehtävän taulu

kossa. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä ovat 
oikeat opit, ja kerro, millä tavoin totuuden tunteminen vaikuttaa 
asenteisiisi ja käyttäytymiseesi.

Saatuaan menestystä Sarahemlan maassa Korihor 
meni Jersonin maahan saarnaamaan Ammonin kan-
salle. Lue Alma 30:19–20 ja selvitä, ottivatko he vastaan 
hänen väärät opetuksensa.

Ammonin kansaan kuuluvat ”olivat viisaampia kuin 
monet nefiläiset”, ja Ammon ”käski viedä hänet pois 
maasta” (Alma 30:20–21). Sen perusteella, mitä olet 
oppinut Ammonin kansasta, miksihän he eivät usko-
neet Korihorin vääriä opetuksia?

Kohdassa Alma 30:21–29 kerrotaan, kuinka Korihor 
meni sitten Gideonin maahan, ”ja täällä hänellä ei 
ollut paljon menestystä” (Alma 30:21). Jakeissa Alma 
30:24, 27 on joitakin Korihorin väitteitä kirkkoa ja sen 
opetuksia vastaan, ja seuraavassa on kaksi niistä: 1) ne, 
jotka uskovat Jumalaan, ovat orjuudessa, ja 2) uskonto 
vie pois vapaudet. Uskontojen vastustajat käyttävät yhä 
nykyään näitä väitteitä.

Presidentti Henry B. Eyring ensimmäisestä presi-
denttikunnasta on opettanut, että meidän uskomme 
Jumalaan antaa meille vapauden: ”Korihor väitti, kuten 
ihmiset ovat erheellisesti väittäneet aikojen alusta 
asti, että Jumalan palvelijoiden neuvon noudattami-
nen merkitsisi luopumista Jumalan antamista yksilön 
oikeuksista. Mutta väite on väärä, koska se vääristelee 
todellisuutta. Kun me hylkäämme Jumalalta tulevat 
neuvot, me emme ole riippumattomia ulkopuolisesta 
vaikutuksesta. Valitsemme vain toisen vaikutuksen. 
Hylkäämme turvan, jonka voimme saada täydellisesti 
rakastavalta, kaikkivoivalta, kaikkitietävältä taivaalli-
selta Isältä, jonka ainoana tarkoituksena, kuten Hänen 
rakkaalla Pojallaankin, on suoda meille iankaikkinen 
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elämä, antaa meille kaikki, mitä Hänellä on, ja tuoda 
meidät perheinä takaisin kotiin Hänen rakastavaan 
syliinsä. Kun me hylkäämme Hänen neuvonsa, me 
valitsemme toisen voiman vaikutuksen, voiman, jonka 
tarkoituksena on tehdä meistä kurjia ja jonka vaikut-
timena on viha. Meillä on Jumalan lahjana tahdon-
vapaus. Se ei tarkoita pysymistä vaikutuksista vapaana, 
vaan se on luovuttamaton oikeus antautua sen voiman 
vaikutukseen, kumman valitsemme.” (Ks. ”Turvalliset 
neuvot”, Valkeus, heinäkuu 1997, s. 24.)

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä 
suositat, että ihmisen tulee tehdä suojellakseen itseään 

Korihorin opetusten kaltaisiin vääriin opetuksiin uskomiselta.

Alma 30:30–60
Korihor vaatii Almalta merkkiä, ja hänet tehdään mykäksi 
Jumalan voimasta
Lopulta Korihor tuotiin Alman eteen. Lue Alma 
30:30–31 ja pane merkille, mitä syytöksiä Korihor esitti 
Almaa ja muita kirkon johtajia vastaan. ”Elää ylellisyy-
dessä kansan työllä” viittaa siihen, että Alma ja muut 
rikastuivat, koska palvelivat kirkossa. Mieti, mitä vastai-
sit seuraaviin kysymyksiin:

• Miksi nämä syytökset ovat vääriä kirkon johtajista 
saamiesi kokemusten perusteella?

• Jos sinä olisit ollut Alma, kuinka arvelisit vastanneesi 
Korihorin syytöksiin?

Lue Alma 30:32–35 ja ota selville, mitä Alma vastasi 
Korihorille. Mieti, kuinka olet nähnyt Alman vastauksen 
olevan totta, kun olet seurannut seurakuntasi johtohen-
kilöiden tai muiden ihailemiesi kirkon jäsenten elämää.

Mikäli mahdollista, pyydä jotakuta ystävää tai per-
heenjäsentä lukemaan kanssasi Alma 30:37–45. Toinen 
teistä lukee Alman sanat, ja toinen lukee Korihorin 
sanat. Kun luette, pane merkille, mitä Alma esitti todis-
teena Jumalan olemassaolosta. (Mikäli ei ole mah-
dollista, että joku lukee kanssasi, kuvittele lukiessasi, 
miten nämä kaksi miestä puhuvat vuorotellen.)

 3. Tee pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seuraavat 
tehtävät:

 a. Kirjoita, mikä Alman esittämistä todisteista on erityisen mer
kityksellinen todiste sinulle Jumalan olemassaolosta ja miksi se 
on niin vahva todiste Hänen olemassaolostaan.
 b. Kirjoita muistiin ainakin kolme muuta todistetta, jotka olet 
nähnyt elämässäsi ja jotka osoittavat, ”että on olemassa 
Jumala” (Alma 30:44), ja selitä lyhyesti, kuinka kukin niistä on 
vahvistanut uskoasi Jumalaan.

Yksi opinkohta, joka on näissä opiskelemissasi jakeissa, 
on tämä: Kaikki todistaa siitä, että Jumala on 

Korkein Luoja. Mieti, mitä tapahtuu uskollesi, kun 
päätät panna merkille näitä todistuksia ja todisteita 
sekä muistaa ne.

Huomaa, mitä profeetta Alma teki, kun hän toimi Kori-
horin kanssa: hän oikaisi väärät opetukset (ks. Alma 
30:32–35), hän todisti totuudesta (ks. Alma 30:37–39), 
hän siirsi todistustaakan Korihorille (ks. Alma 30:40–
42) ja hän antoi todisteita Jumalan olemassaolosta (ks. 
Alma 30:44). Mitä voit oppia Alman esimerkin perus-
teella siitä, kuinka tulee toimia niiden kanssa, jotka 
väittelevät totuutta vastaan?

Toisinaan ainoa keino, jolla voimme 
puolustautua niitä vastaan, jotka hyök-
käävät uskoamme vastaan, on se, että 
lausumme todistuksemme totuudesta. 
Tässä lähestymistavassa ei ole mitään 
hävettävää – Alma, Jumalan profeetta, 

käytti tätä lähestymistapaa Korihorin kanssa. Kuten 
vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin 
koorumista on selittänyt: ”Korihorin perustelut 
kuulostavat nykypäivän lukijasta hyvin ajankohtaisilta, 
mutta Alma käytti vastauksena ajatonta ja viime 
kädessä kiistatonta asetta – henkilökohtaisen todistuk-
sen voimaa” (Christ and the New Covenant, 1997, s. 121).

Niistä monista todisteista eli merkeistä huolimatta, 
joita Alma esitti Korihorille todistaakseen Jumalan 
olemassaolon, Korihor pyysi vielä uutta merkkiä, ja 
hänet tehtiin mykäksi (ks. Alma 30:45–50). Lue Alma 
30:51–53 ja pane merkille, miksi Korihor sanoi opetta-
neensa niin kuin oli opettanut.

Kun Korihor ei pystynyt enää opettamaan vääriä 
oppeja, hän myönsi, että oli opettanut vääriä ajatuk-
siaan, ”koska ne olivat mieleen lihalliselle mielelle” 
(Alma 30:53). Se, että jollakulla on ”lihallinen mieli”, 
viittaa siihen, että hän on keskittynyt maailmallisiin 
nautintoihin eli kehon himojen tyydyttämiseen. Ne, 
jotka uskoivat Korihorin opetuksia, luulivat, että he 
voisivat sortua fyysisiin ja aineellisiin asioihin ja ettei 
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sillä olisi mitään seurauksia. Nämä käsitykset johtivat 
synnilliseen elämään (ks. Alma 30:18).

Kohdassa Alma 30:54–59 kerrotaan, että Korihor 
karkotettiin, hän kulki talosta taloon kerjäten ruokaa, 
ja lopulta hänet tallattiin kuoliaaksi. Lue Alma 30:60 ja 
pane merkille tärkeä totuus siitä, mitä lopulta tapah-
tuu niille, jotka päättävät seurata Saatanaa. Merkitse 
pyhiin kirjoituksiisi seuraava ilmaus: ”Perkele [ei] auta 
lapsiaan [seuraajiaan] viimeisenä päivänä.” (Tässä 
jakeessa lapsilla tarkoitetaan seuraajia.)

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Kuinka jakeeseen Alma 30:60 merkitsemäsi totuus ilmeni 
Korihorin elämässä?
 b. Vertaa kohtia Alma 30:60 ja Alma 36:3. Mitä sellaisia todis
teita olet nähnyt omassa elämässäsi tai muiden elämässä, jotka 
osoittavat, että Jumala tukee jatkuvasti niitä, jotka pyrkivät nou
dattamaan Hänen käskyjään?

Kertaa tosi periaatteet ja opit, joita olet tutkinut tänään. 
Mieti, millä tavoin voit välttää joutumasta Korihorin 
opetusten kaltaisten väärien opetusten pettämäksi.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Alma 30 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
Yhdistämistehtävän vastaukset: 1) D, 2) A, 3) E, 4) C, 
5) B, 6) F.

VIIKKO 18: PÄIVÄ 3

Alma 31
Johdanto
Alma sai tietää, että eräs nefiläisluopioryhmä, jota 
kutsuttiin soramilaisiksi, oli kulkenut harhaan evan-
keliumin totuudesta. Alma tunsi murhetta saatuaan 
kuulla tästä pahuudesta, ja hän otti muita mukaansa 
opettaakseen soramilaisille Jumalan sanaa. He näkivät 
omin silmin soramilaisten luopiojumalanpalveluksen ja 
ylpeyden. Alma rukoili vilpittömästi, että hän ja hänen 
toverinsa saisivat lohtua ja menestystä, kun he toisivat 
soramilaisia takaisin Herran luokse.

Alma 31:1–7
Alma ja hänen toverinsa saarnaavat Jumalan sanaa 
luopiosoramilaisille
Kuvittele, että sinulla on ystävä tai perheenjäsen, joka 
alkaa luopua evankeliumista tai joka ei elä evankeliu-
min mukaan niin täydellisesti kuin hän pystyisi. Mieti, 
mitä vastaisit seuraaviin kysymyksiin:

• Mitä voisit tehdä auttaaksesi tätä henkilöä palaa-
maan kirkkoon ja tuntemaan halua pitää käskyt?

• Keneltä voisit pyytää apua kohdatessasi tämän 
henkilön ongelmia ja vääriä käsityksiä?

Tämä oppiaihe korostaa sitä, kuinka Alma ja muut 
pyrkivät auttamaan ihmisryhmää, joka oli harhautu-
nut pois evankeliumin totuuksista. Lue Alma 31:1–2. 
Miltä Almasta tuntui, kun hän kuuli, mitä soramilaiset 
tekivät?   
 

Lue Alma 31:3–4 ja ota selville, miksi nefiläiset alkoivat 
pelätä soramilaisten toimien vuoksi.

Kun ajattelet sitä, mitä olet oppinut tutkiessasi Mor-
monin kirjaa, mikä mielestäsi kannustaisi soramilaisia 
tekemään parannuksen ja palaamaan evankeliumin 
totuuksien puoleen? Lue Alma 31:5 ja pane merkille, 
mikä Alman tietämyksen mukaan olisi tehokkain keino 
pelastaa soramilaiset.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, miksi 
Jumalan sana on sinun mielestäsi voimallisempi autet

taessa ihmisiä muuttumaan kuin pakottaminen tai mikään muu.

Pohdiskele presidentti Boyd K. Packerin, kahdentoista 
apostolin koorumin presidentin, seuraavaa lausumaa 
Jumalan sanan voimasta:

”Tosi opin ymmärtäminen muuttaa asenteita ja käyt-
täytymistä.

Evankeliumin oppien tutkiminen parantaa 
käyttäytymistä nopeammin kuin käyttäyty-
misen tutkiminen. Syventyminen huonoon 
käytökseen voi johtaa huonoon käytök-
seen. Siksi tähdennämme niin voimak-
kaasti evankeliumin oppien tutkimista.” 

(Ks. ”Pienet lapset”, Valkeus, tammikuu 1987, s. 13.)

Täydennä jakeen Alma 31:5 ja presidentti Packerin 
lausuman perusteella seuraava periaate: Kun tutkin 
Jumalan sanaa, se johdattaa minut   
 .

Voisit täydentää yllä olevan periaatteen muun muassa 
tällä tavoin: Kun tutkin Jumalan sanaa, se johdattaa 
minut tekemään sitä, mikä on oikein.
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 2. Pohdi, mitä kokemuksia olet saanut pyhien kirjoitus
ten avulla ja kuulemalla Jumalan sanaa. Kirjoita tilan

teesta, jolloin Jumalan sana on johdattanut sinua, perhettäsi tai 
ystäviäsi tekemään sitä, mikä on oikein.

Alma 31:8–23
Soramilaiset rukoilevat ja palvelevat Jumalaa väärällä tavalla
Alma ja seitsemän muuta lähtivät saarnaamaan 
Jumalan sanaa soramilaisille. Kun he saapuivat sora-
milaisten keskuuteen, he havaitsivat näiden palvelevan 
Jumalaa hämmästyttävällä tavalla. Mitä sinulle tulee 
mieleen, kun ajattelet ilmausta palvella Jumalaa?

Jumalan palveleminen viittaa siihen, kuinka me 
osoitamme rakkautta, kunnioitusta ja omistautumista 
Jumalalle. Jumalan palvelemiseen sisältyy usein tekoja 
kuten rukoilemista, paastoamista ja kirkon kokouksiin 
osallistumista. Sydän on kuitenkin aina mukana vil-
pittömässä Jumalan palvelemisessa. Lue Alma 31:8–11 
sekä etsi ja merkitse sanoja ja ilmauksia, jotka kuvaile-
vat soramilaisten jumalanpalvelusta.

Saattaa olla hyödyllistä tietää, että ”kirkon menot” 
(ks. Alma 31:10) liittyvät toimituksiin, kuten uhreihin, 
joita vaadittiin siihen aikaan osana Mooseksen lakia, 
tai sakramenttiin meidän aikanamme. Voisit merkitä 
jakeeseen Alma 31:10 yhden niistä syistä, joiden vuoksi 
meidän tulee palvella Jumalaa ja rukoilla päivittäin.

Voisit kirjoittaa tämän periaatteen pyhiin kirjoituksiisi 
kohdan Alma 31:9–11 marginaaliin: Päivittäiset 
pyrkimyksemme rukoilla ja pitää käskyt vahvista
vat meitä kiusausta vastaan.
Palvellessaan seitsemänkymmenen koorumin jäse-
nenä vanhin Rulon G. Craven tähdensi päivittäisen 

henkilökohtaisen jumalanpalveluksen merkitystä suo-
jana kiusauksia ja erheitä vastaan: ”Viime vuosina joh-
tavat veljet ovat aika ajoin pyytäneet minua tapaamaan 
parannusta tekeviä kirkon jäseniä ja puhuttelemaan 
heitä heidän temppelisiunauksiensa palauttamiseksi. 
On aina ollut hengellisesti koskettava kokemus palaut-
taa siunaukset näille ihanille parannuksen tehneille 
ihmisille. Olen kysynyt joiltakuilta heistä: ’Mitä sellaista 
elämässäsi tapahtui, mikä sai sinut menettämään väli-
aikaisesti jäsenyytesi kirkossa?’ Kyynelsilmin he vasta-
sivat: ’En noudattanut evankeliumin perusperiaatteita, 
jotka ovat: rukous, säännöllinen kirkossa käynti, pal-
veleminen kirkossa ja evankeliumin tutkiminen. Sitten 
annoin periksi kiusauksille ja menetin Pyhän Hengen 
ohjauksen.’” (”Kiusaus”, Valkeus, heinäkuu 1996, s. 77.)

Millä tavoin vanhin Cravenin lausuma tukee kohdan 
Alma 31:9–11 sisältämää totuutta?

Lue Alma 31:12–23 ja kuvittele, miltä tuntuisi kuulla 
soramilaisten rukoilevan tornistaan käsin. Mieti, mitä 
vastaisit seuraaviin kysymyksiin:

• Mistä olisit huolissasi, jos kuulisit jonkun rukoilevan 
tällä tavoin?

• Mitä vääriä opinkohtia soramilaiset toistivat rukouk-
sessaan?

• Mikä oli heidän asenteensa muita ihmisiä kohtaan? 
(Huomaa, kuinka monta kertaa sana me esiintyy eri 
taivutusmuodoissaan soramilaisten rukouksessa.)

Kun jokainen oli toistanut saman rukouksen, ”he pala-
sivat koteihinsa eivätkä koskaan puhuneet Jumalastaan 
enempää, ennen kuin olivat jälleen kokoontuneet 
pyhän korokkeen äärelle” (Alma 31:23).

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mitä vaaroja on siinä, että palvelee Jumalaa, rukoilee ja 
puhuu Jumalasta vain kerran viikossa?
 b. Millä tavoin me voimme palvella Jumalaa koko viikon ajan?

Kun palvelemme Jumalaa, myös meidän asenteemme on 
tärkeä. Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, 
vanhin Dallin H. Oaksin seuraava lausuma siitä, kuinka 
meidän asenteemme vaikuttaa jumalanpalvelukseemme:

”Jumalan palvelemiseen liittyy usein tekoja, mutta 
todelliseen palvelemiseen sisältyy aina tietynlainen 
mielentila.

Palvelemisen asenne herättää syvimmät 
kuuliaisuuden, ihailun ja uskollisuuden 
tunteet. Jumalan palveleminen yhdistää 
rakkauden ja kunnioituksen hartauden 
tilaksi, joka vie henkemme lähemmäksi 
Jumalaa.” (Pure in Heart, 1988, s. 125.)
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 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi siitä, 
kuinka hyvin uskot tällä hetkellä onnistuvasi jumalan

palveluksessasi mukaan lukien asenteesi seuraavilla osa alueilla: 
a) henkilökohtainen rukous päivittäin, b) pyhien kirjoitusten hen
kilökohtainen tutkiminen päivittäin, c) kuuliaisuus käskyille ja 
d) kirkon kokouksiin osallistuminen ja sakramentin nauttiminen 
viikoittain. Aseta tavoite parantaa omaa päivittäistä tapaasi pal
vella Jumalaa. Voisit myös kertoa tavoitteestasi isälle tai äidille 
tai jollekulle johtohenkilölle tai ystävälle, jotta hän voi kannustaa 
sinua tulevina viikkoina.

Alma 31:24–38
Alma rukoilee lähetyssaarnaajille voimaa ja menestystä 
soramilaisten tuomiseksi takaisin Herran luo
Kun Alma oli nähnyt omin silmin soramilaisten luo-
piojumalanpalveluksen, hän rukoili Herraa. Lue Alma 
31:30–35 ja pane merkille, kuinka Alman rukous erosi 
soramilaisten rukouksesta.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä 
opit siitä, kuinka tulee rukoilla, kun vertasit Alman 

rukousta soramilaisten rukoukseen. Kirjoita myös, kuinka Alman 
esimerkki vanhurskaasta rukouksesta voi vaikuttaa henkilökoh
taisiin rukouksiisi.

Lue Alma 31:36–38 ja pane merkille, mistä siunauksista 
Alma ja hänen toverinsa pääsivät osallisiksi, kun he sai-
vat pappeuden siunauksia ja saarnasivat evankeliumia.

Alman ja hänen toveriensa kokemus opettaa tämän 
periaatteen: Jos me rukoilemme ja toimimme 
uskossa, niin me saamme jumalallista apua koette
lemuksissamme.

Rukouksensa jälkeen Alma ja hänen toverinsa osoittivat 
uskonsa ryhtymällä työhön ja luottamalla siihen, että 
Herra pitäisi heistä huolen heidän palvellessaan Häntä 
ja Hänen lapsiaan. Pane merkille tapoja, joilla sinä voit 
noudattaa Alman esimerkkiä uskossa rukoilemisesta.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Alma 31 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 18: PÄIVÄ 4

Alma 32
Johdanto
Nähtyään omin silmin soramilaisten luopiotavan 
palvella Jumalaa Alma ja hänen toverinsa saarnasivat 
heille Jumalan sanaa. He alkoivat saada jonkin verran 
menestystä niiden ihmisten keskuudessa, jotka olivat 
köyhiä ja jotka oli karkotettu soramilaisten synago-
gista. Käyttäen vertausta siemenen kylvämisestä ja 
ravitsemisesta Alma opetti heille, mitä heidän täytyy 
tehdä saadakseen uskon Jumalan sanaan ja ravitakseen 
tätä uskoa. Alma kehotti heitä (ja meitä) kokeilemaan 
sanaa ja ravitsemaan uskoaan ja todistustaan päivittäin.

Alma 32:1–16
Alma opettaa soramilaisia, joiden köyhyys on tehnyt 
heidät nöyriksi

 1. Kuvittele, että joku ystävä kysyisi sinulta, kuinka voi 
tietää, että kirkko on totta. Kirjoita pyhien kirjoitusten 

tutkimispäiväkirjaasi vastaus siihen, kuinka voi saada todistuk
sen. Kirjoita sitten päiväkirjasi seuraavalle riville Kuinka voi saada 
todistuksen ja vahvistaa sitä. Kun tutkit lukua Alma 32, laadi 
tämän otsikon alle luettelo oivalluksista, joita saat siitä, kuinka 
voi saada todistuksen ja vahvistaa sitä. Koska jatkat tämän luet
telon täydentämistä koko oppiaiheen ajan, sinun kannattaa jät
tää jonkin verran ylimääräistä tilaa tämän ensimmäisen pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjatehtävän ja tehtävän 2 väliin.

Edellisessä oppiaiheessa (Alma 31) luit, kuinka Alma 
ja hänen toverinsa huomasivat soramilaisten – erään 
totuudesta langenneen nefiläisryhmän – väärän 
jumalanpalvelustavan. Kun Alma oli lausunut uskon 
rukouksen, hän ja hänen toverinsa alkoivat saarnata 
evankeliumia näille ihmisille. Lue Alma 32:1–3 ja pane 
merkille, mikä soramilaisten ryhmä osoitti kiinnostusta 
lähetyssaarnaajien sanomaa kohtaan.

Lue Alma 32:4–6 ja pane merkille, millä tavoin heidän 
köyhyytensä vaikutukset olivat siunaus.
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Yksi periaate, jota näissä jakeissa havainnollistetaan, 
on tämä: Nöyryys valmistaa meitä vastaanottamaan 
Jumalan sanan. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimis-
päiväkirjaasi otsikon ”Kuinka voi saada todistuksen ja 
vahvistaa sitä” alle ole nöyrä.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, miksi 
nöyryys on mielestäsi välttämätöntä todistuksen saami

selle ja vahvistamiselle.

Lue Alma 32:13–16 ja pane merkille, millä eri tavoin 
ihmiset voivat nöyrtyä. Sen perusteella, mitä Alma 
opetti, haluaisitko mieluummin päättää olla nöyrä kuin 
tulla pakotetuksi nöyrtymään? Miksi?

Mieti, mitä mielestäsi tarkoittaa ilmaus nöyrtyä ”sanan 
tähden” (Alma 32:14)? Kuinka se saattaisi soveltua sii-
hen, miten suhtaudut kirkossa käymiseen, seminaariin 
tai perheiltaan?

Päätä olla nöyrä toimimalla kaiken sen innoituksen 
mukaan, jota olet saanut ja joka koskee omaa nöyryyttäsi.

Alma 32:17–43
Alma opettaa soramilaisille, kuinka voi kasvattaa uskoa
Opettaessaan soramilaisia Alma huomasi erään väärän 
ajatuksen, joka monilla ihmisillä oli todistuksen saami-
sesta. Lue Alma 32:17–18 ja pane merkille tämä väärä 
ajatus.

Mieti hetki, kuinka merkin odottaminen voisi olla esteenä 
uskon ja todistuksen vahvistamiselle. (Voisit kirjoittaa 
pyhiin kirjoituksiisi kohdan Alma 32:17–18 marginaaliin 
OL 63:9–11 ja lukea sen saadaksesi lisänäkemystä.)

Lue Alma 32:21, joka on pyhien kirjoitusten hallittava 
kohta, ja pane merkille, mikä on Alman määritelmä 
siitä, mitä usko on ja mitä se ei ole. (Voisit merkitä sen 
selvästi erottuvalla tavalla, jotta pystyt tulevaisuudessa 
löytämään sen helposti.)

Lue Alma 32:22. Pohdiskele, mitä sinä voit tehdä saa-
daksesi suuremman uskon ja vahvistaaksesi henkilö-
kohtaista todistustasi.

Lisää muista Jumalan armo ja päätä uskoa pyhien kir-
joitusten tutkimispäiväkirjassasi olevaan luetteloon 
”Kuinka voi saada todistuksen ja vahvistaa sitä”.

Alma opetti soramilaisille, kuinka nämä voisivat alkaa 
uskoa Jumalan sanaan tekemällä kokeen. Ajattele 
joitakin kokeita, joita olet tehnyt kemian tai fysiikan 
tunneilla tai muilla tunneilla koulussa, sekä vaiheita, 
joita olet noudattanut. Huomaa, että kokeet edellyt-
tävät tutkijalta toimintaa. Samalla tavoin todistuksen 
saaminen tai vahvistaminen edellyttää sinulta toimin-
taa. Lue Alma 32:27 ja pane merkille, minkä kokeen 
Alma kehotti soramilaisia tekemään.

Saattaa olla hyödyllistä tietää, että tässä yhteydessä 
kyvyillä tarkoitetaan niitä voimia tai kykyjä, joilla meitä 
on siunattu, jotta voimme käsittää ja ymmärtää ympäril-
lämme olevaa maailmaa. Niihin kuuluvat kuulo- , näkö-  
ja tuntoaistimme, rationaalinen ajattelukyky ja muisti.

Lisää kokeile sanaa (eli toimi sanan mukaan) pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi olevaan luetteloon 
”Kuinka voi saada todistuksen ja vahvistaa sitä”.

Kun luet Alma 32:28, voisit merkitä pyhiin kirjoituksiisi 
ilmauksia kuten ”alkaa paisua”, ”avartaa sieluani”, 
”valaista ymmärrystäni” ja ”olla minusta ihana”. Van-
hin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin kooru-
mista on opettanut, kuinka meidän uskomme kasvaa:

”Me kasvamme uskossa. Me kuljemme 
askel askeleelta alemmalta tasolta korkeam-
malle tasolle. Saamme armoa armon lisäksi, 
kunnes lopulta saavutamme tilan, jossa 
uskomme on tullut täydelliseksi – ainakin 
siinä määrin kuin suurin osa vanhurskaista 

kuolevaisista ihmisistä pystyy – ja silloin voimme jatkaa 
iankaikkista kehitystä iankaikkisuudessa. – –

Työskennelkää edessä olevien hankkeiden hyväksi, 
ja kun olette ottaneet yhden askeleen uskon hank-
kimiseksi, se antaa sieluunne varmuuden siitä, että 
voitte kulkea eteenpäin ja ottaa seuraavan askeleen, ja 
vähitellen voimanne eli vaikutuksenne kasvaa.” (Lord, 
Increase Our Faith, Brigham Young University Speeches 
of the Year, 31. lokakuuta 1967, s. 9, 11.)

 3. Kun olet lukenut kohdan Alma 32:28, suorita pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi kaksi tai useampia seu

raavista tehtävistä:
 a. Mitä meidän täytyy tehdä tai olla tekemättä, kun tällä tavoin 
kokeilemme sanaa? (Luettelo mahdollisista vastauksista on 
tämän oppiaiheen lopussa.)
 b. Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että antaa ”sijaa, niin että 
sydämeenne voidaan kylvää [Jumalan sana]”?
 c. Milloin olet tuntenut, että Jumalan sana on avartanut sieluasi 
ja valaissut ymmärrystäsi? Kuvaile omin sanoin, miltä se tuntui.

Lue Alma 32:29–34 ja merkitse sanoja tai ilmauksia, 
jotka kuvailevat, mitä ihminen oppii Jumalan sanasta, 
kun hän suorittaa kokeen. Sana ravita tarkoittaa myös 
ruokkimista, ylläpitämistä tai hoivaamista.

Alma 32:28 Alma 32:30 Alma 32:30–34
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Mieti hetki, kuinka puun kasvattaminen muistut-
taa oman todistuksen kasvattamista. Mieti myös, 
miksi ihmisen usko ja todistus sen jälkeen, kun hän 
on kokeillut Jumalan sanaa, ei ole täydellinen. Mitä 
ihmisen on sinun mielestäsi tehtävä lisäksi saadakseen 
kestävän todistuksen evankeliumista?

Lue Alma 32:35–40 ja pane huolella merkille, mitä 
meidän täytyy Alman sanojen mukaan tehdä suorit-
taaksemme kokeen loppuun. Pohdiskele, mitä sinun 
täytyy tehdä, jotta puu – eli todistuksesi – kasvaisi. Mitä 
tapahtuu, ellet tee näitä asioita?

Sulje pyhät kirjoituksesi ja katso, kuinka moneen 
seuraavista kysymyksistä osaat vastata:

• Mitä meidän täytyy tehdä, jotta uskomme Jumalan 
sanaan kasvaisi hedelmää kantavaksi puuksi?

• Mitähän hedelmä voisi edustaa?
• Mitä tapahtuu, kun me laiminlyömme puun eli 

emme ravitse sitä?
• Millä tavoin se mielestäsi muistuttaa sitä, mitä 

tapahtuu, kun me laiminlyömme todistuksemme eli 
emme ravitse sitä?

Tarvittaessa avaa pyhät kirjoituksesi ja tarkastele jakeita 
Alma 32:35–40 niin saat apua kysymyksiin vastaamiseen. 
Lisää ravitse uutterasti pyhien kirjoitusten tutkimis- 
päiväkirjassasi olevaan luetteloon ”Kuinka voi saada 
todistuksen ja vahvistaa sitä”.

Esitä yhdellä virkkeellä, mitä olet oppinut luvun 
Alma 32 pohjalta siitä, mitä todistuksen saamiseen 
ja vahvistamiseen tarvitaan, ja kirjoita tämä periaate 
pyhiin kirjoituksiisi kohdan Alma 32:37–43 viereen.

Saatoit ehkä kirjoittaa tähän tapaan: Jos me uutterasti 
ravitsemme sydämessämme uskoa Jumalan sanaan, 
niin meidän uskomme ja todistuksemme Jeesuksesta 
Kristuksesta ja Hänen evankeliumistaan kasvavat.

Lue Alma 32:41–43 ja pane merkille, kuinka Alma 
kuvaili hedelmää, jonka saavat ne, jotka uskollisesti 
ravitsevat todistustaan. Kohdassa Alma 32:42 mai-
nitaan uutteruus ja kärsivällisyys. Miksi mielestäsi 
tarvitaan uutteruutta ja kärsivällisyyttä, jotta puu – eli 
todistuksesi – kasvaisi?

Alma 32:37

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus toiseen tai kumpaankin kysymyksistä:

 a. Mitä tuloksia olet nähnyt omassa elämässäsi, kun olet noudat
tanut sen kokeen vaiheita, jota Alma kuvailee luvussa Alma 32?
 b. Kuinka aiot soveltaa koetta, jota Alma kuvailee luvussa 
Alma 32, omaan elämääsi?

Pyhien kirjoitusten hallinta – Alma 32:21
 5. Lue Alma 32:21 uudelleen. Yritä opetella tämä jae ulkoa 
ja lausu se sitten ulkomuistista jollekulle ystävälle tai per

heenjäsenelle. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi muu
tama virke, joissa selität, mitä tämä jae opettaa sinulle uskosta.

Mahdollisia vastauksia tehtävään 3a: a) anna sijaa 
sanalle (eli siemenelle), jotta siemen voidaan kylvää 
sydämeesi, b) älä epäuskollasi heitä siementä pois ja 
c) tunne siemenen kasvaminen.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Alma 32 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 19: PÄIVÄ 1

Alma 33–35
Johdanto
Käyttämällä pyhissä kirjoituksissa olevia opetuksia 
Alma auttoi monia soramilaisia ymmärtämään, että he 
voisivat palvella Jumalaa riippumatta olosuhteistaan. 
Hän kannusti heitä katsomaan Jeesukseen Kristukseen 
ja uskomaan Hänen sovitukseensa. Amulek vahvisti 

Alma 32:41–42
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Alman opetukset ja julisti oman todistuksensa Jeesuk-
sesta Kristuksesta. Amulek tähdensi, että ihmiskunta 
voi pelastua ainoastaan Jeesuksen Kristuksen sovi-
tuksen ansiosta. Hän lupasi, että ihmiset voivat saada 
kaikki Jeesuksen Kristuksen sovituksen siunaukset, 
kun he osoittavat parannukseen johtavaa uskoa. Monet 
soramilaiset ottivat varteen Amulekin varoituksen, 
tekivät parannuksen ja liittyivät jälleen nefiläisiin.

Alma 33:1–10
Alma opettaa eräälle soramilaisten ryhmälle, että nämä 
voivat palvella Jumalaa muualla kuin synagogissaan
Muistathan, että kuten luvussa Alma 32 kerrotaan, 
Alma opetti soramilaisille, että heidän täytyy kylvää 
Jumalan sana sydämeensä ja osoittaa uskoa Jumalan 
sanaan. Lue Alma 33:1 ja pane merkille, mitä kysymyk-
siä soramilaisilla oli siitä, mitä Alma oli opettanut heille.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, 
kuinka sinä vastaisit soramilaisten kysymykseen siitä, 

millä tavoin heidän pitäisi alkaa osoittaa uskoaan. Kun sitten tut
kit lukuja Alma 33–34, vertaa vastaustasi siihen, mitä Alma ja 
Amulek opettivat soramilaisille.

Kun Alma alkoi vastata soramilaisten kysymyksiin, hän 
oikaisi jumalanpalvelusta koskevan väärän ajatuksen, 
joka esti soramilaisia osoittamasta täysin uskoaan. Lue 
Alma 33:2 ja pane merkille tämä väärä ajatus. Muistat-
han, että soramilaiset eivät päästäneet köyhiä ihmisiä 
synagogiinsa palvelemaan Jumalaa (ks. Alma 32:1–3). 
Mitä Alma kohdan Alma 33:2 mukaan kehotti ihmisiä 
tekemään, jotta he löytäisivät vastauksen, joka oikaisisi 
tämän väärän ajatuksen?

Alma oikaisi soramilaisten jumalanpalvelusta koskevat 
väärät ajatukset lainaamalla profeetta Senosin kirjoituk-
sia. Senos oli opettanut Israelin kansaa Vanhan testa-
mentin aikoina, mutta hänen profetiansa on tallennettu 
vain Mormonin kirjaan. Lue Alma 33:3 ja etsi, mitä 
sanaa Alma käyttää kuvaillakseen jumalanpalvelusta.

Voisit kirjoittaa pyhiin kirjoituksiisi kohdan Alma 
33:3 viereen tai pyhien kirjoitusten tutkimispäivä-
kirjaasi seuraavan periaatteen: Rukouksen kautta 
me voimme palvella Jumalaa jatkuvasti.

Lue Alma 33:4–11 ja merkitse jokainen tilanne, jossa 
Senos rukoili. Mitä Herra teki joka kerta, kun Senos 
rukoili? Jotta sinun on helpompi verrata näitä jakeita 
omaan elämääsi, yhdistä viivalla tilanne, jossa Senos 
rukoili, mahdolliseen samanlaiseen tilanteeseen 
omassa elämässäsi. (Valitse tilanteet, jotka parhaiten 
liittyvät omaan elämääsi. Tässä tehtävässä ei ole mitään 
oikeita tai vääriä vastauksia.)

Senosin tilanne Oma tilanteesi

Erämaassa Työssä

Vihollistensa vuoksi Kirkossa

Pellollaan Perherukous

Talossaan Kun et tiedä, mitä tehdä, tai 
sinua pelottaa

Huoneessaan Kun tunnet yksinäisyyttä

Herran seurakunnissa Henkilökohtainen rukous

Kun hänet karkotettiin ja 
häntä halveksittiin

Kaikissa vaikeissa olosuhteissasi

Kaikissa ahdingoissaan Kun sinulla on vaikeuksia 
ystävien kanssa

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Kuinka rukoileminen kai

kissa näissä tilanteissa voisi siunata sinun elämääsi? Kirjoita hen
kilökohtainen tavoite siitä, kuinka voisit rukoilla useammin.

Voisit merkitä jakeisiin Alma 33:4–5, 8–9 ilmauksia, 
joissa mainitaan Jumalan armo, ja pohtia, kuinka rukoi-
leminen useammin voi auttaa sinua tuntemaan Jumalan 
armoa ja rakkautta. Kun jatkat luvun Alma 33 tutkimista, 
pane merkille, miksi tämä armo on mahdollinen.

Alma 33:11–23
Alma opettaa soramilaisia uskomaan Jeesukseen 
Kristukseen
Yksi syy siihen, miksi jotkut soramilaiset eivät osanneet 
palvella Jumalaa, oli se, että he eivät tienneet, että hei-
dän uskonsa tulee kohdistua Jeesukseen Kristukseen. 
He eivät ymmärtäneet tai uskoneet Hänen tehtäväänsä 
pelastussuunnitelmassa (ks. Alma 33:14). Lue Alma 
33:12–16, jossa Alma kertoo Senosin opetuksista 
ja esittelee sitten erään toisen Vanhan testamentin 
profeetan, Senokin, sanoja. Pane merkille siunauksia, 
joiden Alma kertoi tulevan meille Jeesuksen Kris-
tuksen ansiosta. Voisit merkitä ilmauksen ”Poikasi 
tähden” joka kerta, kun se esiintyy. Näistä jakeista me 
opimme tämän totuuden: Me saamme taivaallisen 
Isän armon, johon kuuluu anteeksianto synneis
tämme, Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta. 
Pohdiskele armotekoja, joita taivaallinen Isä on suonut 
sinulle, kuten mahdollisuutta tehdä parannus ja saada 
syntisi anteeksi Vapahtajan sovituksen ansiosta.
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Sen lisäksi että Alma muistutti soramilaisia Senosin ja 
Senokin opetuksista, hän muistutti heitä myös tilan-
teesta, jolloin Mooses puhui Vapahtajan sovituksesta. 
Kun Mooses ja Israelin lapset olivat erämaassa, myrk-
kykäärmeet purivat israelilaisia. Herra kehotti Moo-
sesta tekemään pronssista käärmeen, kiinnittämään 
sen tangon päähän ja käskemään pureman saaneita 
israelilaisia katsomaan siihen. Tangon päässä oleva 
pronssikäärme oli vertauskuva Jeesuksesta Kristuksesta 
ristillä (ks. Alma 33:19).

Lue Alma 33:19–20 ja  
pane merkille, mitä 
tapahtui niille israelilai-
sille, jotka päättivät 
katsoa pronssikäär-
mettä, kun heitä oli 
purtu, ja mitä tapahtui 
niille, jotka eivät 
tahtoneet katsoa.

Pohdiskele vastauksia 
seuraaviin kysymyksiin: 
Mitä kertomus israeli-
laisista ja pronssikäärmeestä kertoo meille siitä, mitä 
meidän täytyy tehdä parantuaksemme hengellisesti? 
Mitä sinä voit tehdä katsoaksesi Vapahtajaan, jotta Hän 
voi auttaa sinua hengellisesti?

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Millä erityisillä tavoilla sinä 

voit katsoa Jeesukseen Kristukseen jokapäiväisessä elämässäsi?

Lue Alma 33:22–23 ja merkitse, mitä asioita meidän 
täytyy uskoa Jeesuksesta Kristuksesta osoittaaksemme 
uskoa Häneen.

Alma 34:1–14
Amulek opettaa soramilaisille Jeesuksen Kristuksen 
sovitusta
Amulekin todistus soramilaisille, kuten se on tallennet-
tuna luvussa Alma 34, oli Alman todistuksen rinnalla 
toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Lue se osa 
Amulekin todistuksesta, joka on jakeissa Alma 34:8–9. 
Voisit merkitä jakeisiin, mitä Amulek opetti Jeesuksen 
Kristuksen sovituksen välttämättömyydestä. Pohdi tätä 
kysymystä: Millaista minun elämäni olisi, ellei Jeesus 
Kristus olisi tullut ja täyttänyt erityistä tehtäväänsä?

Lue Alma 34:10–14 ja pane merkille ilmauksia, joissa 
on sanat ääretön ja iankaikkinen. Kirjoita seuraava 
totuus pyhiin kirjoituksiisi tai pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaasi: Jeesuksen Kristuksen ääretön 
ja iankaikkinen sovitus tarjoaa pelastuksen koko 
ihmiskunnalle.

Auttaakseen meitä ymmärtämään, kuinka sovitus on 
ääretön ja iankaikkinen, johtavan piispakunnan jäsen, 
piispa Richard C. Edgley on opettanut: ”Kristuksen 
sovituksesta puhuttaessa pidän sanakirjan määritel-
mistä sanoille ääretön ja iankaikkinen, koska uskon, että 
ne selittävät täsmälleen, mitä Jumala tarkoitti. Ääretön: 
’ilman rajoja tai määrää’. Ja iankaikkisen määritelmä: 
’ilman alkua tai loppua’. (The American Heritage Dic-
tionary of the English Language, 2000, hakusanat ”infi-
nite”, ”eternal”, s. 898, 611.)” (”Tämä on hyväksesi”, 
Liahona, heinäkuu 2002, s. 73–74.)

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Millä tavoin Jeesuksen Kristuksen sovitus voi olla ääretön ja 
iankaikkinen?
 b. Kuinka tieto siitä, että sovitus on ääretön ja iankaikkinen, 
kasvattaa kiitollisuuttasi Vapahtajaa kohtaan? Kuinka se kasvat
taa uskoasi Häneen?

Alma 34:15–41
Amulek opettaa, kuinka voi saada sovituksen siunaukset
Lue Alma 34:15–17 nähdäksesi, mitä Amulekin opetuk-
sen mukaan soramilaisten täytyi tehdä, jotta he voivat 
saada ne siunaukset, joita Vapahtaja haluaa antaa meille 
sovituksensa kautta. Kirjoita pyhiin kirjoituksiisi tai 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seuraava totuus: 
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Saadaksemme sovituksen täydet siunaukset meidän 
täytyy osoittaa parannukseen johtavaa uskoa.

Lue ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presi-
dentti Dieter F. Uchtdorfin seuraava lausunto:

”Voidaksemme tehdä parannuksen 
meidän on uskottava lujasti Kristukseen. 
– – Jos uskomme, että Jumala tietää 
kaiken ja on rakastava ja armollinen, 
voimme epäröimättä turvata Häneen 
pelastuaksemme. Usko Kristukseen 

muuttaa sellaiset ajatuksemme, uskomuksemme ja 
käyttäytymistapamme, jotka eivät ole sopusoinnussa 
Jumalan tahdon kanssa.

Todellinen parannus tuo meidät takaisin tekemään sitä, 
mikä on oikein. – – Parannus tarkoittaa mielen ja sydä-
men muutosta – lopetamme väärien tekojen tekemisen 
ja alamme tehdä sitä, mikä on oikein. Se saa meissä 
aikaan uudenlaisen asenteen Jumalaa, itseämme sekä 
elämää kohtaan yleensä.” (Ks. ”Kohta, josta on vielä 
turvallista palata”, Liahona, toukokuu 2007, s. 100.)

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Kuinka me osoitamme 

uskoa Jeesukseen Kristukseen, kun teemme parannuksen?

Lue Alma 34:17–27 ja pane merkille, mitä Amulek 
opetti siitä, milloin meidän tulisi rukoilla ja mitä mei-
dän tulisi rukoilla. Millä tavoin arvelet tämän neuvon 
auttaneen soramilaisia, jotka luulivat, että he voisivat 
palvella Jumalaa vain kerran viikossa? Valitse yksi jae, 
joka mielestäsi voi erityisesti auttaa sinua. Mieti, kuinka 
sinä voit tulevalla viikolla noudattaa tämän jakeen 
neuvoa rukoilemisesta.

Amulek opetti, että meidän tulee olla halukkaita 
ottamaan vastaan Vapahtajan sovituksen siunaukset 
tekemällä parannus synneistämme nyt sen sijaan että 
lykkäämme parannusta myöhemmäksi. Lue Alma 
34:30–35 ja alleviivaa sanoja tai ilmauksia, jotka kerto-
vat, miksi meidän ei pidä lykätä parannuksen tekemis-
tämme. Pane merkille jakeessa 31, minkä siunauksen 
Amulek sanoi tulevan niille, jotka päättävät tehdä 
parannuksen nyt. Tarkastele huolella jaetta 32 ja mieti 
sitten: Kuinka tämä jae voi vaikuttaa siihen, kuinka 
elän jokaisen päivän?

Kertaa jae Alma 34:33 ja mieti, mitä presidentti Joseph 
Fielding Smith on sanonut: ”Vitkastelu, sikäli kuin 
sitä saatetaan soveltaa evankeliumin periaatteisiin, 
varastaa iankaikkisen elämän – joka on elämää Isän ja 
Pojan kasvojen edessä. Keskuudessamme on monia, 
jopa kirkon jäseniä, jotka tuntevat, ettei evankeliumin 

periaatteiden noudattamisessa ja käskyjen pitämisessä 
ole mitään tarvetta kiirehtimiseen.” (Julkaisussa Con-
ference Report, huhtikuu 1969, s. 121.)

Alma 35
Parannuksen tehneet soramilaiset asuvat vanhurskaiden 
keskuudessa
Monet soramilaiset ottivat varteen Amulekin varoi-
tuksen olla lykkäämättä parannuksen tekemistä, ja he 
tekivät parannuksen ja muuttivat elämänsä. Sorami-
laisten hallitsijat karkottivat nämä ihmiset maasta, ja 
he tulivat Jersonin maahan, missä Ammonin kansa 
– josta käytettiin myös nimitystä antinefilehiläiset – 
otti heidät vastaan (ks. Alma 35:6–7). Jumalattomat 
soramilaiset ja lamanilaiset vihastuivat sen vuoksi että 
Ammonin kansa oli ottanut vastaan parannuksen 
tehneet soramilaiset, ja he alkoivat varustautua sotaan 
nefiläisiä vastaan (ks. Alma 35:8–11).

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Alma 33–35 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 19: PÄIVÄ 2

Alma 36
Johdanto
Kun Alma oli palannut lähetystyöstään soramilaisten 
keskuudessa, hän kokosi yhteen kolme poikaansa ja 
antoi kullekin yksilöllisiä neuvoja (ks. Alma 35:16). 
Hänen neuvonsa Helamanille on tallennettu lukuihin 
Alma 36–37, hänen neuvonsa Siblonille on tallennettu 
lukuun Alma 38 ja hänen neuvonsa Koriantonille on 
tallennettu lukuihin Alma 39–42. Alma todisti Helama-
nille, että Jumala vapauttaa ne, jotka panevat turvansa 
Häneen. Alma havainnollisti tätä totuutta kuvailemalla, 
kuinka hän monia vuosia aiemmin oli vapautunut 
syntiensä tuskasta. Kun hän oli huutanut avuksi Jee-
suksen Kristuksen nimeä, hän oli syntynyt Jumalasta ja 
täyttynyt ilolla. Sitten hän oli työskennellyt tuodakseen 
muita Jeesuksen Kristuksen luokse.
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Alma 36:1–5
Alma puhuu pojalleen Helamanille Jumalan voimasta tukea 
meitä koettelemuksissamme
Pohdi, millä tavoin jonkun perheenjäsenen, ystävän tai 
kirkon johtohenkilön todistus tai jokin tietty opetus on 
siunannut sinun elämääsi.

Lue Alma 36:1–5 ja kuvittele itsesi Helamanin ase-
maan, kun hän kuunteli isänsä todistusta. Mitä Alma 
halusi Helamanin muistavan? (Ks. jae 2.) Mitä Alma 
halusi Helamanin oppivan häneltä? (Ks. jae 3.)

Kirjoita pyhiin kirjoituksiisi kohdan Alma 36:3 viereen 
seuraava periaate: Kun me panemme turvamme 
Jumalaan, Hän antaa meille vahvistusta kaikissa 
koettelemuksissamme ja ahdingoissamme. Mieti 
aikaa, jolloin sinulla on ollut elämässäsi jokin koettele-
mus. Kirjoita annetuille riveille muutamia tapoja, joilla 
Jumala auttoi ja vahvisti sinua sinä aikana.   
  
 

Alma 36:6–22
Alma kuvailee kapinoimistaan ja selittää, kuinka hän sai 
anteeksiannon
Alma kuvaili pojalleen Helamanille, kuinka Jumala oli 
vapauttanut hänet hänen syntiensä tuskasta. Lue Alma 
36:6–10 ja tarkastele, mitä Almalle nuorena tapahtui, 
kun hän kulki Moosian poikien kanssa pyrkien hävittä-
mään kirkkoa.

Mormonin kirjassa on kerrottu kolmeen otteeseen 
siitä, kun enkeli kävi Alman ja Moosian poikien luona. 
Luvussa Alma 36 on kaikkein yksityiskohtaisin ker-
tomus siitä, mitä Alma koki niiden kolmen päivän ja 
yön aikana, kun hän ei pystynyt liikkumaan tai puhu-
maan. (Muut kertomukset ovat luvuissa Moosia 27 ja 
Alma 38.) Lue Alma 36:11–16 ja merkitse sanoja tai 
ilmauksia, joita Alma käytti kuvaillakseen sitä pelkoa 
tai tuskaa, jota hän koki enkelin ilmestyttyä hänelle.
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Presidentti Boyd K. Packer kahdentoista apostolin 
koorumista on auttanut meitä ymmärtämään, mitä 
raastaminen ja kiduttaminen tarkoittavat:

”Raastaa tarkoittaa ’kiduttamista’. Eng-
lannin kielen sana rack, josta ’raastoivat’ 
on käännetty, merkitsi muinoin kidutus-
penkkiä, johon uhri sidottiin ranteistaan 
ja nilkoistaan ja jota voitiin pidentää ja 
siten aiheuttaa sietämätöntä kipua.

Kiduttivat on käännetty englannin kielen sanoista  
harrow up, jotka tarkoittavat ’karheta piikkikarhella’. 
Kun piikkikarhea vedetään pellolla, se tunkeutuu maa-
han ja möyhentää sitä. Pyhissä kirjoituksissa käytetään 
usein tätä vertauskuvaa syyllisyyden aiheuttamasta 
sielun ja mielen tuskasta.” (Ks. ”Mestarin käden kos-
ketus”, Liahona, heinäkuu 2001, s. 25.)

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, miksi 
sinun mielestäsi Alma käytti niin voimakkaita sanoja 

kuvaillakseen sitä, miltä hänestä tuntui. Kirjoita myös, kuinka 
nämä sanat kuvailevat sellaisen henkilön syyllisyyttä ja tuskaa, 
joka on tehnyt syntiä eikä ole tehnyt parannusta.

Voisit kirjoittaa pyhiin kirjoituksiisi kohdan Alma 
36:11–16 viereen seuraavan totuuden: Synti voi johtaa 
tuskaan ja katumukseen.

Lue Alma 36:17–18 ja pane merkille, mistä Alma muisti 
isänsä profetoineen. Huomaa, mitä Alma teki, kun hän 
muisti, mitä hänen isänsä oli opettanut hänelle.

Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin 
koorumista on esittänyt seuraavan näkemyksen Alman 
kokemuksesta: ”Almaa olivat koskettaneet hänen 
isänsä opetukset, mutta on erityisen tärkeää, että pro-
fetia, jonka hän muisti, koski ’erään Jeesuksen Kristuk-
sen, Jumalan Pojan, [tulemista] sovittamaan maailman 
synnit’ (Alma 36:17). Se on se nimi ja se on se sanoma, 
joka jokaisen ihmisen on kuultava. Alma kuuli sen, ja 
hän huudahti jatkuvasti palavan helvetin sekä tyyn-
tymättömän omantunnon tuskasta. ’Oi Jeesus, sinä 
Jumalan Poika, armahda minua’ (Alma 36:18). – – 
Rukoilimmepa muutoin mitä tahansa, olivatpa muut 
tarpeemme mitä tahansa, kaikki riippuu jollakin tavoin 
tuosta pyynnöstä: ’Oi Jeesus, sinä Jumalan Poika, 
armahda minua.’ Hän on valmis armahtamaan. Hän 
antoi oman henkensä tehdäkseen sen mahdolliseksi.” 
(However Long and Hard the Road, 1985, s. 85.)

 2. Muistele tilannetta, jolloin olet rukoillut päästäksesi 
osalliseksi Jeesuksen Kristuksen sovituksen siunauksista, 

kuten synnistä saadun anteeksiannon siunauksesta. Kirjoita 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, miksi mielestäsi on tär
keää pyytää Herralta sovituksen siunauksia elämääsi.

 3. Lue Alma 36:19–22 ja merkitse sanoja ja ilmauksia, 
jotka kuvailevat sitä, miten Alma muuttui rukoiltuaan 

armoa. Kirjoita joitakin näistä sanoista ja ilmauksista pyhien kir
joitusten tutkimispäiväkirjaasi ja selitä, mitä ne opettavat sinulle 
Vapahtajan sovituksen voimasta.
Näistä pyhien kirjoitusten kohdista me opimme tämän 
periaatteen: Jos me osoitamme uskoa Jeesuksen 
Kristuksen sovitukseen, niin silloin Hän vapaut
taa meidät syntiemme aiheuttamasta tuskasta ja 
täyttää meidät ilolla. Pohdi, mitä sinä voit tehdä 
osoittaaksesi enemmän uskoa Jeesukseen Kristukseen, 
jotta voit Alman tavoin vapautua syntiesi aiheuttamista 
tuskan tai katumuksen tunteista.

Lue seuraava tilanne ja mieti, kuinka toimisit siinä: 
Eräs ystävä, joka on lukenut Mormonin kirjaa, pyytää 
sinulta apua ymmärtääkseen Alman sanoja kohdassa 
Alma 36:19. Ystäväsi kysyy: ”Jos pystyn muistamaan 
syntini ja tunnen yhä olevani pahoillani niistä, tarkoit-
taako se, etten ole saanut niitä anteeksi?”

Lue ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presi-
dentti Dieter F. Uchtdorfin seuraava selitys ja alleviivaa 
ilmaukset, joiden uskoisit olevan avuksi ystävällesi:

”Saatana yrittää saada meidät uskomaan, ettei meidän 
syntejämme ole annettu anteeksi, koska me voimme 
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muistaa ne. Saatana on valehtelija; hän yrittää hämärtää 
näkemyksemme ja johdattaa meidät pois parannuk-
sen ja anteeksiannon polulta. Jumala ei luvannut, että 
me emme muistaisi syntejämme. Niiden muistaminen 
auttaa meitä välttämään samojen virheiden tekemistä 
uudelleen. Jos kuitenkin pysymme totisina ja uskolli-
sina, syntiemme muisto hälvenee ajan myötä. Se tulee 
osaksi tarvittavaa paranemisen ja pyhittämisen proses-
sia. Alma todisti, että anottuaan Jeesukselta armoa hän 
pystyi silti muistamaan syntinsä, mutta hänen syntiensä 
muisto ei enää vaivannut ja raastanut häntä, koska hän 
tiesi saaneensa anteeksi (ks. Alma 36:17–19).

Meidän velvollisuutemme on välttää kaikkea sitä, mikä 
voisi tuoda takaisin vanhoja syntisiä muistoja. Kun meillä 
edelleen on särkynyt sydän ja murtunut mieli (ks. 3. Nefi 
12:19), voimme luottaa siihen, ettei Jumala enää muista 
syntejämme [ks. OL 58:42].” (Ks. ”Kohta, josta on vielä 
turvallista palata”, Liahona, toukokuu 2007, s. 101.)

On myös tärkeää huomata, ettei Alma sanonut, ettei hän 
muistanut enää syntejään, vaan ettei hän muistanut enää 
syntiensä tuskaa ja ettei niiden muisto enää raastanut 
häntä (ks. Alma 36:19). Todellinen parannus saa synnin 
tuskan ja syyllisyyden pyyhkiytymään pois (ks. En. 6–8).

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus edellä mainitulle ystävälle ja käytä apuna presidentti 

Uchtdorfin selityksestä saamiasi oivalluksia. Kerro vastauksessasi, 
miksi sinun mielestäsi on siunaus, että muistamme yhä syntimme, 
vaikka parannuksentekomme jälkeen syntiemme muisto ei ehkä 
enää raastakaan meitä (ks. Alma 36:19).

Alma 36:23–30
Alma selittää, miksi hän työskentelee jatkuvasti 
tuodakseen muita parannukseen
Miltä sinusta tuntuu, kun tarjoat herkullista ruokaa  
jollekulle ystävälle? Kun kuulet jännittävän uutisen, 
mikä on ensimmäinen asia, jonka haluat tehdä? Mik-
sihän useimmat ihmiset haluavat miltei välittömästi 
kertoa jollekulle muulle sen, mitä he ovat itse kuulleet? 
Lue Alma 36:23–24 ja pane merkille, kuinka näissä 
kysymyksissä kuvaillut tuntemukset liittyvät siihen, 
mitä Alma koki kääntymyksensä jälkeen. Mitä Alma 
halusi muiden ihmisten kokevan?

Lue Alma 36:25–26 ja pane merkille, millä tavoin 
Alman pyrkimykset opettaa evankeliumia vaikuttivat 
häneen ja muihin. Täydennä seuraava periaate sen 
pohjalta, mitä olet näiden jakeiden perusteella oppi-
nut evankeliumista kertomisesta: Kun me kerromme 
evankeliumista muille, me saamme   
 .

 5. Kirjoita täydentämäsi periaatelauselma pyhien kirjoi
tusten tutkimispäiväkirjaasi ja selitä, miksi uskot tämän 

periaatteen olevan totta. Voisit selityksessäsi kertoa kokemuk
sista, jolloin olet tuntenut iloa kertoessasi evankeliumista muille.

Ajattele jotakuta tuntemaasi henkilöä – ystävää, per-
heenjäsentä tai seurakuntalaista – joka voisi hyötyä 
siitä, että lausuisit todistuksesi Vapahtajasta ja Hänen 
palautetusta evankeliumistaan. Pohdi, millä tavoin 
voisit lausua tälle henkilölle todistuksesi siitä, kuinka 
Jeesus Kristus pystyy vapauttamaan meidät tuskasta 
ja täyttämään meidät ilolla. Haluat ehkä kirjoittaa tälle 
henkilölle kirjeen tai sähköpostiviestin tai voisit kirjoit-
taa muutamia muistiinpanoja jotakin tiettyä tilannetta 
varten, jolloin puhut hänen kanssaan.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Alma 36 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
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VIIKKO 19: PÄIVÄ 3

Alma 37
Johdanto
Kuten on kirjoitettu lukuun Alma 37, Alma jatkoi neu-
vojaan pojalleen Helamanille ja uskoi tämän haltuun 
pyhät aikakirjat. Hän muistutti Helamania siitä, että 
pyhät kirjoitukset olivat jo olleet välineenä tuhansien 
lamanilaisten tuomisessa Herran luo, ja hän profetoi, 
että Herralla oli muita suuria tarkoituksia noille aika-
kirjoille tulevaisuudessa. Alma opetti pojalleen, mitä 
tämän pitäisi opettaa ihmisille, ja hän opetti Helama-
nille, miten tärkeää on luottaa Jeesuksen Kristuksen 
sanoihin saadakseen johdatusta, vertaamalla Vapahta-
jan sanoja Liahonaan.

Alma 37
Alma uskoo levyt Helamanin haltuun, neuvoo tätä 
pitämään käskyt ja muistuttaa tälle, kuinka Liahona toimi 
uskon mukaan
Mieti seuraavaa kuviota:

Ajattele kahta tai kolmea pientä ja yksinkertaista asiaa, 
jotka ovat mullistaneet maailman, kuten hehku-
lamppu. Ajattele joitakin pieniä asioita, joilla on ollut 
suuri vaikutus hyvään sinun elämässäsi. Kirjoita kaksi 
näistä pienistä asioista yllä olevan kuvion vasemmalle 
puolelle. Kirjoita oikealle puolelle muutamin sanoin 
kuvaus siitä suuresta vaikutuksesta, joka näillä pienillä 
asioilla on ollut sinun elämääsi.

Kuten luvussa Alma 37 kerrotaan, Alma valmisti poi-
kaansa Helamania tulemaan seuraavaksi pyhien aika-
kirjojen pitäjäksi. Alma opetti Helamanille periaatteen 
siitä, mikä osa pienillä ja yksinkertaisilla asioilla on 
Herran suunnitelmassa. Lue Alma 37:6–7 ja täydennä 
sitten seuraava periaate: Toteuttaakseen iankaikkiset 
tarkoituksensa Herra toimii       
  kautta.

Lue Alma 37:1–7 ja pane merkille, mitä Alma kuvaili 
pieneksi ja yksinkertaiseksi asiaksi. Etsi myös koh-
dasta Alma 37:8–10, millä tavoin pronssilevyt (joihin 
pyhät kirjoitukset sisältyivät) johtivat suuriin asioihin 
Mormonin kirjan kansan kohdalla. Kun luet, merkitse 

Pienet ja 
yksinkertaiset 

asiat

Johtavat 
suuriin 
asioihin

pyhiin kirjoituksiisi, mitä näistä siunauksista sinäkin 
olet saanut tutkiessasi itse pyhiä kirjoituksia.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus 
seuraavaan kysymykseen: Millä kahdella tai kolmella tavalla 

pyhät kirjoitukset ovat saaneet aikaan suuria sinun elämässäsi?

Kohdassa Alma 37:13–16 kerrotaan neuvoista, jotka 
Alma antoi Helamanille, kun hän antoi aikakirjat 
poikansa haltuun. Tutki näitä jakeita ja pane merkille, 
mitä periaatteita Alma opetti. Yksi näistä periaatteista 
on tämä: Jos me noudatamme Herran käskyjä, me 
menestymme. Pohdi, kuinka tämä periaate liittyy 
tämän oppiaiheen alussa olevaan kuvioon.

Kuten kohdassa Alma 37:35–47 kerrotaan, Alma kehotti 
Helamania opettamaan kansaa voittamaan jumalatto-
muuden ja kiusaukset uskon kautta Herraan Jeesukseen 
Kristukseen. Seuraavassa on kaksi oppiaiheen runkoa, 
joissa käsitellään näitä opetuksia. Tutki kumpaakin oppi-
aihetta ja niihin liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia. Val-
mistaudu sitten opettamaan jompikumpi oppiaiheista 
jollekulle perheenjäsenelle, koko perheellesi (ehkä 
osana perheillan oppiaihetta) tai jollekulle ystävälle. Voit 
jonkin verran soveltaa oppiaihetta sen mukaan, kelle ja 
missä opetat. Varaa ajankohta ja opeta oppiaihe sovit-
tuna päivänä. Tuo oppi aiheen runko myös seuraavaan 
seminaariluokkaan ja ole valmis kutsuttaessa opetta-
maan oppiaiheesi luokalle.

Oppiaihe 1 – Alma 37:35–37
Selitä niille, joita opetat, että kun puuntaimia istutetaan, 
nuori taimi yleensä sidotaan tai kiinnitetään tukiseipää-
seen, ja kun puu kasvaa, tuki pois-
tetaan. Kysy: Miksihän nuori ja kas-
vava puun taimi tarvitsee seipään 
tuekseen?

Lue seuraava kokemus presidentti 
Gordon B. Hinckleyn elämästä:

Pian naimisiin menonsa jälkeen pre-
sidentti Gordon B. Hinckley istutti 
kotinsa pihapiiriin puuntaimen. Hän 
ei huolehtinut siitä juuri lainkaan 
vuosien varrella. Eräänä päivänä hän 
huomasi, että puu oli vinossa ja kal-
lellaan kohti länttä, koska itätuulet 
olivat painaneet sitä sen ollessa nuori 
ja taipuisa. Hän meni ulos ja yritti 
työntämällä suoristaa sitä, mutta 
runko oli liian paksu. Hän yritti köy-
den ja väkipyörien avulla suoristaa 
sitä, mutta se ei taipunut. Viimein hän 
otti sahan ja katkaisi kookkaan oksan 
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puun länsipuolelta, ja puuhun jäi ruma arpi. Myöhem-
min hän kertoi puusta:

”Puun istuttamisesta on kulunut yli puoli vuosisataa. Tyt-
täreni perheineen asuu nyt talossa. Joku päivä sitten kat-
soin taas puuta. Se on suuri. Sen muoto 
on parempi. Se palvelee taloa hyvin. 
Mutta kuinka vakava olikaan sen nuo-
ruusvuosien trauma ja kuinka kovakou-
raisesti minun olikaan ojennettava sitä.

Istutusvaiheessa narunpätkä olisi pitä-
nyt sen suorana tuulen voimaa vastaan. 
Olisin voinut ja minun olisi pitänyt 
panna se naru paikoilleen pienellä vai-
valla. Mutta en tehnyt sitä, ja puu taipui kasvamaan 
vinoon siihen kohdistuneitten voimien vuoksi.” (Ks. 
”Kasvata lapsi sille tielle, jota hänen on kulkeminen”, 
Valkeus, tammikuu 1994, s. 56–57.)

Pyydä jotakuta lukemaan Alman neuvo Helamanille 
jakeessa Alma 37:35, ja keskustelkaa siitä, kuinka tämä 
jae liittyy presidentti Hinckleyn kokemukseen puun 
kanssa. (Alma 37:35 on pyhien kirjoitusten hallittava 
kohta. Voisit merkitä sen selvästi erottuvalla tavalla, jotta 
pystyt tulevaisuudessa löytämään sen helposti.)

Kehota niitä, joita opetat, esittämään periaate, jossa tii-
vistyy jae Alma 37:35. (Se voisi olla jotakin tähän 
tapaan: Meidän tulee oppia nuoruudessamme pitä
mään Jumalan käskyt.) Voisit esittää yhden tai useam-
pia seuraavista kysymyksistä:

• Miten arvelette, että ihmisten elämään vaikuttaa se, 
jos he jo nuorena oppivat pitämään Jumalan käskyt?

• Millä tavoin käskyjen pitäminen jo nuorena on vai-
kuttanut teihin?

• Tuleeko teille mieleen joku, jota on siunattu 
loppuelämänsä ajan sen vuoksi, että hän jo nuorena 
oppi noudattamaan käskyjä? Kuinka tätä henkilöä 
on siunattu?

Pyydä jotakuta lukemaan ääneen Alma 37:36–37, ja pan-
kaa merkille, mitkä erityiset neuvot voisivat auttaa käs-
kyjen pitämisessä. Esitä seuraavien kaltaisia kysymyksiä:

• Kuinka näiden neuvojen noudattaminen päivittäin 
voisi auttaa teitä pitämään käskyt?

• Millä tavoin te pyritte laittamaan Herran ensimmäi-
selle sijalle ajatuksissanne ja toimissanne? Kuinka 
voisitte tulla vielä paremmiksi?

• Mitä lupauksia annetaan niille, jotka rukoilevat usein?

Lausu todistuksesi siitä, kuinka neuvon kysyminen Her-
ralta on auttanut sinua pitämään käskyt. Kehota niitä, 
joita opetat, noudattamaan Alman sanoja neuvon kysy-
misestä Herralta.

Oppiaihe 2 – Alma 37:38–45
Kysy niiltä, joita opetat, tietävätkö he sen suunnannäyt-
täjän nimen, jonka Herra antoi Lehin perheelle ja joka 
auttoi heitä matkustamaan luvattuun maahan. Pyydä 
sitten jotakuta lukemaan Alma 37:38. Selitä, että Alma 
viittasi Liahonaan opettaakseen Helamanille tärkeän 
periaatteen siitä, kuinka Herra opastaa lapsiaan.

Pyydä niitä, joita opetat, vastaamaan seuraaviin 
kysymyksiin lukemalla annetut jakeet ja etsimällä niistä 
vastaus:

• Kuinka Liahona kohdan Alma 37:38–40 mukaan 
toimi?

• Miksi Liahona kohdan Alma 37:41–42 mukaan lak-
kasi aika ajoin toimimasta?

• Kuinka Liahona kohdan Alma 37:43–45 mukaan on 
samankaltainen kuin Kristuksen sanat?

Selitä, että vertauskuvilla (ks. Alma 37:43, 45) viitataan 
johonkin suurempaan ajatukseen. Esimerkiksi Lehin 
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perheen kuuliaisuus tai tottelemattomuus Liahonan 
ohjeille on vertauskuvana meidän valinnoistamme nou-
dattaa Kristuksen sanoja tai olla noudattamatta niitä. 
Aivan kuten Lehin perhe saapui luvattuun maahan seu-
raamalla Liahonaa, mekin saamme iankaikkisen elä-
män, kun me noudatamme Kristuksen sanoja.

Pyydä jotakuta selittämään, mistä me voimme löytää 
Jeesuksen Kristuksen sanoja omaan elämäämme. 
(Mahdollisia vastauksia: pyhistä kirjoituksista, nykypäi-
vän profeettojen sanoista, patriarkallisesta siunauksesta 
ja Hengen kehotuksista.)

Kysy: Mitä periaatteita Alma opetti Helamanille käyttä-
mällä esimerkkinä Liahonaa? (Vastauksena voisi olla 
seuraavanlainen periaate: Jos otamme varteen Jeesuk
sen Kristuksen sanat, ne ohjaavat meidät saamaan 
iankaikkisen elämän.) Voisit lausua oman todistuksesi 
siitä, että Herran sanojen kuunteleminen ja noudatta-
minen tuovat suuria siunauksia meidän elämäämme.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi muu
tama virke, joissa kuvailet, mitä olet oppinut tutkimalla 

sitä oppiaihetta, jonka päätit opettaa.
 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seu
raavaa: Olen päättänyt opettaa oppiaiheessani kohtaa 

Alma 37: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (kirjoita ne jakeet, jotka aiot opet
taa). Aion opettaa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (kirjoita, ketä aiot opettaa) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (kirjoita päivämäärä, jolloin olet varautunut 
opettamaan tämän oppiaiheen).

Pyhien kirjoitusten hallinta – Alma 37:35
Merkitse Alma 37:35. Yritä opetella tämä jae ulkoa. 
Lausu tai lue se sitten isälle tai äidille tai jollekulle 
muulle luotettavalle aikuiselle. Esitä tälle henkilölle 
seuraavat kysymykset:

• Kuinka kuuliaisuus Jumalan käskyille on auttanut 
sinua omassa elämässäsi?

• Minkä sellaisen neuvon antaisit minulle, joka voisi 
auttaa minua olemaan viisaampi nuoruudessani?

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä 
opit henkilöltä, jonka kanssa puhuit jakeesta Alma 37:35.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Alma 37 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 19: PÄIVÄ 4

Alma 38
Johdanto
Alman poika Siblon palveli isänsä kanssa lähetyssaar-
naajana soramilaisten keskuudessa. Tämän lähetystyön 
jälkeen Alma ilmaisi iloa siitä vakaudesta ja uskolli-
suudesta, jota Siblon oli osoittanut kärsiessään vainoa 
soramilaisten keskuudessa. Alma todisti Siblonille 
Jeesuksen Kristuksen suomasta vapauttavasta voimasta 
ja neuvoi Siblonia edelleen opettamaan evankeliumia.

Alma 38:1–3
Alma ilmaisee iloitsevansa Siblonin uskollisuudesta
Mieti hetki jotakin tilannetta, jolloin vanhempasi ovat 
tunteneet iloa hyvästä valinnasta, jonka sinä tai joku 
muu perheenjäsen on tehnyt, tai siitä, millä tavoin elät.

Lue Alma 38:1–3 ja pane merkille ilmauksia, jotka 
kuvailevat sitä, mitä Alma ajatteli Siblonista ja miksi. 
Kirjoita joitakin ilmauksia, joita löysit:   
 

Näistä jakeista me opimme tämän periaatteen: Kun 
me nuoruudessamme alamme olla vakaita ja 
uskollisia käskyjen pitämisessä, me voimme tuoda 
suurta iloa vanhemmillemme.

 1. Käytä hetki siihen, että kysyt isältäsi tai äidiltäsi tai 
huoltajaltasi tai joltakulta kirkon johtohenkilöltä, millä 

tavoin sinun hyvät valintasi vaikuttavat häneen. Kirjoita pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä hän vastasi.
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Alma 38:4–9
Alma todistaa Vapahtajan suomasta vapauttavasta voimasta
Alma muistutti Siblonia siitä, että he olivat kumpikin 
päässeet osallisiksi Vapahtajan suomasta vapautta-
vasta voimasta, vaikkakin eri tavoin. Lue Alma 38:4–8 
ja täydennä seuraava taulukko. Käytä taulukon täy-
dentämisessä apuna myös sitä, mitä tiedät Siblonista 
kohdan Alma 38:2–3 pohjalta, ja sitä, mitä olet oppinut 
Almasta Mormonin kirjan muista luvuista.

Siblon  
(Alma 38:2–5)

Alma  
(Alma 38:6–8)

Mistä hän 
vapautui?

Kuinka hän 
pääsi osalliseksi 
vapautumisen 
siunauksesta?

Siblonin kokemuksen pohjalta voimme oppia tämän: 
Jos me kestämme kaiken kärsivällisinä ja tur
vaamme Jumalaan, Hän vapauttaa meidät koette
lemuksista, vastoinkäymisistä ja ahdingoista ja 
ylentää meidät viimeisenä päivänä. Alman koke-
muksen pohjalta opimme myös tämän: Meidän täy
tyy osoittaa uskoa Jeesukseen Kristukseen ja etsiä 
Hänen armoaan saadaksemme syntimme anteeksi 
ja löytääksemme rauhan sielullemme.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mitä opit Siblonin ja Alman kertomuksen pohjalta Vapahtajan 
voimasta vapauttaa sinut?
 b. Valitse jompikumpi edellisen kappaleen lihavoiduista periaat
teista ja kirjoita muutama virke siitä, kuinka voit soveltaa 
kyseistä periaatetta omaan elämääsi.
Lue Alma 38:9 ja pane merkille, mitä Alma halusi Sib-
lonin oppivan. Voisit merkitä tässä jakeessa ilmauksen, 
joka mielestäsi tiivistää sen, mitä Alma halusi poikansa 
ymmärtävän.
Mieti jotakin tilannetta, jolloin Vapahtajan voima 
on vapauttanut sinut koettelemuksista, vaikeuk-
sista tai kelvottomuudesta. Mitä teit tavoitellessasi 
tuota vapautumista? Onko elämässäsi tällä hetkellä 

koettelemuksia tai syntejä? Kuinka voit kääntyä Vapah-
tajan puoleen vapautuaksesi?

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Miksi mielestäsi sinun on 

tärkeä tietää, että ainoa keino tai tapa, jolla voit pelastua, on 
Vapahtajan kautta? (Ks. Alma 38:9.)

Alma 38:10–15
Alma neuvoo Siblonia edelleen kehittämään itsessään 
vanhurskaita ominaisuuksia
Mieti jotakuta opettajaa tai kirkon johtohenkilöä, jolla 
on ollut myönteinen vaikutus elämääsi. Mieti, mitä 
ominaisuuksia on tässä ihailemassasi henkilössä.

Kuten kohdassa Alma 38:10–15 kerrotaan, Alma 
kannusti Siblonia edelleen kehittämään itsessään 
ominaisuuksia, jotka auttaisivat häntä, kun hän jatkaisi 
evankeliumin opettamista ja muiden palvelemista. 
Neuvot, joita Alma antoi Siblonille, voivat soveltua 
jokaiseen, joka haluaa hyvällä tavalla vaikuttaa muihin 
joko palvelemalla, opettamalla tai muilla tavoin. Tutki 
kohtaa Alma 38:10–15 ja pane merkille neuvoja, jotka 
mielestäsi voisivat olla erityisen hyödyllisiä sinulle. Voit 
halutessasi merkitä, mitä löydät.

 4. Seuraavassa on opiskeluopas, joka auttaa sinua 
paremmin ymmärtämään ja toteuttamaan Alman neuvoja 

pojalleen Siblonille (ks. Alma 38:10–15). Valitse vasemmasta 
sarakkeesta kaksi tai kolme Alman neuvoa, joiden tunnet olevan 
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sinulle hyödyllisimpiä. Suorita niiden kohdalla oikeassa sarak
keessa oleva oppimistoiminta. Kirjoita vastauksesi pyhien kirjoi
tusten tutkimispäiväkirjaasi.

Alma 38:10–12 Opiskeluopas

Alman neuvot Oppimistoiminnat

”[Ole] harras ja itsesi 
hillitsevä kaikessa” 
(Alma 38:10).

Henkilö, joka on harras, antautuu 
johdonmukaisesti ja tarmokkaasti 
elämän toimintoihin. Henkilö, joka 
on itsensä hillitsevä, noudattaa 
kohtuutta kaikissa asioissa ja 
harjoittaa malttia. Kirjoita pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, 
miksi näitä kahta ominaisuutta 
tarvitaan, kun palvelee muita. 
Kirjoita, kuinka sinä voisit olla 
hartaampi tai itsesi paremmin 
hillitsevä yhdellä tai useammalla 
elämän osa alueella ja kuinka 
niin toimiminen voisi auttaa sinua 
palvelemaan muita tehokkaammin.

”Katso, ettet ylpisty 
kopeuteen; niin, 
katso, ettet kersku” 
(Alma 38:11).

Kopeus pyhissä kirjoituksissa on 
sitä, kun ihminen luottaa enemmän 
itseensä kuin Jumalaan. Se tarkoittaa 
myös sitä, että ihminen pitää 
itseään muita parempana. Tämän 
epävanhurskaan ylpeyden vastakohta 
on nöyryys. Ne, jotka ovat nöyriä, 
pyrkivät ajattelemaan muita samalla 
tavoin kuin he ajattelevat itseään, ja 
he rakastavat Jumalaa ja asettavat 
Hänet elämässään ensimmäiseksi. 
Kirjoita pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaasi, mitä voisi 
tapahtua, jos joku kirkon jäsen olisi 
tehtävässään kopea ja kerskaileva. 
Ajattele omaa kirkon tehtävääsi 
tai jotakin muuta mahdollisuutta, 
joka sinulla on palvella. Kirjoita 
1–2 tapaa, joilla pyrit olemaan 
nöyrä ja välttämään kopeutta tai 
kerskailemista, kun palvelet.

Alma 38:10–12 Opiskeluopas

Alman neuvot Oppimistoiminnat

”Ole rohkea mutta 
älä määräile”  
(Alma 38:12).

Rohkeus tarkoittaa varmuutta 
siitä, että Jumala on meidän 
kanssamme ja voi auttaa meitä 
toimimaan pelotta Hänen 
palveluksessaan. Määräileminen 
voi tarkoittaa sitä, että tyrkytämme 
uskonkäsityksiämme tai 
asenteitamme muille emmekä 
huomioi heidän tarpeitaan 
ja tunteitaan. Kirjoita pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, 
miksi Herra mielestäsi haluaa 
meidän olevan rohkeita. Kirjoita 
muistiin myös jokin tietty tapa, 
jolla voit noudattaa neuvoa olla 
rohkea mutta välttää määräilemistä 
pyrkiessäsi palvelemaan muita.

”[Hillitse] kaikki 
intohimosi”  
(Alma 38:12).

Hillitseminen tarkoittaa ohjaamista 
tai hallitsemista. Intohimo on vahva 
tunne. Pohdi seuraavia kysymyksiä 
ja kirjoita vastauksesi pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi: 
Miksihän meidän on tärkeää hillitä 
intohimomme – toisin sanoen ohjata 
tai hallita vahvoja tunteitamme? 
Mitenhän intohimojesi hillitseminen 
voi auttaa sinua täyttymään 
rakkaudella? Mitä aiot tehdä 
noudattaaksesi Alman neuvoa hillitä 
kaikki intohimosi?

”[Vältä] 
joutilaisuutta”  
(Alma 38:12).

Etsi Pyhien kirjoitusten oppaasta 
(scriptures.lds.org/fi) hakusana 
”Laiskuus” saadaksesi lisää 
tietoa siitä, mitä joutilaisuus 
eli laiskuus tarkoittaa. Valitse 
artikkelissa luetelluista pyhien 
kirjoitusten kohdista kaksi ja tutki 
niitä. Kirjoita pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaasi, mitä opit 
näistä jakeista. Kirjoita, miten 
neuvo joutilaisuuden välttämisestä 
auttaa sinua palvelemaan muita 
tehokkaammin. Kirjoita lopuksi 
jokin tietty tapa, jolla aiot pyrkiä 
välttämään joutilaisuutta.
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Alman neuvoissa Siblonille kohdassa Alma 38:10–15 
opetetaan tämä periaate: Vanhurskaiden ominai
suuksien kehittäminen itsessämme valmistaa 
meitä opettamaan ja palvelemaan muita. Pohdi, 
millä tavoin niiden vanhurskaiden ominaisuuksien 
kehittäminen itsessäsi, joista luit luvussa Alma 38, voi 
siunata sinun elämääsi ja läheistesi elämää.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Alma 38 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 20: PÄIVÄ 1

Alma 39
Johdanto
Alma nuhteli hairahtunutta poikaansa Koriantonia, 
joka oli jättänyt palvelutehtävänsä ja syyllistynyt vaka-
vaan sukupuolirikkomukseen. Alma puhui Korianto-
nille tämän tekojen vakavuudesta ja ilmaisi pettymyk-
sensä siitä, että Korianton oli syyllistynyt niin vakavaan 
rikkomukseen. Alma kehotti Koriantonia olemaan 
enää seuraamatta silmiensä himoja ja tekemään paran-
nuksen (ks. Alma 39:9). Alman sanoma Koriantonille 
on luvuissa Alma 39–42.

Alma 39:1–6
Alma selittää sukupuolisynnin vakavuutta pojalleen 
Koriantonille
Pohdi seuraavaa lausumaa: Jotkin synnit ovat vaka-
vampia kuin toiset synnit.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastauk
set seuraaviin kysymyksiin: Oletko samaa mieltä siitä, että 

jotkin synnit ovat vakavampia kuin toiset synnit? Miksi tai miksi et?

Kuten luvussa Alma 39 kerrotaan, Alma antoi pojal-
leen Koriantonille neuvoja, jotka voivat auttaa sinua 
ymmärtämään tiettyjen syntien vakavuuden. Korianton 
oli seurannut Almaa ja veljeään Siblonia lähetystyöhön 
saarnaamaan evankeliumia soramilaisille. Siellä ollessaan 
Korianton oli syyllistynyt vakavaan sukupuolisyntiin.

Lue Alma 39:1–4 ja pane merkille, mitä Korianton oli 
tehnyt väärin. Sinun on ehkä helpompi ymmärtää näitä 
jakeita, kun tiedät, että portto on siveetön nainen eli 

prostituoitu. On tärkeää ymmärtää, että ”Herra [ei] voi 
suvaita syntiä vähäisimmässäkään määrin” (OL 1:31). 
Sukupuolisynnit ovat erityisen vakavia. Huomaa myös, 
että Korianton tietoisesti jätti lähetystyötehtävänsä 
mennäkseen portto Isabelin luo, mikä lisäsi hänen 
syntinsä vakavuutta.

Lue Alma 39:5 ja pane merkille, kuinka Alma selitti 
sukupuolisynnin vakavuutta verrattuna muihin synteihin. 
Iljetys on jotakin synnillistä, jumalatonta tai paheellista. 
Näistä jakeista opimme, että sukupuolisynti on ilje
tystä Herran silmissä. Pohdi, miksihän sukupuolisynti 
arvioidaan vakavuudessa seuraavaksi murhan jälkeen.

Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin koo-
rumista on selvittänyt näin sitä, miksi sukupuolisynti 
on iljetystä Herralle: ”Kun Jumala antaa näin vakavan 
aseman fyysiselle halulle, joka on suotu niin yleismaa-
ilmallisesti, niin mitä Hän yrittää meille kertoa sen 
paikasta Hänen suunnitelmassaan kaikkia miehiä ja 
naisia varten? Saanen sanoa, että juuri sitä Hän tekee – 
lausuu ajatuksensa itse elämän suunnitelmasta. Hänen 
suurimpia kuolevaisuutta koskevia huolenaiheitaan 
on selvästikin se, kuinka tähän maailmaan tullaan ja 
kuinka siitä lähdetään pois. Hän on asettanut näihin 
asioihin erittäin tiukat rajat.” (Ks. ”Henkilökohtainen 
puhtaus”, Liahona, tammikuu 1999, s. 90.)

Lue seuraavat kappaleet sekä etsi ja merkitse vastauk-
set seuraavaan kysymykseen: Mitä siunauksia suku-
puolisesti puhtaana pysymisestä seuraa?

”Läheinen fyysinen kanssakäyminen aviomiehen ja 
vaimon välillä on kaunista ja pyhää. Se on Jumalan 
säätämää lasten luomiseksi ja rakkauden ilmaisemi-
seksi aviomiehen ja vaimon välillä. Jumala on käskenyt, 
että sukupuolinen läheisyys tulee varata avioliittoon.

Kun olet sukupuolisesti puhdas, valmistaudut tekemään 
temppelissä pyhiä liittoja ja pitämään ne. Valmistaudut 
luomaan lujan avioliiton ja saattamaan lapsia maail-
maan osaksi iankaikkista ja rakastavaa perhettä. Suojelet 
itseäsi hengellisiltä ja emotionaalisilta vaurioilta, joita 
aiheutuu avioliiton ulkopuolisesta sukupuolisesta lähei-
syydestä. Suojelet itseäsi myös vahingollisilta sairauk-
silta. Sukupuolisesti puhtaana pysyminen auttaa sinua 
tuntemaan varmuutta ja olemaan todella onnellinen, ja 
se edistää kykyäsi tehdä hyviä valintoja nyt ja tulevaisuu-
dessa.” (Nuorten voimaksi, kirjanen, 2011, s. 35.)

Lue nyt seuraavat kappaleet sekä etsi ja merkitse vas-
taukset seuraavaan kysymykseen: Mitkä ovat Herran 
tasovaatimukset sukupuolisesti puhtaana pysymiseen?

”Herran mittapuu, joka koskee sukupuolista puhtautta, 
on selkeä ja muuttumaton. Älä ryhdy mihinkään suku-
puolisuhteisiin ennen avioliittoa ja pysy täysin uskol-
lisena puolisollesi avioliiton solmimisen jälkeen. Älä 
anna median, ikätovereidesi tai muiden taivutella sinua 
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uskomaan, että sukupuolinen läheisyys ennen avioliit-
toa olisi hyväksyttävää. Se ei ole. Jumalan silmissä suku-
puolisynnit ovat äärimmäisen vakavia. Ne häpäisevät 
Jumalan meille antaman pyhän voiman luoda elämää. 
Profeetta Alma opetti, että sukupuolisynnit ovat vaka-
vampia kuin mitkään muut synnit, murhaa ja Pyhän 
Hengen kieltämistä lukuun ottamatta (ks. Alma 39:5).
Älä milloinkaan tee mitään, mikä voisi johtaa suku-
puolirikkomukseen. Kohtele muita kunnioittavasti 
äläkä himokkaiden ja itsekkäiden halujen tyydyttämi-
sen kohteina. Älä osallistu ennen avioliiton solmimista 
intohimoiseen suutelemiseen, älä makaa toisen päällä 
äläkä koskettele toisen intiimejä ruumiinosia – älä 
vaatteiden päältä äläkä alta. Älä tee mitään muutakaan, 
mikä herättää seksuaalisia tunteita. Älä herätä sellaisia 
tunteita omassa ruumiissasi. Kiinnitä huomiota Hen-
gen kuiskauksiin, jotta voit olla puhdas ja hyveellinen. 
Herran Henki vetäytyy pois sellaisen ihmisen luota, 
joka osallistuu sukupuolirikkomukseen.
Vältä tilanteita, joissa houkutus kiusaukseen on voimak-
kaampi, kuten myöhäisillan tai yön yli kestävät toiminnat 
poissa kotoa tai toiminnat, joissa ei ole aikuisvalvon-
taa. Älä osallistu keskusteluihin tai minkään sellaisen 
median käyttöön, joka herättää sukupuolisia tunteita. Älä 
osallistu minkäänlaiseen pornografiaan. Henki voi auttaa 
sinua tietämään, milloin olet vaarassa, ja antaa sinulle 
voimaa lähteä pois siitä tilanteesta. Luota vanhempiesi ja 
johtajiesi vanhurskaisiin neuvoihin ja tottele niitä.
Homoseksuaalinen ja lesbolainen käyttäytyminen 
on vakava synti. Jos huomaat kamppailevasi samaan 
sukupuoleen kohdistuvaa viehtymystä vastaan tai jos 
sinua houkutellaan osallistumaan sopimattomaan 
käytökseen, pyydä neuvoa vanhemmiltasi ja piispaltasi. 
He auttavat sinua.
Seksuaalisen väkivallan uhrit eivät ole syyllistyneet 
syntiin, eikä heidän tarvitse tehdä parannusta. Jos olet 
joutunut väkivallan uhriksi, tiedä, että olet viaton ja 
että Jumala rakastaa sinua. Puhu vanhemmillesi tai 
jollekulle muulle luotettavalle aikuiselle ja pyydä heti 
neuvoa piispaltasi. He voivat tukea sinua hengellisesti 
ja auttaa sinua saamaan tarvitsemaasi suojelua ja apua. 
Parantumisen prosessi voi viedä aikaa. Luota Vapahta-
jaan. Hän parantaa sinut ja antaa sinulle rauhan.

Jos tunnet houkutusta minkäänlaiseen sukupuolirik-
komukseen, pyydä apua vanhemmiltasi ja piispaltasi. 
Rukoile taivaallista Isääsi, joka auttaa sinua vastusta-
maan kiusausta ja voittamaan sopimattomat ajatukset 
ja tunteet. Jos olet tehnyt sukupuolirikkomuksen, puhu 
heti piispasi kanssa ja aloita parannuksenteko, niin että 
voit saada rauhan ja Hengen täyden toveruuden.

Tee henkilökohtainen sitoumus olla sukupuolisesti 
puhdas. Kannusta sanoillasi ja teoillasi muita toimi-
maan samoin.” (Nuorten voimaksi, s. 35–37.)

Pohdi, mihin sanomaan juuri lukemassasi tekstissä 
tunnet Herran haluavan sinun keskittyvän.

Alma 39:7–19
Alma kannustaa Koriantonia tekemään parannuksen
Kuvittele, että keskustelet vanhempiesi, Nuorten 
Miesten tai Nuorten Naisten johtohenkilöiden tai 
seurakuntanne piispan tai seurakunnanjohtajan kanssa 
sukupuolisen puhtauden tärkeydestä. Mieti, kuinka 
vastaisit vanhemmillesi tai kirkon johtohenkilöille, 
kun he neuvovat sinulle, miten tärkeää on pysyä 
sukupuolisesti puhtaana. Lue Alma 39:7–8, niin saat 
selville, mikä oli Alman tarkoitus hänen opettaessaan 
Koriantonille tämän synnin vakavuutta. Pohdi, miten 
se, että tiedät vanhempiesi tai kirkon johtohenkilöiden 
esittävän rakastavan kutsun pysyä puhtaana tai tehdä 
parannus Jumalan tuomioiden välttämiseksi, voisi 
vaikuttaa siihen, kuinka suhtaudut heidän neuvoihinsa.

Vanhin D. Todd Christofferson kahden-
toista apostolin koorumista on kuvaillut, 
miksi vanhemmat Alman tavoin kutsuvat 
lapsiaan parannukseen: ”Kutsu parannuk-
seen on rakkauden osoitus. – – Ellemme 
kutsu muita muuttumaan tai ellemme 

vaadi parannusta itseltämme, emme täytä yhtä perus-
velvollisuutta, joka meillä on toisiamme ja itseämme 
kohtaan. Salliva äiti ja isä, suopea ystävä ja pelokas 
kirkon johtohenkilö ovat todellisuudessa enemmän 
huolissaan itsestään kuin niiden hyvinvoinnista ja 
onnesta, joita he voisivat auttaa. Niin, kutsua parannuk-
seen pidetään toisinaan suvaitsemattomana tai hyök-
käävänä ja se saattaa jopa herättää närkästystä, mutta 
Hengen opastuksella esitettynä se on todellisuudessa 
teko, joka osoittaa aitoa välittämistä.” (Ks. ”Parannuk-
sen jumalallinen lahja”, Liahona, marraskuu 2011, s. 39.)

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seu
raavaa: Parannuksentekoon sisältyy… Kun sitten tutkit 

jakeita Alma 39:9–14, laadi pyhien kirjoitusten tutkimispäivä
kirjaasi luettelo siitä, mitä sellaista Alma opetti Koriantonille 
parannuksesta, mikä voisi auttaa täydentämään tämän lauseen.

Käytä apunasi seuraavia kysymyksiä ja selityksiä, jotta 
voit ymmärtää Alman neuvon ja toteuttaa sitä. Yritä 
löytää ja kirjoittaa kutakin seuraavassa lueteltua jaetta 
kohden ainakin yksi totuus, joka voisi auttaa täydentä-
mään lauseen pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi. 
Sinun ei tarvitse kirjoittaa pyhien kirjoitusten tutkimis-
päiväkirjaasi vastauksia kysymyksiin.

Lue Alma 39:9. (Alma 39:9 on pyhien kirjoitusten hallit-
tava kohta. Voisit merkitä sen selvästi erottuvalla tavalla, 
jotta pystyt tulevaisuudessa löytämään sen helposti.) 
Miten ilmaukset ”ettet enää seuraa silmiesi himoja” ja 
”kiellä itseltäsi tällainen” liittyvät syntien hylkäämiseen?
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Meidän aikanamme ilmaus ”silmiesi himoja” liittyy 
vahvasti säädyttömyyteen sekä kuviin tai viihteeseen, 
jotka ovat jollakin tavoin pornografisia. Kun tarkaste-
lemme sitä, mitä Alma opetti pojalleen, niin voimme 
ymmärtää, miten tärkeää on kieltää itseltämme eli 
poistaa elämästämme kaikenlainen moraalittomuus 
(kuten ne moraalittomuuden kiusausten aiheuttajat, 
jotka ovat meidän hallittavissamme), jotta voisimme 
periä Jumalan valtakunnan. Millä tavoin nuoret myö-
hempien aikojen pyhät voivat nykyään vetää itselleen 
rajan sukupuoliseen puhtauteen liittyvissä asioissa ja 
välttää seuraamasta silmiensä himoja?

Lue Alma 39:10. Millä tavoin se, että pyrkii saamaan 
hengellistä ravintoa – vanhemmilta, kirkon johtohenki-
löiltä, sisaruksilta tai luotettavilta ystäviltä – voi auttaa 
tekemään parannuksen?

Lue Alma 39:11–12 ja pohdi seuraavia kysymyksiä:

• Minkä täytyy muuttua ihmisen sydämessä parannus-
prosessin aikana, jotta Perkele ei eksytä häntä jälleen 
tekemään syntiä?

• Millä tavoin se, että välttää turhien ja mielettömien 
asioiden tavoittelemista, voi auttaa tekemään 
parannusta?

Lue Alma 39:13. Muista, että Alma sanoi Korianto-
nille, että kun soramilaiset olivat nähneet Koriantonin 
käytöksen, he eivät tahtoneet uskoa Alman sanoihin 
(ks. Alma 39:11). Voisi olla hyödyllistä ymmärtää, että 
pyhissä kirjoituksissa ilmaus ”kääntyä Herran puoleen” 
viittaa parannukseen. Parannus on sitä, että ”kääntää 
sydämensä ja tahtonsa Jumalaan” (PKO, ”Parannus”).

• Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että tekee parannuksen 
”kaikesta mielestään, väkevyydestään ja voimastaan”?

• Kun syntimme vaikuttavat muihin, mitä meidän 
täytyy tehdä osana parannuksentekoamme?

• Kun on syyllistynyt vakavaan syntiin, miksi 
on välttämätöntä pyytää apua piispalta tai 
seurakunnanjohtajalta?

Kohdasta Alma 39:9–13 me opimme: Parannuksen
tekoon sisältyy se, että tunnustamme ja hylkäämme 
syntimme sekä käännymme Herran puoleen kaikesta 
mielestämme, väkevyydestämme ja voimastamme.

Pohdi, mitä Herra haluaisi sinun tekevän, jotta voi-
sit täydemmin kääntää sydämesi ja tahtosi Hänen 
puoleensa. Mitä voit tehdä tänään, jotta alkaisit toimia 
näiden kehotusten mukaan?

Ilman Jeesusta Kristusta ja Hänen sovitustaan sinun 
olisi mahdotonta saada syntejäsi anteeksi. Lue Alma 
39:15–16, 19 ja pane merkille, kuinka Alma kuvaili 
tietoa siitä, että Jeesus Kristus tulisi ottamaan pois 
maailman synnit.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, miksi 
Jeesuksen Kristuksen tuleminen on hyvä uutinen Korian

tonille ja sinulle.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Alma 39:9
Vanhin Richard G. Scott kahdentoista apostolin koo-
rumista on sanonut pyhien kirjoitusten kohtien ulkoa 
opettelemisesta seuraavaa:

”Pyhien kirjoitusten kohtien oppiminen, pohdiske-
leminen, tutkiminen ja ulkoa opetteleminen on kuin 
tallettaisi arkistokaappiin ystäviä, arvoja ja totuuksia, 
jotka voi ottaa käyttöön milloin tahansa, missä päin 
maailmaa tahansa.

Pyhien kirjoitusten kohtien ulkoa opetteleminen voi 
antaa suurta voimaa. Pyhien kirjoitusten kohdan opet-
teleminen ulkoa on kuin solmisi uuden ystävyyden. On 
kuin löytäisi uuden henkilön, joka voi auttaa hädässä, 
antaa innoitusta ja lohtua sekä olla kannustamassa tar-
vittavaan muutokseen.” (”Pyhien kirjoitusten voima”, 
Liahona, marraskuu 2011, s. 6.)

 4. Yritä opetella ulkoa Alma 39:9. Kirjoita pyhien kirjoitus
ten tutkimispäiväkirjaasi virke tai pari siitä, kuinka tämän 

jakeen ulkoa opetteleminen voisi suojella sinua kiusauksen hetkenä.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Alma 39 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 20: PÄIVÄ 2

Alma 40–41
Johdanto
Kuten luvuissa Alma 40–41 kerrotaan, Alma opetti 
pojalleen Koriantonille tärkeitä opinkohtia, jotka liit-
tyvät elämään kuoleman jälkeen. Alma selitti, että Jee-
suksen Kristuksen sovituksen kautta koko ihmiskunta 
nousisi ylös kuolleista. Alma kertoi Koriantonille myös 
henkimaailmasta, missä kuolleet – sen mukaan mitä 
valintoja he ovat tehneet kuolevaisuudessa – odottavat 
ylösnousemukseen saakka paratiisissa tai henkivanki-
lassa. Korianton sai tietää Almalta, että palauttamisen 
suunnitelmaan sisältyy paitsi fyysinen ylösnousemus 
myös hengellinen palauttaminen, jolloin saamme 
kokea tekojemme ja toiveidemme seuraukset. Lopuksi 
Alma tähdensi, että keskeistä tässä palauttamisen 
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suunnitelmassa on se totuus, että jumalattomuus ei voi 
koskaan johtaa todelliseen onneen.

Alma 40
Alma kertoo Koriantonille henkimaailmasta ja 
ylösnousemuksesta
Kuvittele, että sinulla on ystävä, jolta on äskettäin kuollut 
joku läheinen. Ystäväsi, joka tietää sinun olevan uskonnol-
linen, on tullut luoksesi ja esittää seuraavat kysymykset:

• Minkä ansiosta meidän on mahdollista elää jälleen? 
Ketkä nousevat kuolleista?

• Minne me menemme kuoltuamme ja millaista 
siellä on?

• Mikä on ylösnousemus? Mitä eroa on meidän 
kuolevaisella ruumiillamme ja meidän ylösnousseella 
ruumiillamme? Mitä tapahtuu sen jälkeen kun 
olemme nousseet kuolleista?

Luvussa Alma 40 on tietoja, jotka voivat auttaa vas-
taamaan näihin kysymyksiin. Tässä luvussa Alman 
opetukset pojalleen Koriantonille jatkuvat. Kuolleiden 
ylösnousemus oli alkanut askarruttaa Koriantonia.

 1. Lue seuraavat kolme pyhien kirjoitusten kohtaa. Valitse 
yksi tai useampia kohtia ja selitä pyhien kirjoitusten tutki

mispäiväkirjassasi, kuinka se, mitä Alma opetti, vastaa kohtaan liit
tyvään kysymykseen. (Jos oppiaiheen päättyessä sinulle jää aikaa, 
voisit palata ja tarkastella, mitä Alma opetti muissa jakeissa.)
 a. Tutki kohtaa Alma 40:1–5. Minkä ansiosta meidän on mah
dollista elää jälleen? Ketkä nousevat kuolleista?
 b. Tutki jakeita Alma 40:6–7, 11–14. Minne me menemme kuol
tuamme ja millaista siellä on? (Kun Alma opetti, että kaikkien 
ihmisten henget ”otetaan kotiin sen Jumalan luokse, joka antoi 
heille elämän” [Alma 40:11], hän opetti, että kuolemamme jäl

keen mutta ennen ylösnousemustamme meidän henkemme palaa 
henkimaailmaan, ei siihen lopulliseen määränpäähän Jumalan 
tuomion jälkeen. Voisi olla hyödyllistä katsoa jakeen 13 alaviite, 
jotta ymmärrät, mitä Alma tarkoitti, kun hän viittasi ”ulkoiseen 
pimeyteen”. Lisäksi Alma 40:14 auttaa meitä ymmärtämään, että 
tämä viittaus ulkoiseen pimeyteen tarkoittaa ylösnousemusta 
edeltävää tilaa, jota nimitämme yleensä henkivankilaksi, eikä 
kirottujen lopullista eli pysyvää paikkaa.)
 c. Tutki kohtaa Alma 40:21–26. Mikä on ylösnousemus? Mitä 
eroa on meidän kuolevaisella ruumiillamme ja meidän ylösnous
seella ruumiillamme? Mitä tapahtuu sen jälkeen kun olemme 
nousseet kuolleista?

Viitaten kohtaan Alma 40:11–12 presidentti George Q. 
Cannon ensimmäisestä presidenttikunnasta selitti, että 
Alma ”ei tarkoita sitä, että heidät vietäisiin heti Jumalan 
omien kasvojen eteen. Hän käyttää tuota ilmausta ilmi-
selvästi rajallisessa merkityksessä.” (Gospel Truth: Dis-
courses and Writings of President George Q. Cannon, toim. 
Jerreld L. Newquist, 2 osaa, 1957–1974, osa 1, s. 73.)

Vanhin Neal A. Maxwell kahdentoista apostolin koo-
rumista on kuvaillut jotakin, mitä tulemme kokemaan, 
kun olemme nousseet kuolleista:

”Tuomiopäivänä – – vallitsee täydellinen objektiivisuus. 
Sen lisäksi että meillä on Mormonin kirjan sanojen 
mukaisesti ’selvä muisto’ ja muistamme täydellisesti 
väärät tekomme, niin myös riemulliset asiat tuodaan 
esiin ja palautetaan. Silloin tiedämme saman, ’mitä me 
nyt tiedämme’. (Alma 5:18; 11:43; ks. myös OL 93:33.) 
Tulemme jaetun tietokannan ansiosta näkemään ’omin 
silmin’ (Moosia 12:22; 15:29).

Kun ’kaikki palautetaan oikeaan ja täydelliseen 
muotoonsa’ (Alma 40:23), palauttaminen koskee 
myös muistia, johon sisältyy lopulta myös muistimme 
kuolevaisuutta edeltävältä ajalta. Ajatelkaa sitä iloa, 
kun mielessä ja sydämessä yhdistyvät merkitykselliset 
muistot sekä ensimmäisestä että toisesta asemasta.

Millainen tunteiden tulva meidät silloin valtaakaan, kun 
rakastava Jumala katsoo viisaaksi palauttaa täysin mei-
dän muistikuvamme! Tämä virkistävä tosiasioiden tulva 
kasvattaa edelleen kiitollisuuttamme siitä, miten kauas 
taaksepäin Jumalan pitkämielisyys ulottuukaan, sekä 
Jeesuksen vapaaehtoisen sovituksen rakastavasta hyvän-
tahtoisuudesta!” (Lord Increase Our Faith, 1994, s. 103.)

Ylösnousemus on hengen ja ruumiin uudelleen 
yhdistyminen, jolloin kaikki palautetaan oikeaan 
ja täydelliseen muotoonsa. Ylösnousemuksen jälkeen 
me jokainen seisomme Jumalan edessä tuomittavina. 
Lue Alma 40:25–26 ja etsi Alman kuvaus niiden viimei-
sestä olotilasta, jotka valitsevat tässä elämässä vanhurs-
kauden, verrattuna niiden viimeiseen olotilaan, jotka 
valitsevat jumalattomuuden. Mieti, kuinka tämä kohta 
voi vaikuttaa haluusi olla puhdas Jumalan edessä.
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Kuten kohdassa Alma 40:16–22 kerrotaan, se ylösnou-
semus, josta Alma puhui, oli suhteessa maanpäälliseen 
aikaan. Jeesus Kristus oli ensimmäinen, joka nousi ylös 
kuolleista, ja pian sen jälkeen nousivat kuolleista ne 
vanhurskaat, jotka olivat eläneet ja kuolleet Aadamin 
ajoista aina Kristuksen ylösnousemukseen asti (ks. Alma 
40:16, 20; OL 133:54–55). Tästä ylösnousemuksesta 
Alma käytti nimitystä ”ensimmäinen ylösnousemus”.

Alma 41
Alma opettaa Koriantonille palauttamisen suunnitelmaa
Kun ajattelet niitä totuuksia, joita Alma opetti 
ylösnousemuksesta, henkimaailmasta ja viimeisestä 
tuomiosta, mieti, kuinka ihmisen tekoihin vaikuttaisi 
se, jos hän uskoisi seuraavaa:

• Kuoleman jälkeen ei ole elämää.
• Kuoleman jälkeen meidät tehdään täydellisiksi riip-

pumatta siitä, ovatko tekomme maan päällä olleet 
hyviä vai pahoja.

• Viimeisellä tuomiolla meidät palkitaan hyvistä 
teoistamme ja meitä rangaistaan pahoista teoistamme.

Luvussa Alma 41 meille kerrotaan, että Koriantonia 
hämmensi se, mitä jotkut opettivat ylösnousemuksesta. 
Voisit merkitä jakeessa Alma 41:1 ilmauksen ”kulke-
neet kauas harhaan” ja sitten lukea tämän jakeen sekä 
panna merkille, mikä sai jotkut ihmiset kulkemaan 
harhaan. Tämän jakeen ymmärtämisen kannalta sinun 
voi olla hyödyllistä tietää, että kirjoitusten vääristelemi-
nen tarkoittaa niiden esittämistä virheellisesti tai niiden 
merkityksen muuttamista.
Minkä käsityksen Alma sanoi aikovansa selventää 
Koriantonille?   
 

Palauttaminen tarkoittaa jonkin asettamista entiselleen. 
Alma halusi Koriantonin ymmärtävän, että siihen, 
mistä hän käytti nimitystä ”palauttamisen suunni-
telma” (Alma 41:2), sisältyy fyysinen ja hengellinen 
puoli. Tutki kohtaa Alma 41:2–5 ja merkitse, mitkä asiat 
palautetaan meille kuoleman jälkeen fyysisesti ja mitkä 
asiat palautetaan hengellisesti.

Mikä palauttamisen suunnitelman fyysinen puoli mai-
nitaan jakeessa Alma 41:2?   
 

Palauttamisen suunnitelman hengellinen puoli, jota 
kuvaillaan jakeissa Alma 40:3–5, on seuraava: Mei
dät palautetaan joko onneen tai kurjuuteen sen 
mukaan, millaisia tekomme ja halumme ovat olleet 
kuolevaisuudessa.

 2. Oletetaan, että sinua on pyydetty opettamaan kohtaa 
Alma 40:3–5 jollekin Alkeisyhdistyksen luokalle. Kirjoita 

pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, kuinka selittäisit opin 
hengellisestä palauttamisesta yksinkertaisella tavalla niin että 
lapset voivat ymmärtää, mitä Alma opetti.

Pohdi, kuinka palauttamisen opin ymmärtäminen voi 
ja kuinka sen tulisi vaikuttaa tekoihisi ja toiveisiisi.

Kun alamme ymmärtää palauttamisen oppia, me 
alamme luonnollisesti kantaa huolta siitä, mitä synneis-
tämme ja vääristä valinnoistamme seuraa. Onko mitään 
keinoa, jolla väärien halujemme ja tekojemme kielteisiä 
seurauksia voi muuttaa? Alma tarjosi Koriantonille syyn 
toivoon. Lue Alma 41:6–9 ja pane merkille, mitä me 
voimme tehdä, jotta hyvyys ja onnellisuus palautetaan 
meille silloinkin, kun olemme tehneet vakavia syntejä. 
Voisit merkitä jakeissa Alma 41:6–7 sanoja tai ilmauk-
sia, jotka antavat ymmärtää, että me olemme vastuussa 
siitä, mitä saamme ylösnousemuksessa. Mieti seuraavaa 
kysymystä: Missä mielessä me näiden jakeiden perus-
teella olemme oma tuomarimme?

On niitä, jotka luulevat voivansa palata Jumalan luo 
ottamatta henkilökohtaista vastuuta teoistaan. He 
väittävät usein, että heidän syntiset valintansa ovat 
hauskanpitoa. Toisinaan ne, jotka tekevät syntiä, saat-
tavat vaikuttaakin onnellisilta. Mutta lue Alma 41:10 
ja pane merkille, mitä Alma sanoi jumalattomuudesta. 
(Alma 41:10 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. 
Voisit merkitä sen selvästi erottuvalla tavalla, jotta pys-
tyt tulevaisuudessa löytämään sen helposti.)

 3. Jakeessa Alma 41:10 Alma todisti pojalleen, että 
”jumalattomuus ei ole koskaan ollut onnea”. Tee 

pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seuraavat tehtävät:
 a. Kirjoita, miksi uskot Alman lausuman olevan totta.
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 b. Kirjoita esimerkki siitä, kuinka Saatana saattaisi yrittää taivu
tella meitä uskomaan, että me voimme rikkoa Jumalan käskyjä 
ja olla silti onnellisia.

Voisit kirjoittaa presidentti Ezra Taft Bensonin seuraavat 
sanat pyhiin kirjoituksiisi kohdan Alma 41:10 viereen: 
”Emme voi tehdä väärin ja tuntea oloamme hyväksi. Se 
on mahdotonta!” (”A Message to the Rising Genera-
tion”, Ensign, marraskuu 1977, s. 30.)

Jakeessa Alma 41:11 selitetään, miksi on mahdotonta 
olla todella onnellinen, kun valitsee väärin. Jotta sinun 
on helpompi ymmärtää tätä jaetta, täydennä seuraava 
taulukko yhdistämällä kukin pyhien kirjoitusten ilmaus 
ja sen merkitys. (Kun olet valmis, tarkista vastauksesi 
oppiaiheen lopusta.)

Jakeen Alma 41:11 sanoja tai 
ilmauksia, jotka kuvailevat 
olemista ”luonnontilassa”

Merkitys

 ___ 1. ”lihallisessa tilassa”  A. meitä rajoittavat ja 
kuormittavat meidän 
syntimme

 ___ 2. ”katkeruuden sapessa ja 
pahuuden kahleissa”

 B. olemme ilman Pyhän 
Hengen toveruutta

 ___ 3. ”vailla Jumalaa 
maailmassa”

 C. olemme lihan tahdon 
säätelemiä

Nyt kun olet määritellyt nämä ilmaukset, lue jae Alma 
41:11 uudelleen, jotta saat selville, miksi on mahdo-
tonta olla onnellinen valitessaan väärin. Jotkut, jotka 
valitsevat jumalattomuuden, saattavat ajatella olevansa 
sillä hetkellä onnellisia, mutta lopulta heidän valin-
tansa johtavat suruun ja murheeseen.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Miksihän se, että on ”luonnontilassa” eli synnillisessä tai 
”lihallisessa tilassa”, on vastoin onnen luonnetta?
 b. Mitkä ovat esimerkkejä syistä, miksi nuoret ehkä huomaavat 
olevansa ilman Pyhän Hengen toveruutta, olevansa syntiensä 
rajoittamia tai kuormittamia tai lihan tahdon säätelemiä?

Lue Alma 41:12 ja pane merkille, minkä palauttamista 
koskevan kysymyksen Alma esitti Koriantonille. Lue 
nyt Alma 41:13 ja merkitse, kuinka Alma vastasi tähän 
kysymykseen.

 5. Kuvittele puhuvasi ystävän kanssa, joka haluaa olla 
onnellinen mutta päättää toimia vastoin Herran käskyjä. 

Käytä apunasi tänään opiskelemaasi palauttamisen oppia ja 
selitä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi, miksi ystäväsi ei 
koe onnea ja mitä täytyy tehdä tullakseen todella onnelliseksi.

Bumerangi on väline, jota käytettiin 
alun perin metsästämiseen. Jos se 
heitetään oikealla tavalla, 
niin muotonsa ansiosta 
se palaa heittäjälle. Lue 
Alma 41:14–15 ja pane 
merkille, millä tavoin 
bumerangi voisi olla ver-
tauskuvana näissä jakeissa 
opetetuista totuuksista. Voisit 
merkitä jakeessa 15 ilmauksen 
”sinusta lähtee”. Mieti tilannetta, jolloin 
sinusta on lähtenyt hyvyyttä, laupeutta tai 
ystävällisyyttä ja olet saanut sitä takaisin.

Mikä on yksi sellainen vanhurskas teko, jonka 
haluaisit lähtevän itsestäsi muille, tai vanhurskas 
asenne, jonka haluaisit muiden näkevän sinussa ja 
jonka haluaisit saada takaisin muilta? Minkä tavoitteen 
voisit asettaa, jotta jokin näistä asenteista tai teoista 
olisi lähtöisin sinusta?   
 

Pyhien kirjoitusten hallinta – Alma 41:10
 6. Lue Alma 41:10 ja kirjoita pyhien kirjoitusten tutki
mispäiväkirjaasi seuraavaa: Jos jumalattomuus ei ole kos

kaan ollut onnea, silloin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  johtaa aina onneen. 
Kirjoita tyhjään kohtaan sana, joka parhaiten täydentää virkkeen. 
Kirjoita nyt luettelo muutamista konkreettisista vanhurskaista 
teoista, joiden tunnet myös sopivan tyhjään kohtaan (esim. mui
den palveleminen). Kirjoita todistuksesi siitä, kuinka olet nähnyt 
joidenkin näiden vanhurskaiden tekojen johtavan onneen.

On tärkeää ymmärtää, että onnellisuus, joka on seu-
rausta vanhurskaudesta, ei aina tule heti tai ei aina ole 
pysyvää tai jatkuvaa täällä kuolevaisuudessa. Rauha 
ja onnellisuus kuitenkin tulevat aina Herran tavalla ja 
Hänen aikanaan henkilölle, joka on sopusoinnussa 
Hänen opetustensa ja käskyjensä kanssa.

 7. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Alma 40–41 ja suorittanut tämän oppi
aiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
Yhdistämistehtävän vastaukset: 1) c, 2) a, 3) b.
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VIIKKO 20: PÄIVÄ 3

Alma 42
Johdanto
Alma päätti neuvonsa pojalleen Koriantonille, joka kävi 
mielessään kamppailua, selittämällä, että taivaallinen 
Isä on suonut synnintekijöille keinon saada armon. 
Hän puhui pojalleen rangaistuksista, joita oikeuden-
mukaisuuden laki vaatii synnin korvaukseksi. Sitten 
hän todisti, että Jeesus Kristus tyydyttäisi oikeuden-
mukaisuuden vaatimukset (ks. Alma 42:15) kärsimällä 
kaikkien niiden puolesta, jotka ovat tehneet syntiä ja 
ovat halukkaita tekemään parannuksen. Herra suo 
armon katuville (niille, jotka tekevät parannuksen).

Alma 42:1–14
Alma opettaa Koriantonille oikeudenmukaisuuden lakia
Sulje hetkeksi silmäsi ja pohdi, millaista ehkä tulee 
olemaan, kun viimeisen tuomiosi hetki koittaa. Kun 
tarkastelet elämääsi, haluatko, että viimeinen tuomio 
on oikeudenmukainen? Miksi haluaisit, että tuomiosi 
on oikeudenmukainen?

Mieti nyt, mitä sana oikeudenmukainen tarkoittaa. Yhden 
määritelmän mukaan oikeudenmukainen tarkoittaa sitä, 
että saa, mitä ansaitsee.

 1. Piirrä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi yksin
kertainen vaaka kuten oheisessa kuvassa. Kirjoita sitten 

piirroksesi alle sana Oikeudenmukaisuus. Jätä päiväkirjaasi tilaa, 
jotta voit lisätä piirrokseesi muita nimikkeitä oppiaiheen 
kuluessa.

Jotta voit paremmin ymmärtää oikeudenmukaisuuden 
käsitettä, lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, 
vanhin Dallin H. Oaksin seuraava selitys:

”Oikeudenmukaisuudella on monta 
merkitystä. Yksi on tasapaino. Eräs 
oikeudenmukaisuuden yleinen vertaus-
kuva on tasapainossa oleva vaaka. – –

Käsitys, jonka mukaan oikeudenmukaisuus 
on sitä, mitä kukin ansaitsee, on peruslähtö-

kohtana kaikille pyhien kirjoitusten kohdille, joissa puhu-
taan siitä, että ihmiset tuomitaan tekojensa mukaan.” 
(”Sins, Crimes, and Atonement”, puhe kirkon koulu-
laitoksen uskonnonopettajille, 7. helmikuuta 1992, s. 1.)

Alman pojan Koriantonin mieltä vaivasi viimeisen tuo-
mion oikeudenmukaisuus. Lue Alma 42:1 ja merkitse, 
mitä Korianton piti viimeisessä tuomiossa epäoikeu-
denmukaisena.

Muistathan, että Korianton oli syyllistynyt useisiin eri 
synteihin, joista jotkin olivat hyvin vakavia (ks. Alma 
39:2–3); sen vuoksi Korianton on saattanut toivoa, 
että olisi epäoikeudenmukaista, että niitä, jotka olivat 
tehneet syntiä, rangaistaisiin.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, miksi 
mielestäsi ne, jotka eivät ole tehneet parannusta synneis

tään, kantaisivat huolta siitä, että he saavat viimeisellä tuomiolla, 
mitä ansaitsevat.

Kohdassa Alma 42:2–11 Alma käsitteli Koriantonin 
huolta selittäen, että Aadamin lankeemus sai aikaan 
fyysisen kuoleman (ruumiin ja hengen eron ruumiin 
kuollessa) ja hengellisen kuoleman (eron Jumalasta 
synnin vuoksi). Siten oli välttämätöntä, että laadit-
taisiin suunnitelma, jotta ihmiskunta pelastettaisiin 
langenneesta tilastaan. Muutoin koko ihmiskunta jäisi 
synnilliseen tilaan ja olisi kurja ikuisesti oikeuden-
mukaisuuden vaatimusten mukaisesti.

Lue Alma 42:12 ja pane merkille, mikä aiheutti sen, 
että ihmiskunta joutui langenneeseen tilaan. Lue nyt 
Alma 42:14 ja merkitse, mitä tottelemattomuudes-
tamme seuraisi oikeudenmukaisuuden vaatimuksesta. 
Kirjoita vaa’an kuvaan, jonka piirsit pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaasi, vasemman vaakakupin alle  
Rikkomus – tottelemattomuus tai synti ja oikean vaaka-
kupin alle Rangaistus – erotetaan Jumalan edestä.

 3. Lue Alma 42:18. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimis
päiväkirjaasi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mitä mielestäsi tarkoittavat omantunnonvaivat (ks. Alma 42:18)?
 b. Mitä omantunnonvaivat saattaisivat johtaa meidät tekemään?

Mitä Alman opetuksen mukaan oikeudenmukaisuuden 
laki vaatii, kun henkilö on tottelematon? (Tottelemat-
tomuutemme vuoksi oikeudenmukaisuuden laki vaatii, 
että me tunnemme katumusta ja meidät erotetaan pois 
Jumalan edestä.) Pohdi hetki tilannetta, jolloin olet 
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tuntenut katumusta ja surua tai sitä, että Pyhä Henki 
on vetäytynyt luotasi jonkin väärän tekosi vuoksi. 
Kuvittele, että tuo tunne moninkertaistuisi kaiken sen 
väärän vuoksi, mitä olet ikinä tehnyt, ja kuvittele sitten, 
että tuo tunne säilyisi sinulla ikuisesti.

Sen perusteella, mitä Alma opetti, haluatko viimeisen 
tuomion perustuvan yksinomaan oikeudenmukaisuu-
teen? Haluatko saada, mitä ”ansaitset”, kaikesta siitä, 
mitä olet tehnyt väärin?

Alma 42:15–31
Alma opettaa Koriantonille armonsuunnitelmaa
Yksi Jumalan jumalallisista ominaisuuksista on se, että 
Hän on oikeudenmukainen. Oikeudenmukaisuuden 
vaatimukset tuomitsevat jokaisen taivaallisen Isän lapsista 
eivätkä sallisi yhdenkään meistä asuvan Hänen luonaan 
synnillisessä tilassamme. Mieti seuraavaa kysymystä: 
Onko olemassa mitään keinoa, jolla nämä oikeuden-
mukaisuuden vaatimukset voidaan kumota tai poistaa?

Monet ihmiset saattaisivat vastata tähän kysymykseen 
ehdottamalla, että jos me teemme parannuksen, meidän 
ei tarvitse kärsiä syntiemme seurauksia. Vaikka tämä vas-
taus on viime kädessä oikein, on tärkeää ymmärtää, että 
olisi epäoikeudenmukaista kumota seuraukset tai antaa 
ne anteeksi, koska oikeudenmukaisuuden vaatimukset 
eivät silloin täyttyisi. Alma opetti, että rangaistuksen 
sivuuttaminen ilman oikeudenmukaisuuden vaatimus-
ten täyttämistä ei ole mahdollista. Lue Alma 42:25 ja 
pane merkille, mitä tapahtuisi, jos Jumala yksinkertai-
sesti poistaisi synnin seuraukset ja jättäisi oikeuden-
mukaisuuden vaatimukset tyydyttämättä.

Pohdi seuraavaa kysymystä, ennen kuin luet kohdan 
Alma 42:15, josta löydät vastauksen: Jos syntiemme 
rangaistusta ei voi ottaa pois, kuinka me voimme 
koskaan saada omantunnonrauhan ja tulla palaute-

tuiksi Jumalan eteen?

Jakeesta Alma 42:15 me 
opimme: Jeesuksen 
Kristuksen sovitus tyy
dytti oikeudenmukai
suuden vaatimukset, 
jotta armo voitaisiin 
ulottaa koskemaan 
niitä, jotka tekevät 
parannuksen. Täydennä 
vaa’an kuva, jonka piirsit 
pyhien kirjoitusten tutki-
mispäiväkirjaasi, kirjoit-
tamalla tekstin ”Ran-
gaistus…” alle tyydytetty 
armon – Jeesuksen Kristuk-
sen sovituksen – ansiosta.

Kysymysten pohtiminen pyhiä 
kirjoituksia tutkiessasi vaatii 
sinua ajattelemaan, mikä 
puolestaan herättää sinussa 
halun etsiä vastauksia pyhistä 
kirjoituksista. Voisit kirjoittaa 
muistiin joitakin omista kysy
myksistäsi, jotta voit pohtia 
niitä tutkiessasi pyhiä kir
joituksia. Pyhien kirjoitusten 
pohtiminen kasvattaa kykyäsi 
ymmärtää periaatteita ja 
totuuksia sekä soveltaa niitä 
omaan elämääsi.

Pohdi kysymystä

 4. Kuvittele, että sinulla on ystävä, joka on kamppaillut syn
tiensä aiheuttaman kuorman alla. Kirjoita pyhien kirjoitusten 

tutkimispäiväkirjaasi, miten selittäisit ystävällesi, millä tavoin Jeesuk
sen Kristuksen sovituksen ansiosta armo ulotetaan meihin jokaiseen.

Pohdi, mitä sinulle merkitsee tieto siitä, että Vapahtaja 
kärsi auliisti oikeudenmukaisuuden vaatimat rangaistuk-
set sinun puolestasi, jotta sinulle voitaisiin suoda armo?

Lue Alma 42:22–24 ja merkitse, mitä Jeesus Kristus 
vaatii, jotta armo ulotettaisiin meihin. Ilmaus ”todella 
katuvat” jakeessa 24 tarkoittaa niitä, jotka tekevät 
vilpittömän parannuksen. Täydennä lukemasi perus-
teella seuraava periaate: Jos teemme parannuksen, 
me saamme - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Jeesuksen Kristuksen 
sovituksen ansiosta.

Presidentti Boyd K. Packer, kahdentoista apostolin 
koorumin presidentti, on käyttänyt Jeesuksesta Kris-
tuksesta nimitystä välimies. Välimies on henkilö, joka 
on kahden osapuolen välillä ja auttaa ratkaisemaan 
ristiriidan. Kun luet hänen sanojaan, pane merkille, 
millä tavoin Vapahtajaa tarvitaan, jotta armo ulotettai-
siin koskemaan synnintekijää:

”Iankaikkisen lain mukaan armoa ei voi 
antaa, ellei ole jotakuta, joka on sekä 
halukas että kykenevä ottamaan vel-
kamme ja maksamaan hinnan ja sopi-
maan lunastuksemme ehdot.

Ellei ole välimiestä, ellei meillä ole ystä-
vää, oikeuden koko painon, lieventämättömänä, vailla 
myötätuntoa, täytyy ehdottomasti langeta meidän 
päällemme. Täysi hyvitys jokaisesta rikkomuksesta, 
kuinka vähäpätöisestä tai kuinka syvästä tahansa, tul-
laan vaatimaan meiltä viimeiseen ropoon asti.

Mutta tietäkää tämä: Totuus, suurenmoinen totuus, 
julistaa, että sellainen Välimies on olemassa. – –

Hänen kauttansa armo voidaan ulottaa täysin meihin 
jokaiseen rikkomatta oikeudenmukaisuuden iankaik-
kista lakia. – –
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Armon saaminen ei ole automaattista. Se tapahtuu 
tekemällä liitto Hänen kanssaan. Se tapahtuu Hänen 
ehdoillaan, Hänen auliilla ehdoillaan.” (Ks. ”Välimies”, 
Valkeus, lokakuu 1977, s. 60–61.)

Kun Alma päätti puheensa Koriantonille, hän esitti 
tiivistelmän kaikesta, mitä hän oli yrittänyt opettaa 
pojalleen. Lue Alma 42:26–31 ja merkitse, mitä Alma 
halusi Koriantonin tekevän, kun tämä alkaisi ymmärtää 
niitä opinkohtia ja periaatteita, joita Alma opetti hänelle 
tässä luvussa. Huomaa, että Alma halusi, ettei Korian-
ton puolustelisi syntejään vaan pikemminkin antaisi 
oikeudenmukaisuuteen, armoon ja sovitukseen liittyvien 
opinkohtien ja periaatteiden täysin vallita sydämessään 
(ks. Alma 42:30). Kuinka sinä voit antaa näiden opin-
kohtien ja periaatteiden täysin vallita sydämessäsi?

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi  
seuraavaan kysymykseen liittyviä ajatuksiasi: Jos voisit 

henkilökohtaisesti ilmaista kiitollisuutesi Vapahtajalle Hänen 
uhristaan sinun puolestasi, mitä sanoisit Hänelle?

On tärkeää tietää, että Korianton teki parannuksen  
ja lopulta hänellä oli suuri vaikutus kirkon kasvuun 
(ks. Alma 49:30).

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Alma 42 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 20: PÄIVÄ 4

Alma 43–44
Johdanto
Luvuissa Alma 43–44 Mormon alkoi kirjoittaa lama-
nilaisten ja nefiläisten välisistä sodista. Kun Alma ja 
hänen poikansa jatkoivat kansan palvelemista, sora-
milaiset liittyivät lamanilaisten sotajoukkoon hyökä-
täkseen nefiläisten kimppuun. Sotapäällikkö Moroni 
osoitti uskoa ja viisautta puolustaessaan nefiläisiä 
lamanilaisten sotajoukkoa vastaan. Vaikka lamanilaisia 
oli enemmän, nefiläisten sotajoukon varustautuminen 
ja heidän uskonsa Jeesukseen Kristukseen antoivat 
heille taistelussa etulyöntiaseman. Kun lamanilaiset 
tiesivät kohtaavansa tappion, he tekivät rauhan liiton ja 
lähtivät pois maasta joksikin aikaa.

Alma 43
Sotapäällikkö Moronin varustautuminen ja taktiikat 
auttavat tekemään tyhjiksi lamanilaisten sotajoukon 
suunnitelmat

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi luet
telo joistakin suunnitelmista, tavoitteista ja toiveista, joita 

sinulla on tulevaisuutesi suhteen. Kun kirjoitat, voisit ottaa 
mukaan hengellisiä tavoitteita ja toiveita, kuten lähetystyön, 
temppeliavioliiton ja perheen.

Kun olet kirjoittanut luettelon, pane merkille, mitkä 
toiveet ja tavoitteet ovat mielestäsi sellaisia, joita Saatana 
ei haluaisi sinun saavuttavan. Kun tutkit lukuja Alma 
43–44, pane merkille periaatteita, jotka auttavat sinua 
saavuttamaan vanhurskaat tavoitteesi niistä pyrkimyksistä 
huolimatta, joilla vastustaja yrittää estää onnistumisesi.

Jakeissa Alma 43:1–4 kerrotaan, että huolimatta Alman 
pyrkimyksistä tuoda soramilaisia takaisin kirkkoon 
monet heistä liittyivät lamanilaisiin näiden varustau-
tuessa hyökkäämään nefiläisiä vastaan. Lue Alma 43:5–
8 ja pane merkille, mitkä lamanilaisten johtajan Sera-
hemnan aikeet olivat. Kun löydät Serahemnan aikeet, 
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voisit merkitä ne. Pohdi, miten Serahemnan suunni-
telmat ja aikeet nefiläisten varalle saattavat muistuttaa 
niitä aikeita, joita Saatanalla on sinun varallesi.

Lue seuraavaksi Alma 43:9–11 ja ota selville, mikä oli 
nefiläisten aikeena. Pohdi nyt, millä tavoin nämä aiko-
mukset saattavat muistuttaa niitä vanhurskaita aikeita, 
joita sinulla on.

Sotapäällikkö Moroni, nefiläisten sotajoukkojen ylin 
päällikkö, varusti kansaansa puolustamaan maataan 
ja perheitään Serahemnan pahoilta aikeilta. Lue Alma 
43:16–19 ja pane merkille, mitä varusteluja sotapääl-
likkö Moroni ja nefiläiset tekivät.

 2. Piirrä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi kaksi 
esinettä, jotka Moroni antoi miehilleen varustaakseen 

heidät sotaa varten.

Lue nyt Alma 43:20–22, niin saat selville, kuinka 
lamanilaiset suhtautuivat nefiläisten varustautumiseen. 
Pohdi, miksi lamanilaiset vetäytyivät hyökkäyksestään, 
vaikka heitä oli paljon enemmän kuin nefiläisiä.

Kun tutkimme Mormonin kirjan kertomuksia fyysisistä 
taisteluista, me voimme verrata niitä kohtaamiimme 
hengellisiin taisteluihin.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Mitä Moronin varustautu

minen sotaa varten opettaa sinulle puolustautumisesta Saatanan 
hyökkäyksiä ja kiusauksia vastaan?

Kun lamanilaiset olivat vetäytyneet, Moroni ei tiennyt, 
mihin hänen vihollisensa hyökkäisivät seuraavaksi. 
Jos sinä olisit Moroni, mitä saattaisit tehdä pyrkiessäsi 
valmistautumaan toiseen hyökkäykseen?   
 

Lue Alma 43:23–24, niin saat selville, mitä Moroni teki.

Moronin esimerkistä opimme tämän: Jos etsimme ja 
noudatamme profeetan neuvoja, pystymme parem
min puolustautumaan vastustajaa vastaan. Aivan 
kuten profeetta Alma pystyi kertomaan Moronille, kuinka 
tulee puolustaa nefiläisiä heidän vihollisiaan vastaan, niin 
Herran profeetat nykyään opettavat meille, kuinka tulee 
puolustautua vastustajan hengellisiä hyökkäyksiä vastaan.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi muu
tama virke siitä, mitä sellaisia profeetallisia neuvoja on 

annettu myöhempinä aikoina, jotka varteen otettuina voivat aut
taa sinua puolustautumaan Saatanan aikeilta ja kiusauksilta.

Kuten kohdassa Alma 43:25–43 kerrotaan, Moroni 
toimi sen tiedon pohjalta, jonka hän sai profeetalta, ja 
hän jakoi sotajoukkonsa ja kätki heidät tulossa olevien 
lamanilaisten reitille. Kun lamanilaiset lähestyivät, puo-
let nefiläisten sotajoukosta hyökkäsi ja ajoi lamanilaiset 

Sidonvirralle. Kun lamanilaiset olivat ylittäneet virran, 
toinen puoli nefiläisten sotajoukosta hyökkäsi. Kun 
lamanilaiset näkivät olevansa saarrettuja, he taistelivat 
niin raivokkaasti, että nefiläiset alkoivat horjua.

Kun tutkit luvun Alma 43 loppuosaa, voit oppia 
periaatteita siitä, kuinka voit saavuttaa vanhurskaat 
tavoitteesi ja toiveesi. Lue Alma 43:43–54 ja vertaa sekä 
lamanilaisten että nefiläisten voiman lähteitä.

Pohdi, mitä parempaa oli siinä syyssä, jonka vuoksi 
nefiläiset taistelivat, verrattuna lamanilaisten syyhyn. 
Kun vertaamme Moronia ja hänen uskollista sota-
joukkoaan omiin taisteluihimme vastustajaa vastaan, 
me opimme, että kun rukoilemme apua toteuttaak
semme vanhurskaat suunnitelmamme ja toi
veemme, Jumala auttaa meitä toteuttamaan ne.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tilan
teesta, jolloin olet kokenut saavasi Herran apua vanhurs

kaiden tavoitteidesi saavuttamiseen.
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Alma 44
Nefiläisten saavuttaman voiton jälkeen sotapäällikkö 
Moroni käskee lamanilaisten tehdä rauhan liiton
Muista, että luvussa Alma 43 kun sotapäällikkö Moroni 
näki, että lamanilaiset olivat saarrettuja ja kauhuis-
saan, hän käski miestensä lopettaa taistelemisen. Lue 
Moronin sanat kohdasta Alma 44:1–6 ja pane merkille, 
kenen ansioksi Moroni luki nefiläisten voiton.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
jakeissa Alma 44:4–6 olevan Moronin todistuksen pohjalta 

totuus, joka voisi auttaa sinua kohtaamaan hengelliset taistelusi.

Presidentti Boyd K. Packer, kahdentoista apostolin 
koorumin presidentti, on luvannut nuorille, että Herra 
suojelee heitä, kun he pysyvät uskollisina. Kun luet 
hänen sanojaan, korosta ne osat, jotka lohduttavat 
sinua ja joiden tunnet soveltuvan omaan elämääsi.

”Nykypäivän nuoret varttuvat vihollisen 
alueella, missä moraalin mittapuut 
rappeutuvat. Mutta Herran palvelijana 
lupaan, että teitä suojellaan ja varjellaan 
vastustajan hyökkäyksiltä, jos noudatatte 
Pyhältä Hengeltä tulevaa ohjausta.

Pukeutukaa säädyllisesti, puhukaa kunnioittavasti, 
kuunnelkaa kohottavaa musiikkia. Karttakaa kaikkea 
moraalittomuutta ja itseänne alentavia tapoja. Ottakaa 
elämä käsiinne ja käskekää itseänne olemaan uskol-
lisia. Koska turvaudumme teihin niin paljossa, teitä 
siunataan huomattavassa määrin. Ette ole koskaan 
kaukana rakastavan taivaallisen Isänne näköpiiristä.” 
(”Neuvoja nuorille”, Liahona, marraskuu 2011, s. 18.)

Kohdassa Alma 44:7–10 Serahemna julisti, ettei hän 
uskonut Jumalan olevan nefiläisten voiman lähde. Hän 
teki tarjouksen, että lamanilaiset luovuttaisivat sota- 
aseensa, mutta hän kieltäytyi tekemästä rauhan liittoa. 
Lue Moronin vastaus jakeesta Alma 44:11. Mieti, 
mistähän syystä Moronille oli tärkeää, että lamanilaiset 
tekisivät rauhan liiton.

Vaikka monet lamanilaisista tekivät rauhan liiton, Sera-
hemna kokosi jäljelle jääneet miehensä taistelemaan 
Moronin sotajoukkoa vastaan. Kun nefiläiset hyökkäsi-
vät lamanilaisten kimppuun ja alkoivat surmata heitä, 
Serahemna näki, että hänen sotajoukkoaan uhkasi 
tuhoutuminen, ja hän lupasi tehdä rauhan liiton  
(ks. Alma 44:12–20).

 7. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, 
kuinka aiot toteuttaa niitä periaatteita ja totuuksia, joita 

olet oppinut tässä oppiaiheessa, suojautuaksesi vastustajan kiu
sauksia ja hyökkäyksiä vastaan sekä saavuttaaksesi vanhurskaat 
toiveesi ja tavoitteesi.

 8. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Alma 43–44 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 21: PÄIVÄ 1

Alma 45–49
Johdanto
Kun Alma oli antanut viimeiset ohjeensa pojalleen 
Helamanille, hän lähti Nefin kansan keskuudesta, eikä 
hänestä kuultu enää koskaan. Niinä vaikeina aikoina, 
jotka nefiläisille sen jälkeen koittivat, Helamanista 
ja sotapäällikkö Moronista tuli heidän hengelliset ja 
sotilaalliset johtajansa. Lamanilaisjohtaja Amalikkia 
tavoitteli itsekkäästi jumalattomien halujensa tyydyttä-
mistä ja käytti taktiikoita, jotka muistuttivat Perkeleen 
taktiikoita. Sotapäällikkö Moroni valmisti kansaansa 
olemaan uskollinen Jumalalle niinä vaarallisina aikoina.

Alma 45
Helaman uskoo isänsä Alman sanat ja aloittaa 
palvelutehtävänsä
Muistele tilannetta, jolloin olet ollut vanhempasi 
tai pappeusjohtajan puhuttelussa. Mieti, millaisia 
kysymyksiä sinulle esitettiin. Ennen kuin Alma lähti 
pois maasta, hän esitti Helamanille kolme tärkeää 
kysymystä. Lue Alma 45:2–7 ja etsi ja merkitse nämä 
kysymykset. (”Sanat”, joihin Alma viittaa jakeessa 2, 
ovat kohdassa Alma 37:1.) Mieti, miten vastaisit Alman 
kysymyksiin: Uskotko pyhiin kirjoituksiin? Uskotko 
Jeesukseen Kristukseen? Pidätkö käskyt?
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Kun Helaman oli julistanut todistuksensa, Alma puhui 
hänelle nefiläisten tulevaisuudesta. Hän profetoi heidän 
tuhostaan ja kaikkien muiden tuhosta, jotka kypsyisivät 
pahuudessa tässä valitussa maassa. Lue Alma 45:16 ja 
mieti seuraavaa tämän jakeen sisältämää totuutta: Herra 
ei voi suvaita syntiä vähäisimmässäkään määrin.

Jotta sinun on helpompi ymmärtää tämä periaate, 
muista, että sovituksensa kautta Vapahtaja maksoi kaik-
kien syntiemme hinnan, jos me teemme parannuksen ja 
etsimme Hänen anteeksiantoaan. Jumala ei voi suvaita 
syntiä missään määrin. Kuitenkin koska Vapahtaja oli 
halukas kärsimään meidän puolestamme, meidän ei tar-
vitse kärsiä syntiemme vuoksi, jos teemme parannuksen.

Lue OL 1:31–33. Voisit kirjoittaa nämä jakeet rinnak-
kaisviitteeksi kohdan Alma 45:16 viereen.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus 
seuraavaan kysymykseen: Mitä sinä tunnet Vapahtajaa koh

taan, kun ajattelet Hänen halukkuuttaan maksaa syntiesi hinnan?

Kuten kohdassa Alma 45:20–24 kerrotaan, Helaman 
aloitti palvelutehtävänsä Herran profeettana ja kirkon 
johtajana. Hän ja muut kirkon johtajat nimittivät pap-
peja ja opettajia seurakuntiin kaikkialla, mutta kiiste-
lyn ja kasvavan ylpeyden vuoksi ihmiset kieltäytyivät 
kuuntelemasta johtajiaan.

Alma 46
Sotapäällikkö Moroni kokoaa vanhurskaat puolustamaan 
oikeuksiaan ja uskontoaan
Kuten kohdassa Alma 46:1–7 kerrotaan, jotkut, jotka 
suuttuivat Helamaniin ja tämän tovereihin, päättivät 
jättää kirkon ja seurata jumalatonta miestä nimeltä 
Amalikkia, joka halusi olla kuningas. Lue Alma 46:8–10 
ja pane merkille, mitä asioita Mormon halusi meidän 
oppivan tästä vaarallisesta tilanteesta.

Auttaakseen puolustamaan kansansa vapautta Moroni, 
joka oli nefiläisten sotajoukkojen ylin päällikkö, repäisi 
vaatteensa ja otti siitä kappaleen tehdäkseen ”vapau-
den tunnuksen” ja yhdistääkseen kansansa puolusta-
maan vapautta.

Lue Alma 46:12–13 ja merkitse, mitä Moroni kirjoitti 
vapauden tunnukseen. Pane merkille, millä tavoin 
hän valmistautui esittelemään vapauden tunnuksen 
kansalle. Pohdi, mitä nämä jakeet opettavat sinulle 
Moronin luonteesta. Lue myös Alma 48:11–13, 17–18, 
niin saat lisänäkemystä sotapäällikkö Moronin luon-
teeseen. Voisit merkitä ne Moronin luonteenpiirteet, 
joita haluaisit kehittää täydemmin omassa elämässäsi.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
yhdestä tai useammasta Moronin luonteenpiirteestä, joita 

mainitaan kohdissa Alma 46:12–13 ja Alma 48:11–13, 17–18. 

Selitä, miksi haluaisit saada näitä luonteenpiirteitä ja millä tavoin 
voit pyrkiä kehittämään niitä itsessäsi.

Lue Alma 46:18–22 ja pane merkille, kuinka ihmiset 
suhtautuivat Moronin kehotukseen taistella vapauden 
puolesta. Liitto, jota kuvaillaan jakeessa 20, on erityinen 
lupaus, jonka tämä nefiläisten ryhmä teki Jumalan kanssa.

Miksi Moroni kohdan Alma 46:20 mukaan halusi nefi-
läisten tekevän Jumalan kanssa liiton, että he puolus-
taisivat oikeuksiaan ja uskontoaan?   
 

Kohdassa Alma 46:28–37 kerrotaan, että nefiläiset, jotka 
liittyivät sotapäällikkö Moronin joukkoihin, ottivat kiinni 
Amalikkian sotajoukon. Amalikkia ja muutamat muut 
kuitenkin pakenivat ja liittyivät lamanilaisiin. Monet 
Amalikkian seuraajista, jotka otettiin kiinni, tekivät liiton 
tukea vapauden asiaa. Ne, jotka eivät halunneet tehdä 
niin, otettiin hengiltä. Nefiläisten kokemuksen poh-
jalta voimme oppia tämän periaatteen: Kun olemme 
uskollisia käskyjen pitämisessä kuten sotapäällikkö 
Moroni, Jumala vahvistaa ja siunaa meitä.

Taistelun jälkeen sotapäällikkö Moroni käski kohottaa 
vapauden tunnuksen nefiläisten jokaiseen torniin vii-
riksi eli muistutukseksi siitä, minkä puolesta he olivat 
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luvanneet taistella ja mitä he olivat luvanneet puolus-
taa (ks. Alma 46:36).

Kirjasessa Nuorten voimaksi ensimmäinen presidentti-
kunta on sanonut: ”Rakkaat nuoret miehet ja nuoret nai-
set, luotamme teihin suuresti. Te olette Jumalan rakkaita 
poikia ja tyttäriä, ja Hän on tietoinen teistä. Te olette tul-
leet maan päälle suurten mahdollisuuksien ja myös suur-
ten haasteiden aikana. Tämän kirjasen tasovaatimukset 
auttavat teitä tärkeissä valinnoissa, joita teette nyt ja joita 
tulette vielä tekemään tulevaisuudessa. Lupaamme, että 
kun pidätte tekemänne liitot ja nämä tasovaatimukset, 
teitä siunataan Pyhän Hengen kumppanuudella, uskonne 
ja todistuksenne vahvistuvat ja pääsette kokemaan entistä 
suurempaa onnea.” (2011, s. II.)

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
ensimmäisen presidenttikunnan sanomasta oppimasi 

pohjalta vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
 a. Mitä sinulle luvataan, jos pidät evankeliumin liitot, joita olet 
tehnyt, ja noudatat Nuorten voimaksi  kirjasen tasovaatimuksia?
 b. Katso Nuorten voimaksi  kirjasen sisällysluetteloa ja valitse 
yksi kirjasen tasovaatimuksista. Millä tavoin tämän tasovaati
muksen noudattaminen on siunannut elämääsi tai millä tavoin 
se voi siunata elämääsi tulevaisuudessa?

Alma 47
Amalikkiasta tulee lamanilaisten kuningas petoksen ja 
vilpin kautta
Mitä tekisit, jos olisit sodassa ja joku antaisi sinulle 
kirjan, jossa paljastettaisiin, mitä vihollisesi aikoisi 
tehdä tuhotakseen sinut ja perheesi? Alma 47 voi antaa 
näkemystä vastustajamme eli Perkeleen suunnitelmiin.

Luvussa Alma 47 kerrotaan niistä monista petok-
sista, joita Amalikkia käytti päästäkseen lamanilaisten 
kuninkaaksi, jotta hän voisi johtaa lamanilaisten sota-
joukkoa sotimaan nefiläisiä vastaan. Hänen lopullisena 
halunaan oli saattaa kaikki nefiläiset orjuuteen ja tulla 
heidän kuninkaakseen.

Amalikkia ja hänen seuraajansa menivät ensin Nefin 
maahan, missä lamanilaiset asuivat. Lamanilaisten 
kuningas halusi mennä taistelemaan nefiläisiä vastaan, 
mutta monet hänen kansastaan pelkäsivät. Niinpä 
kuningas käski Amalikkiaa pakottamaan pelokkaat 
lamanilaiset liittymään taisteluun. Amalikkia marssi 
vuorella olevaan turvapaikkaan, johon nämä ihmiset oli-
vat paenneet, mutta hän ei halunnut auttaa kuningasta. 
Hän halusi päästä pelokkaiden lamanilaisten johtajaksi 
huijaamalla heidän johtajaansa Lehontia tulemaan alas 
pois vuorella olevasta turvapaikastaan. Amalikkia aikoi 
surmata Lehontin myrkyllä, kunhan tämä tulisi alas.

Tutki kohtaa Alma 47:10–12. Kuinka monta ker-
taa Amalikkia houkutteli Lehontia jättämään 

turvapaikkansa? Lue myös Alma 47:17–19. Miten 
Amalikkia surmasi Lehontin, kun tämä oli tullut alas 
vuorelta?

Vanhin Robert D. Hales kahdentoista 
apostolin koorumista on opettanut, että 
ihmiset nykyään saattavat yrittää hävittää 
uskomme ja todistuksemme houkuttele-
malla meitä jättämään hengelliset turva-
paikkamme ja tulemaan Perkeleen alueelle: 

”Mormonin kirjassa kerrotaan Lehontista ja hänen 
miehistään, jotka olivat leirissä ylhäällä vuorella. Petolli-
nen Amalikkia pyysi Lehontia ’tulemaan alas’ laaksoon 
tapaamaan häntä. Mutta kun Lehonti lähti ylhäältä, 
hänet myrkytettiin ’vähitellen’, kunnes hän kuoli ja 
hänen sotajoukkonsa joutui Amalikkian käsiin (ks. 
Alma 47). Jotkut ihmiset houkuttelevat meitä väittein ja 
syytöksin lähtemään ylävältä maaperältä. Ylävä maaperä 
on se, missä valo on. – – Siellä on turvallista. Siellä on 
totuus ja tieto.” (Ks. ”Kristillinen rohkeus – opetus-
lapseuden hinta”, Liahona, marraskuu 2008, s. 74.)

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mitkä ovat niitä keinoja, joilla Saatana yrittää saada meidät 
tulemaan alas hengellisesti ylävältä maaperältä?
 b. Luuletko, että Saatana yrittää houkutella nuoria madalta
maan tasovaatimuksiaan ”vähitellen”? Mikä on esimerkki siitä, 
kuinka hän yrittää tehdä tämän?
 c. Mitä konkreettista voisit tehdä pysyäksesi hengellisesti ylä
vällä maaperällä? Minkä evankeliumin tasovaatimuksen kanssa 
sinun tulee ponnistella, jotta et madaltaisi tätä tasovaatimusta 
”vähitellen”?

Saatana pyrkii hävittämään meidät ja houkuttelee 
meitä madaltamaan tasovaatimuksiamme vähitel
len, kuten hän toimi Amalikkian kohdalla.

Alma 48–49
Sotapäällikkö Moroni innostaa nefiläisiä vahvistamaan 
itseään fyysisesti ja hengellisesti
Samalla kun Amalikkia yritti saada valtaa lamanilai-
sista ja nefiläisistä ”petoksella ja vilpillä” (Alma 48:7), 
Moroni toimi aivan eri tavoin. Lue Alma 48:7–10 ja pane 
merkille, mitä Moroni teki, kun hän tiesi, että Amalik-
kia lähtisi pian johtamaan lamanilaisten sotajoukkoja 
nefiläisiä vastaan. Voisit merkitä nämä ajatukset: 1) Hän 
valmisti kansaa olemaan uskollinen Jumalalle vaikeina 
aikoina (ks. jae 7). 2) Hän auttoi kansaa vahvistamaan 
niitä alueita, joilla he olivat heikkoja (ks. jakeet 8–9). 
3) Hän valmisti kansaa tukemaan ja puolustamaan 
”kristittyjen asiaa” eli kirkkoa (ks. jae 10).

Aivan kuten Moroni auttoi kansaansa valmistautumaan 
vaikeisiin aikoihin ja kestämään ne, samoin kirkon 
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johtajat meidän aikanamme antavat meille neuvoja 
ja auttavat meitä valmistautumaan vaikeiden aikojen 
varalle. Voisit kirjoittaa seuraavan totuuden pyhiin kir-
joituksiisi kohdan Alma 48:7–10 viereen: Kun me nou
datamme Herran palvelijoiden neuvoa, me olemme 
valmistautuneita elämän vaikeuksien varalle.

Lamanilaiset suunnittelivat alun perin hyökkäystä 
Ammonihan kaupunkiin ja sitten Nooan kaupunkiin, 
jotka olivat olleet heikkoja nefiläisten kaupunkeja. Lue 
Alma 49:4–5, niin huomaat, mikä oli lamanilaisten 
reaktio, kun he näkivät nefiläisten varustautumisen 
Ammonihan kaupungissa. Lamanilaiset päättivät olla 
hyökkäämättä kaupunkiin, koska se oli varustettu niin 
hyvin hyökkäystä vastaan. Lue Alma 49:12–14, niin 
huomaat, mikä oli lamanilaisten reaktio, kun he yritti-
vät hyökätä Nooan kaupunkiin.

 5. Käytä muutama minuutti siihen, että tarkastelet  
muutamia puheita viimeisimmästä yleiskonferenssista 

(Liahonan konferenssinumerosta). Laadi pyhien kirjoitusten  
tutkimispäiväkirjaasi lyhyt selostus neuvoista, joita joku puhuja 
tai useampi puhuja antoi. Kuinka nämä neuvot voivat auttaa 
sinua valmistautumaan vaikeiden aikojen varalle elämässäsi? 
Kuinka voit hyödyntää näitä neuvoja omassa elämässäsi?

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Alma 45–49 ja suorittanut tämän oppi
aiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 21: PÄIVÄ 2

Alma 50–52; 54–55
Johdanto
Sotapäällikkö Moroni auttoi edelleen kansaansa 
puolustamaan itseään vahvistamalla kaupunkejaan. 
Nefiläiset menestyivät taisteluissa lamanilaisia vastaan, 
kunnes kapinallisuus ja jumalattomuus alkoivat heiken-
tää heitä. Huolimatta Moronin pyrkimyksistä yhdistää 
Nefin kansa ja puolustaa sitä, nefiläiset menettivät 
monia kaupunkeja keskuudessaan vallinneen kiistelyn 
vuoksi. Lopulta Moroni, Teankum ja Lehi valloittivat 
takaisin Mulekin kaupungin ja kukistivat yhden suu-
rimmista lamanilaissotajoukoista. Ammoron, lamani-
laisten jumalaton johtaja, yritti neuvotella vankien 
vaihdosta, mutta Moroni vapautti nefiläisvangit ilman 

verenvuodatusta. Moroni oli luja eikä tehnyt myönny-
tyksiä Ammoronin ja tämän seuraajien kanssa.

Alma 50–51
Nefiläiset vahvistuvat ja menestyvät, kun he ovat kuuliaisia 
Herralle ja heidän keskuudessaan vallitsee ykseys
Ajattele jotakin sellaista tilannetta elämässäsi, kun 
kamppailit voittaaksesi jonkin haasteen, kuten kiu-
sauksen, terveydellisen ongelman, kouluun liittyvän 
ongelman tai ihmissuhdeongelman ystävien tai per-
heen parissa. Toivoitko, että sinulla olisi sillä hetkellä 
ollut suurempaa hengellistä lujuutta?

Presidentti Henry B. Eyring ensimmäisestä 
presidenttikunnasta on sanonut: ”Kun 
meitä ympäröivät [synnin] voimat vahvis-
tuvat, niin se hengellinen lujuus, joka 
ennen riitti, ei riitä enää. Ja millaista 
hengellisen lujuuden kasvua me kerran 

pidimmekin mahdollisena, niin ulottuvillamme tulee 
olemaan suurempaa kasvua. Sekä hengellisen lujuuden 
tarve että mahdollisuus hankkia sitä tulevat kasvamaan 
sellaista vauhtia, että aliarvioimme sen omaksi tur-
mioksemme.” (”Always”, Ensign, lokakuu 1999, s. 9.)

Se, mitä valmisteluja nefiläiset tekivät taistelujensa 
varalle, voi auttaa meitä oppimaan tämän totuuden: 
Jos valmistaudumme hengellisesti, me voimme 
voittaa elämän haasteet.

Tarkastele kohtaa Alma 50:1–6. Mitä nefiläiset tekivät 
rakentaakseen linnoituksia kaupunkiensa ympärille? 
Lue Alma 50:7. Mitä muuta nefiläiset tekivät valmis-
tautuakseen taisteluun?

Nefiläiset rakensivat linnoituksia, jotka vahvistivat heitä 
suurten vaikeuksien aikana. Me voimme noudattaa hei-
dän esimerkkiään vahvistamalla hengellistä voimaamme 
nyt siten, että meillä on sitä voimaa, jota tarvitsemme 
vaikeina hetkinä. Hengellistä voimaa saa tehokkaim-
min johdonmukaisten, päivittäisten pyrkimysten 
avulla. Meistä tulee hengellisesti vahvoja muun muassa 
seuraavin keinoin: säännöllinen pyhien kirjoitusten 
tutkiminen, rukous, kirkon kokouksiin osallistuminen, 
tehtäviemme täyttäminen, kiitollisuuden ilmaiseminen 
Jumalalle, muiden palveleminen sekä kirkkomme johta-
jien neuvojen kuunteleminen ja noudattaminen.

 1. Täydennä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
seuraavat lausumat:

 a. Voin kasvattaa hengellistä voimaa, kun (luettele asioita, joita 
voit tehdä).
 b. Aion johdonmukaisemmin (valitse yksi asia juuri laatimastasi 
luettelosta) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  joka päivä vahvistaakseni hengel
listä voimaani.
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Lue Alma 50:19–23 ja pane merkille, kuinka Herra siunasi 
nefiläisiä, jotka olivat uskollisia Hänelle huolimatta hei-
dän aikansa vaikeista olosuhteista. Voisit kirjoittaa näiden 
jakeiden viereen tämän periaatteen: Uskollisuus Juma
lalle tuo siunauksia jopa sekasorron keskellä. Katso 
jaetta Alma 50:21, niin näet, mikä Mormonin sanojen 
mukaan sai nefiläiset menettämään nämä siunaukset.

Siihen aikaan kun sotapäällikkö Moroni johti nefiläisiä 
näiden taisteluissa lamanilaisia vastaan, Pahoranista 
tuli nefiläisten ylituomari. Hän oli vanhurskas mies, 
ja hän pyrki vakiinnuttamaan rauhan maassa. Eräs 
nefiläisten ryhmä halusi kuitenkin muuttaa nefiläisten 
lakeja siten, että heidän johdossaan olisi kuningas eikä 
tuomarien järjestelmä. Asiasta äänestettiin, ja kansa 
äänesti tuomarien järjestelmän säilyttämisen puolesta. 
”Kuninkaankannattajat” eivät kuitenkaan tukeneet 
kansan ääntä vaan kieltäytyivät sotimasta muiden nefi-
läisten kanssa, kun lamanilaiset tulivat taistelemaan. 
Moronin täytyi johtaa sotajoukkojaan kuninkaan-
kannattajia vastaan pakottaakseen heidät liittymään 
nefiläisiin. Tämä heikensi kovasti nefiläisiä heidän 
taisteluissaan lamanilaisia vastaan (ks. Alma 51:1–21).

Lue Alma 51:22–27 ja pane merkille todisteita siitä, 
että lamanilaiset pystyivät valloittamaan nefiläisten 
alueita kuninkaankannattajien aiheuttaman kiistelyn 

vuoksi. Mieti tätä periaatetta: Erimielisyys ja kiistely 
hävittävät rauhan.

 2. Lue Alma 50:39–40 ja Alma 51:22 ja huomaa, miten 
uutterasti Pahoran ja sotapäällikkö Moroni pyrkivät 

vakiinnuttamaan rauhan kansansa keskuuteen. Mieti jotakin 
tilannetta omassa elämässäsi, kun olet nähnyt kiistelyä joko ystä
vien, perheenjäsenten, koulukavereiden tai muiden keskuudessa. 
Mieti myös sellaisen henkilön ominaisuuksia, joka pyrkii vakiin
nuttamaan rauhan. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäivä
kirjaasi ominaisuuksista, joita rauhantekijällä voisi olla.

Alma 52
Moroni ja Teankum työskentelevät yhdessä kukistaakseen 
lamanilaiset
Kuten kohdassa Alma 51:33–34 kerrotaan, Teankum, 
joka oli yksi nefiläisten suurimmista sotilasjohtajista, 
surmasi Amalikkian. Amalikkian kuoleman jälkeen 
hänen veljensä Ammoron otti lamanilaisten sotajoukot 
komentoonsa. Moroni antoi Teankumille ohjeet jatkaa 
Runsaudenmaan pohjoisosien linnoittamista ja suoje-
lemista sekä vallata takaisin, mikäli mahdollista, kaikki 
nefiläiskaupungit, jotka sillä hetkellä olivat lamanilais-
ten käsissä (ks. Alma 52:1–10). Lue Alma 52:15–17 ja 
pane merkille, miksi Teankum päätti olla hyökkäämättä 
Mulekin kaupunkiin.

Teankum tiesi, että kun vihollinen oli linnoituksessaan, 
sitä olisi vaikea kukistaa. Tämän kokemuksen poh-
jalta voimme oppia tämän periaatteen: Jos vältämme 
vastustajan linnoitukset eli tukikohdat, pystymme 
paremmin välttämään ja vastustamaan kiusausta.

 3. Mitä paikkoja voisi pitää vastustajan linnoituksina? 
(Nämä ovat paikkoja tai tilanteita, joihin mennessäsi saa

tat joutua synnin vaikutukselle alttiiksi – esimerkiksi kutsut, 
joissa juodaan alkoholia tai katsellaan sopimatonta elokuvaa.) 
Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi muutamia sellai
sia paikkoja. Kirjoita myös, miksi mielestäsi sinun tulee välttää 
menemästä niihin paikkoihin.

Tämä oli vaikeaa aikaa nefiläisille, koska lamanilai-
set olivat valloittaneet monia nefiläisten kaupunkeja 
nefiläisten taistellessa kuninkaankannattajia vastaan. 
Lamanilaiset käyttivät niitä kaupunkeja linnoituksina, 
joten nefiläisten oli vaikea vallata niitä takaisin. Moroni 
laati suunnitelman saadakseen lamanilaiset pois Mule-
kin kaupungista, jotta nefiläiset voisivat saada kau-
pungin jälleen itselleen. Lue Alma 52:21–26, niin saat 
selville, mitä Moroni ja Teankum tekivät.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi,  
mitä Moroni ja Teankum tekivät vallatakseen Mulekin  

kaupungin (ks. Alma 52:21–26). Kirjoita myös, mitä ajattelet 
 Moronista sotapäällikkönä. Millä tavoin hän oli nefiläisille hyvä 
sotapäällikkö?
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Alma 54–55
Moroni kieltäytyy vaihtamasta vankeja Ammoronin kanssa 
ja valtaa takaisin Gidin kaupungin
Koko lamanilaisten ja nefiläisten välisen sodan aikana 
kummallakin puolella oli otettu monia sotavankeja. 
Lamanilaisjohtaja Ammoron lähetti Moronille kir-
jeen ehdottaen, että osapuolet vaihtaisivat vankejaan. 
Moroni olisi mieluusti vaihtanut vankeja, jotta vangitut 
nefiläiset voisivat palata ja jotta hänen sotajoukkojensa 
ei tarvitsisi ruokkia lamanilaisvankeja ja huolehtia 
heistä. (Ks. Alma 54:1–2.)

Kun hän ja Ammoron lähettivät kirjeitä toisilleen, 
Ammoron kuitenkin vaati kirjeessään, että nefiläiset 
antautuvat ja antavat lamanilaisten hallita heitä. Hän 
nimitti nefiläisiä murhaajiksi ja sanoi, että lamanilaiset 
olivat oikeutettuja taistelemaan heitä vastaan. Lisäksi 
hän julisti, ettei ole olemassa Jumalaa. (Ks. Alma 
54:16–24.)

Kun Moroni sai tämän kirjeen, hän tiesi, että Ammo-
ron valehteli. Ammoron tiesi, ettei lamanilaisilla ollut 
vanhurskasta syytä taistella nefiläisiä vastaan. Moroni 
sanoi, ettei hän vaihtaisi vankeja eikä siten antaisi 
lamanilaisille lisää vahvistusta. Hän keksisi keinon 
pelastaa nefiläisvangit ilman vankien vaihtamista.  
(Ks. Alma 55:1–2.)

Lue Alma 55:3–24, niin saat selville, mitä Moroni teki 
pelastaakseen nefiläisvangit.

Kun Moroni kieltäytyi taipumasta Ammoronin vaatimuk-
siin ja keksi keinon pelastaa nefiläisvangit, hän esti lama-
nilaisia saamasta suurta yliotetta nefiläisistä ja sen sijaan 
saavutti suuren etulyöntiaseman nefiläisille. Yksi totuus, 
jonka voimme oppia Moronin esimerkistä, on tämä: Jos 
turvaamme Herraan ja tottelemme Häntä täsmälli
sesti, niin Hän tukee meitä kamppailuissamme.

Kohdan Alma 55:3–24 kertomus on hyvin jännittävä 
kertomus pelastumisesta. Mieti, kuka perheenjäsen tai 
ystävä nauttisi tämän kertomuksen kuulemisesta, ja 
etsi sopiva hetki, jolloin kerrot hänelle tämän kerto-
muksen. Voisit esittää tälle henkilölle myös edellisessä 
kappaleessa olevan lihavoidun periaatteen ja selittää, 
kuinka Moroni on esimerkki tästä periaatteesta.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Alma 50–52; 54–55 ja suorittanut tämän 
oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 21: PÄIVÄ 3

Alma 53; 56–58
Johdanto
Helaman ja sotapäällikkö Moroni taistelivat lama-
nilaisia vastaan eri puolilla maata. Helaman lähetti 
Moronille kirjeen, jossa hän kuvasi sotajoukkojensa 
taisteluja lamanilaisia vastaan ja ilmaisi luottamuk-
sensa ja tyytyväisyytensä 2 060 nuoren sotilaan uskoon. 
Näiden nefiläissotilaiden uskon ja rohkeuden ansiosta 
Herra auttoi heitä voittamaan taisteluja ja siunasi heitä 
varmuudella ja toivolla heidän ahdinkojensa aikoina.

Alma 53; 56
Antipuksen ja Helamanin sotajoukot kukistavat 
lamanilaisten vahvimman sotajoukon
Samaan aikaan kun sotapäällikkö Moroni soti lama-
nilaisia vastaan yhdessä osassa maata, Helaman johti 
sotajoukkoaan toisessa osassa maata. Hänen sotajou-
kossaan oli 2 000 Ammonin kansan nuorta poikaa. 
Näiden nuorten miesten vanhemmat olivat tehneet 
liiton, etteivät enää koskaan tarttuisi aseisiin vihol-
lisiaan vastaan, mutta heidän poikansa eivät olleet 
tehneet liittoa, joten he pystyivät auttamaan nefiläisten 
sotajoukkoja (ks. Alma 53:10–18).

 1. Piirrä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seuraava 
kuvio. Lue Alma 53:18–21 ja pane merkille ilmauksia, jotka 

kuvailevat niitä ominaisuuksia, joita nuo 2 000 nuorta miestä olivat 
omaksuneet ennen sotapalvelustaan. Kirjoita luettelo löytämistäsi 
ilmauksista otsikon ”Ennen taistelua omaksuttuja ominaisuuksia” 
alle. Voisit merkitä nämä ilmaukset pyhiin kirjoituksiisi.

Antipus, nefiläisten sotilasjohtaja, sai vastaansa lama-
nilaisten suuren ylivoiman, kun hän ja hänen sota-
joukkonsa puolustivat omaa osaansa maasta. Antipus 
riemuitsi, kun Helaman toi 2 000 nuorta sotilasta 
hänen avukseen (ks. Alma 56:9–10).

Ennen taistelua 
omaksuttuja  

ominaisuuksia

Taistelun aikana 
esiin tulleita  

ominaisuuksia

Nuori sotilas – nuori myöhempien aikojen pyhä
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Ensimmäisessä taistelussaan vihollisia vastaan 2 000 
nuorta sotilasta johdattivat lamanilaisten vahvimman 
sotajoukon pois, ja nefiläiskomentaja Antipus mää-
räsi sotajoukkonsa ajamaan lamanilaissotajoukkoa 
takaa. Antipuksen sotajoukko sai kiinni lamanilaisten 
sotajoukon, joka hyökkäsi taistelemaan heitä vastaan. 
Nuoret sotilaat, jotka olivat jatkaneet kulkua eteenpäin, 
huomasivat, että lamanilaiset olivat lopettaneet heidän 
takaa ajamisensa. He eivät tienneet, olivatko lamanilai-
set pysähtyneet huijatakseen heidät palaamaan, jotta 
heidät voisi tuhota, vai olivatko lamanilaiset pysähty-
neet, koska Antipuksen sotajoukko oli saanut heidät 
takaa kiinni. Sen vuoksi Helaman ei tiennyt, pitäisikö 
heidän kääntyä takaisin ja hyökätä lamanilaisten kimp-
puun. (Ks. Alma 56:29–43.)

Lue Alma 56:43–48 ja pane merkille ilmauksia, jotka 
kuvailevat ominaisuuksia, joita nämä nuoret miehet 
osoittivat ratkaisevana hetkenä taistelun aikana. Kir-
joita löytämäsi ominaisuudet pyhien kirjoitusten tutki-
mispäiväkirjaasi otsikon ”Taistelun aikana esiin tulleita 
ominaisuuksia” alle. Voisit merkitä nämä ilmaukset 
myös pyhiin kirjoituksiisi.

Tutki jakeita Alma 56:49, 54–56, niin näet, mitä tapah-
tui, kun 2 000 nuorta sotilasta palasivat taistelemaan 
lamanilaisia vastaan. Pane merkille ilmauksia, jotka 
havainnollistavat tätä totuutta: Kun toimimme 
uskossa, me voimme saada voimaa Jumalalta.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Kuinka niiden nuorten sotilaiden ominaisuuksien omaksumi
nen voi auttaa sinua toimimaan uskossa, kun kohtaat haasteelli
sia tilanteita?
 b. Kuvaile tilannetta, jolloin sinä olet (tai joku tuntemasi henkilö 
on) toiminut uskossa ja saanut voimaa Jumalalta selviytyä onnis
tuneesti vaikeasta tilanteesta.

Alma 57
Helamanin sotajoukko valtaa takaisin Antiparan ja 
Kumenin kaupungit
Helaman ja hänen sotajoukkonsa pystyivät valtaa-
maan Antiparan ja Kumenin kaupungit lamanilaisilta. 
Tänä aikana Helaman sai täydennyksiä sotajouk-
koonsa. Sotajoukkoon liittyi tuhansia sotilaita Sara-
hemlan maasta sekä lisäksi 60 Ammonin kansan 
poikaa (ks. Alma 57:1–12).

Pian sen jälkeen kun Helamanin sotajoukko oli valloit-
tanut Kumenin kaupungin, lamanilaiset hyökkäsivät 
uudelleen heidän kimppuunsa. Helamanin sotajoukko 
joutui suureen taisteluun, jossa 2 060 nuorta sotilasta oli-
vat suurena vahvistuksena koko sotajoukolle. Lue Alma 
57:19–21, niin saat tietää, mitä ominaisuuksia nuoret 

sotilaat osoittivat omaavansa tässä taistelussa. Voisit lisätä 
nämä ominaisuudet pyhien kirjoitusten tutkimispäivä-
kirjassasi olevaan luetteloon ”Taistelun aikana esiin 
tulleita ominaisuuksia” ja merkitä ne pyhiin kirjoituksiisi.

 3. Yksi nuorten sotilaiden määrittäviä luonteenpiirteitä 
oli se, että he tottelivat ”täsmällisesti” (Alma 57:21). Kir

joita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset seuraa
viin kysymyksiin:
 a. Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että noudattaa jotakin käskyä 
täsmällisesti?
 b. Kuinka arvelet sen, että nuoret sotilaat noudattivat komenta
jansa sanoja täsmällisesti, auttaneen heitä voittamaan taistelunsa?
 c. Kuinka se, että noudatat Herran käskyjä täsmällisesti, auttaa 
sinua niissä hengellisissä taisteluissa, joita sinulla on elämässäsi?

Voisit kirjoittaa pyhiin kirjoituksiisi tai pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaasi seuraavan periaatteen: Kun me tot
telemme Herraa täsmällisesti, Hän vahvistaa meitä 
niissä taisteluissa, joita meillä on elämässä. Lue seu-
raava lausuma, jossa kahdentoista apostolin koorumin 
jäsen, vanhin Russell M. Nelson selittää, miksi Jumalan 
käskyjen noudattaminen täsmällisesti on niin tärkeää:

”[Te kohtaatte] ihmisiä, jotka valikoivat ne käskyt, 
jotka he aikovat pitää, ja jättävät huomiotta muut, joita 
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vastaan päättävät rikkoa. Nimitän tätä valikoivaksi 
suhtautumistavaksi kuuliaisuuteen. Tällainen valikoiva 
tapa ei toimi. Se johtaa kurjuuteen. Valmistautuak-
semme kohtaamaan Jumalan meidän tulee pitää kaikki 
Hänen käskynsä. Vaatii uskoa noudattaa Hänen käsky-
jään, ja niiden pitäminen vahvistaa tuota uskoa.

Kuuliaisuus antaa Jumalan siunausten virrata esteettä. 
Hän siunaa kuuliaisia lapsiaan vapaudella orjuudesta ja 
kurjuudesta. Ja Hän siunaa heitä suuremmalla valolla.

– – Kuuliaisuus Jumalan käskyille antaa fyysistä ja hen-
gellistä suojaa.” (Ks. ”Kohdatkaa tulevaisuus uskossa”, 
Liahona, toukokuu 2011, s. 35.)

Lue Alma 57:25–27 ja pane merkille syitä, miksi Herra 
antoi voimaansa nuorten sotilaiden varjelemiseksi. 
Mikä nuorissa sotilaissa tekee sinuun näissä jakeissa 
suurimman vaikutuksen?

Silloinkin kun me olemme vanhurskaita, Jumala ei 
aina suojele meitä vaikeuksilta. Vaikka nuoret sotilaat 
varjeltuivat kuolemalta, he kaikki haavoittuivat (ks. 
Alma 57:25) ja monet muut vanhurskaat nefiläiset sai-
vat surmansa (ks. Alma 57:26). Jumala kuitenkin aina 
vahvistaa meitä vaikeuksien aikoina ja siunaa meitä 
sillä, mitä tarvitsemme. Lopulta Hän antaa iankaikkisia 
siunauksia kaikille, jotka noudattavat Hänen käskyjään.

Alma 58
Nefiläisten sotajoukot odottavat muonavaroja ja sitten 
valtaavat takaisin Mantin kaupungin
Lamanilaisia vastaan käytyjen taisteluiden lisäksi Hela-
manin sotajoukko kohtasi toisenkinlaisen vastoinkäy-
misen. He taistelivat jonkin matkan päässä Sarahem-
lasta, joka oli nefiläisten hallinnon keskus. Helamanin 
sotajoukko oli voittanut joitakin hyvin vaikeita taisteluja, 
mutta he eivät saaneet ruokaa, tarvikkeita eivätkä lisää 
sotilaita, joita he tarvitsivat hallitukselta. He eivät tien-
neet, miksi hallitus ei tukenut heitä. (Ks. Alma 58:7–9.)

 4. Lue Alma 58:10–12 ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:
 a. Mitä nefiläiset tekivät, kun he kohtasivat tämän vai

kean tilanteen?
 b. Kuinka Herra vastasi heidän vilpittömiin pyyntöihinsä ja 
rukouksiinsa?
 c. Kuinka kohdan Alma 58:12 mukaan Herran lupaukset auttoi
vat Helamania ja tämän sotajoukkoa?

Kirjoita pyhiin kirjoituksiisi tai pyhien kirjoitusten tut-
kimispäiväkirjaasi seuraava periaate: Jos käännymme 
Jumalan puoleen vaikeina aikoina, me voimme 
saada jumalallista varmuutta, joka voi vahvistaa 
uskoamme ja antaa meille toivoa.

Sotajoukkonsa heikkoudesta huolimatta Helaman 
ja hänen miehensä pystyivät valloittamaan Mantin 
kaupungin (ks. Alma 58:13–41). Helaman katsoi sota-
joukkonsa kaiken menestyksen Herralta saadun avun 
ansioksi (ks. Alma 58:37).

Helaman ihmetteli jatkuvasti nuorten sotilaidensa 
menestystä. Tutki jakeita Alma 58:39–40 ja pane merkille 
sanoja ja ilmauksia, jotka osoittavat, millä tavoin nuoret 
sotilaat olivat uskollisia vaikeissa olosuhteissa. Voisit 
merkitä nämä sanat tai ilmaukset pyhiin kirjoituksiisi.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tilan
teesta, jolloin olet kääntynyt Jumalan puoleen saadaksesi 

apua vaikeuksien hetkenä ja tuntenut Hänen tukensa.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Alma 53; 56–58 ja suorittanut tämän oppi
aiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
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VIIKKO 21: PÄIVÄ 4

Alma 59–63
Johdanto
Helaman kirjoitti kirjeen sotapäällikkö Moronille 
kertoen tälle sotajoukkonsa ponnisteluista ja pyytäen 
apua nefiläisten hallitukselta. Sotapäällikkö Moroni 
riemuitsi saadessaan kuulla Helamanin menestyksistä, 
mutta hän vihastui hallitukselle siitä, että se oli jättänyt 
lähettämättä täydennysjoukkoja. Sotapäällikkö Moroni 
kirjoitti ylituomari Pahoranille kirjeen, jossa hän nuhteli 
tätä. Vastauksessaan Pahoran kertoi hallitusta vastaan 
nousseesta kapinasta. Moroni marssi hänen avukseen 
ja kukisti kapinalliset. Sitten nefiläisten sotajoukot 
pystyivät yhtenä joukkona kukistamaan lamanilaiset. 
Neljäntoista sotavuoden jälkeen nefiläisillä oli jälleen 
rauha maassa ja Helaman ja hänen veljensä saattoivat 
keskittyä kirkon vahvistamiseen.

Alma 59
Nefiläiset menettävät yhden tukikohdistaan, ja sotapäällikkö 
Moroni suree kansan jumalattomuuden tähden
Kun sotapäällikkö Moroni sai Helamanilta kirjeen, 
jossa Helaman kuvaili sotajoukkonsa menestystä, 
Moroni ja hänen kansansa riemuitsivat. Sitten Moroni 
lähetti kirjeen Pahoranille, nefiläisten johtajalle Sara-
hemlassa, pyytäen tätä lähettämään Helamanille 
täydennysjoukkoja ja muonavaroja. Mutta mitään 
täydennysjoukkoja ei lähetetty. Sen vuoksi kun lama-
nilaiset hyökkäsivät Nefihan kaupunkiin, Nefihan väen 
oli pakko paeta, ja lamanilaiset valtasivat kaupungin.

Lue Alma 59:9–12, niin saat tietää, miten Moroni 
suhtautui lamanilaisten voittoon. Voisit merkitä pyhiin 
kirjoituksiisi jakeeseen Alma 59:9 tämän ilmauksen: 
”[Oli] helpompaa estää kaupunkia joutumasta lama-
nilaisten käsiin kuin vallata sitä heiltä takaisin.” Tämän 
ilmauksen pohjalta voimme oppia tämän periaatteen: 
On helpompi ja parempi pysyä uskollisena kuin 
harhaan kuljettuaan palata uskoon.

 1. Tarkastele ilmausta, jonka merkitsit jakeeseen Alma 
59:9, ja edellisen kappaleen lihavoitua periaatetta. Kir

joita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset seuraa
viin kysymyksiin:
 a. Miksi on helpompaa välttää riippuvuuksia vahingollisiin 
aineisiin kuin voittaa jokin riippuvuus?
 b. Miksi on helpompi ylläpitää todistusta kuin saada se takaisin 
sen jälkeen kun on menettänyt sen?
 c. Miksi saattaisi olla helpompi pysyä aktiivisena kirkossa kuin 
palata kirkkoon oltuaan epäaktiivinen?

Alma 60–62
Moroni kysyy Pahoranilta syytä hallituksen laiminlyönteihin
Sen jälkeen kun lamanilaiset olivat valloittaneet Nefi-
han kaupungin, sotapäällikkö Moroni päätti kirjoittaa 
vetoomuskirjeen Pahoranille, ylituomarille Sarahem-
lassa. Lue Alma 60:17–24 ja pane merkille, mistä 
asioista Moroni syytti Pahorania ja Sarahemlan väkeä.

Lue jae Alma 60:23 uudelleen ja huomaa sotapäällikkö 
Moronin viittaus siihen, että ”astian sisäpuoli” on puhdis-
tettava ensin. Hän viittasi siihen, että nefiläisten hallituk-
sesta ja sen väestä on poistettava turmeltuneisuus. Tämä 
jae voi kuitenkin soveltua myös meidän elämäämme. 
Kuvittele, että laitat lasiin likaa tai mutaa. Vaikka pesisit 
lasin ulkopuolen, olisiko sinusta mukava juoda lasista?

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Jos ajattelemme itseämme astiana, mitä mielestäsi astian 
sisäpuolen puhdistaminen tarkoittaa?
 b. Miksi astiamme sisäpuolen puhdistaminen auttaisi meitä pal
velemaan paremmin Herran valtakunnassa?

Kuten kohdassa Alma 60:33–36 kerrotaan, sotapäällikkö 
Moroni käski Pahorania lähettämään pikaisesti miehiä ja 
muonavaroja omalle sotajoukolleen ja Helamanin sota-
joukolle. Ellei Pahoran tekisi niin, Moroni sanoi johta-
vansa sotajoukon Sarahemlaan ja pakottavansa Pahora-
nin tekemään nämä asiat. Pahoran sai Moronin kirjeen 
ja kirjoitti Moronille ripeän vastauksen. Lue Alma 
61:1–5, niin saat selville, mitä Sarahemlassa tapahtui.

Lue Alma 61:9–14 ja mieti, miten Pahoran vastasi 
Moronin syytteisiin. Voisit merkitä ne kohdat, jotka 
paljastavat Pahoranin luonteen suuruuden. Loukkaan-
tumisen sijaan Pahoran kutsui Moronia liittymään 
joukkoonsa Herran voimassa ja taistelemaan vihollista 
vastaan. Lue Alma 62:1, niin saat selville, miltä Moro-
nista tuntui, kun hän sai Pahoranin vastauksen.
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Voisit kirjoittaa pyhien kirjoitusten tutkimispäivä- 
kirjaasi seuraavat totuudet: Me voimme päättää 
olla loukkaantumatta muiden sanoista tai teoista. 
Kun me yhdistämme voimamme muiden kanssa 
vanhurskaudessa, me olemme vahvempia taistel
lessamme pahaa vastaan.

Vanhin David A. Bednar kahdentoista apostolin kooru-
mista on opettanut:

”Jeesuksen Kristuksen sovituksen vahvis-
tavan voiman avulla teitä ja minua voidaan 
siunata niin, että vältämme ja voitamme 
loukkaantumisen. ’Ne, jotka rakastavat 
sinun lakiasi, elävät rauhassa, mikään ei 
[loukkaa] heitä’ (Ps. 119:165, ks. englan-

ninkielinen kuningas Jaakon raamatunkäännös). – –

Moroni – – kirjoitti Pahoranille tuomitsevasti (ks. Alma 
60:2) ja syytti häntä tylysti ajattelemattomuudesta, velt-
toudesta ja piittaamattomuudesta. Pahoran olisi voinut 
helposti suuttua Moronille tämän sanomasta, mutta 
hän päätti olla loukkaantumatta. – –

Yksi suurimpia osoituksia omasta hengellisestä kyp-
syydestämme ilmenee siinä, kuinka me suhtaudumme 
muiden heikkouksiin, kokemattomuuteen ja mahdolli-
siin loukkaaviin tekoihin. Jokin asia, tapaus tai ilmaisu 
voi olla loukkaava, mutta te ja minä voimme päättää 
olla loukkaantumatta – ja sanoa Pahoranin tavoin: 
’Sillä ei ole väliä’ [Alma 61:9].” (Ks. ”Mikään ei loukkaa 
heitä”, Liahona, marraskuu 2006, s. 90–91.)

 3. Mieti tilannetta, jolloin päätit olla loukkaantumatta 
muiden sanoista tai teoista. Kirjoita muutama rivi siitä, 

miten tärkeää on päättää olla loukkaantumatta.

Kuten luvussa Alma 62 kerrotaan, sotapäällikkö 
Moroni toi sotajoukkonsa Sarahemlaan auttamaan 
Pahorania kukistamaan kuninkaankannattajat – nefi-
läisluopiot, jotka halusivat saada kuninkaan ja liittou-
tua lamanilaisten kanssa. Kuninkaankannattajat olivat 
estäneet Pahorania lähettämästä miehiä ja muona- 
varoja Moronin ja Helamanin avuksi. Silloin Moroni ja 
Pahoran yhdistivät voimansa ja saivat apua muilta nefi-
läissotajoukoilta ajaakseen lamanilaiset pois maasta. 
Tänä aikana monet lamanilaiset tekivät parannuksen ja 
liittyivät Ammonin kansaan.

Kuvittele, mitä haasteita perheillä ja yksittäisillä ihmi-
sillä saattoi olla sellaisen sodan päättyessä. Lue Alma 
62:39–41 ja pane merkille, millä tavoin sodan koettele-
mukset vaikuttivat nefiläisiin. Kun luet, pane merkille, 
mitä totuuksia löydät näistä jakeista.

Kirjoita pyhiin kirjoituksiisi jakeiden Alma 62:39–41 
kohdalle tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
seuraava periaate tai totuus: Koettelemustemme 
aikana me voimme kasvaa lähemmäksi Herraa.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Miksihän jotkut ihmiset koettelemuksia kohdatessaan kasva
vat lähemmäksi Herraa, kun taas toiset kääntyvät Hänestä pois?
 b. Mitä sodasta kertovat luvut ovat opettaneet sinulle siitä, mitä 
on olla Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi vaikeuksien tai koette
lemusten hetkinä?

Alma 63
Monet nefiläiset kulkevat pohjoisenpuoleiseen maahan
Kun Helaman oli kuollut (ks. Alma 62:52), hänen 
veljensä Siblon otti haltuunsa pyhät aikakirjat. Lue 
Alma 63:1–2, niin saat selville, millainen mies Siblon 
oli. Kuten luvussa Alma 63 kerrotaan, Moroni ja Siblon 
kuolivat, ja Moronin poika Moroniha otti nefiläisten 
sotajoukot komentoonsa.

Lue Alma 63:10–13. Ennen kuolemaansa Siblon antoi 
pyhät aikakirjat Helamanin pojan Helamanin haltuun. 
Helaman säilytti aikakirjoja, jotka oli jo kirjoitettu, ja 
alkoi pitää aikakirjaa, jonka pohjalta on myöhemmin 
laadittu Helamanin kirja.

Kohdassa Alma 63:5–8 kerrotaan, että monet nefiläiset 
matkustivat laivalla pohjoisenpuoleiseen maahan eikä 
heistä enää koskaan kuultu mitään. Luvun Alma 63 
lopussa kerrotaan, että lamanilaisten ja nefiläisten 
välillä alkoi jälleen olla jonkin verran kiistaa, mihin 
päättyy Alman pitkä ja innoittava kirja.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Alma 59–63 ja suorittanut tämän oppi
aiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
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JOHDANTO:  

Helamanin kirja
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Tutkiessasi Helamanin kirjaa opit sellaisten suurten 
miesten esimerkistä ja opetuksista kuten Helaman, 
Nefi, Lehi ja Samuel Lamanilainen, jotka rohkeasti 
tottelivat Herraa ja todistivat Jeesuksesta Kristuksesta. 
Näiden henkilöiden palvelutehtävät osoittavat, 
että Jumala suo voimaa auttaakseen palvelijoitaan 
toteuttamaan Hänen tahtonsa ja että vanhurskaiden 
yksilöiden ponnistelut voivat tuoda siunauksia 
tuhansille. Saat lisäksi tietoa siitä, mitä seurauksia on 
ylpeydellä, jumalattomuudella ja salaliitoilla.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Mormon kokosi aikakirjoja Nefin isoista levyistä ja 
laati niistä lyhennelmänä Helamanin kirjan. Kirja 
on nimetty Helamanin mukaan, joka oli Helamanin 
poika ja Alma nuoremman pojanpoika. Helaman 
sai aikakirjat sedältään Siblonilta, ja hän palveli 
nefiläisten vanhurskaana ylituomarina. Hän opetti 
poikiaan Nefiä ja Lehiä muistamaan Lunastajansa 
Jeesuksen Kristuksen (ks. Hel. 5:9–14). Nämä opetukset 
innoittivat myöhemmin Nefiä luopumaan asemastaan 
ylituomarina, jotta hän voisi saarnata parannusta 
nefiläisille ja lamanilaisille. Kun tuhannet lamanilaiset 
olivat kääntyneet, erästä lamanilaisprofeettaa nimeltä 
Samuel innoitettiin saarnaamaan parannusta ja 
profetoimaan nefiläisten keskuudessa samaan aikaan 
kuin Nefi. Helamanin kirja muodostuu aikakirjoista, 
joita pidettiin Helamanin (Hel. 1–3) ja Nefin (Hel. 
4–16) hallituskausien ja palvelutehtävien aikana. Nefin 
aikakirjoihin sisältyvät Samuel Lamanilaisen profetiat 
ja opetukset.

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Alkuperäiset aikakirjat, joita käytettiin Helamanin 
kirjan lähteinä, kirjoitettiin luultavasti vuosina 52–1 eKr. 
Mormon lyhensi nuo aikakirjat suunnilleen vuosien 
345–385 jKr. välisenä aikana. Mormon ei merkinnyt 
muistiin, missä hän oli, kun hän kokosi tämän kirjan.

VIIKKO 22: PÄIVÄ 1

Helaman 1–2
Johdanto
Kun ylituomari Pahoran oli kuollut, nefiläisten kes-
kuudessa oli vakava kiista siitä, kenestä hänen pojis-
taan – Pahoran, Paanki ja Pakumeni – pitäisi tulla uusi 
ylituomari. Kansa valitsi uudeksi ylituomariksi Pahora-
nin. Yksi Paankin kannattajista – mies nimeltä Kisku-
men, joka toimi salaisen joukon toimesta – murhasi 
Pahoranin, ja sitten ylituomariksi nimitettiin Pakumeni. 
Tätä kiistelyä ja erimielisyyttä hyödyntäen lamanilai-
set pystyivät valtaamaan nefiläisten pääkaupungin 
Sarahemlan ja surmaamaan Pakumenin. Nefiläisten 
sotapäällikkö Moroniha sai Sarahemlan kaupungin 
takaisin, ja ylituomariksi nimitettiin Helaman. Kisku-
men surmattiin hänen yrittäessään tappaa Helamanin, 
ja Gadiantonista tuli salaisen joukon johtaja.

Helaman 1
Kiista siitä, kenestä pitäisi tulla ylituomari, suo lamanilaisille 
tilaisuuden vallata Sarahemlan, nefiläisten pääkaupungin
Mieti, milloin viimeksi sinulla oli kiistaa jonkun kanssa 
tai näit muiden kiistelevän keskenään. Mitä ongelmia 
sellainen kiistely aiheuttaa? Kun tutkit lukua Hel. 1, 
pane merkille, mitä ongelmia kiistely aiheutti nefiläi-
sille, ja pohdi, mitä voit oppia heidän kokemuksestaan.

Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat ja kirjoita 
annetuille riveille vastauksesi kysymyksiin:

• Hel. 1:1–4. Mikä aiheutti kiistaa ja erimielisyyttä nefi-
läisten keskuudessa?   
 

• Hel. 1:5–8. Kuka nimitettiin ylituomariksi? Kuinka 
uuden ylituomarin kaksi veljeä suhtautuivat siihen?  
  
 

• Hel. 1:9–12. Mitä Kiskumen teki ja minkä liiton 
Kiskumen ja hänen salainen joukkonsa tekivät 
keskenään?   
 

Tänä nefiläisten keskuudessa vallinneen kiistelyn 
aikana mies nimeltä Koriantumr johti lamanilaiset 
taisteluun Sarahemlan kaupunkia vastaan. Lue Hel. 
1:18–22 ja pane merkille, mitä lamanilaiset pystyivät 
tekemään nefiläisten kiistelyn vuoksi.

Yksi niistä totuuksista, joita voimme oppia tästä kerto-
muksesta, on tämä: Kiistely on hajottavaa ja altistaa 
meidät vastustajan vaikutukselle. Voisit kirjoittaa 
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tämän periaatteen pyhiin kirjoituksiisi kohdan Hel. 
1:18 viereen.

 1. Jotta voit paremmin ymmärtää tätä periaatetta, kir
joita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset 

seuraaviin kysymyksiin:
 a. Nuori nainen on kiistellyt vanhempiensa kanssa ystävistään. 
Millä tavoin tämä kiistely saattaa vaikuttaa siihen, kuinka hän 
suhtautuu vanhempiensa neuvojen kuuntelemiseen elämänsä 
muilla osa alueilla?
 b. Nuori mies on suuttunut erääseen henkilöön pappeuskooru
missaan. Kuinka tämä erimielisyys saattaisi vaikuttaa siihen, 
kuinka hän toimii kirkossa?
 c. Ajattele elämässäsi jotakin osa aluetta, jossa tunnet, että 
sinun ja muiden välillä on kiistaa. Minkä yhden konkreettisen 
asian voit tehdä poistaaksesi tämän kiistan elämästäsi? Kuinka 
voit toteuttaa sen?

Kohdassa Hel. 1:22–30 kerrotaan, että kun lamanilaiset 
olivat vallanneet Sarahemlan, he alkoivat heti marssia 
kohti Runsaudenkaupunkia saadakseen senkin valtaansa. 
Nefiläisten sotajoukot pystyivät saartamaan lamanilaiset 
ja lyömään heidät. Monet lamanilaiset saivat surmansa, ja 
ne, jotka antautuivat, saivat palata omille mailleen.

Helaman 2
Helamanista tulee ylituomari, ja hänen palvelijansa estää 
salaista joukkoa ottamasta häntä hengiltä
Ennen kuin tutkit lukua Hel. 2, mieti, kuinka uskolli-
nen nuori nainen tai nuori mies pyrkisi selvittämään 
jonkin virheen tai synnin. Yrittäisikö hän peitellä sitä vai 
etsiä anteeksiantoa Herralta ja niiltä, joita on loukattu?

Kun Kiskumen oli murhannut Pahoranin, hän ja hänen 
salaisen joukkonsa jäsenet lupasivat toisilleen, ettei-
vät he koskaan kertoisi kenellekään, kuka oli tehnyt 
murhan. Lue Hel. 2:3–4 ja pane merkille ilmaus ”oli 
tehnyt liiton, ettei kukaan saisi tietää hänen jumalatto-
muuttaan”. Lue sitten OL 58:43 ja pane merkille, millä 
tavoin Herra haluaa meidän toimivan, kun olemme 
tehneet jotakin väärin.

 2. Sen pohjalta, mitä olet oppinut kohdista Hel. 2:3–4  
ja OL 58:43, kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäivä

kirjaasi, mitä eroja on siinä, kuinka Herra haluaa meidän toimi
van, jos syyllistymme syntiin, ja millä tavoin Kiskumen ja hänen 
kannattajansa toimivat.

Helamanista tuli uusi ylituomari Pahoranin veljen Paku-
menin kuoleman jälkeen, ja silloin Kiskumen ja hänen 
salainen joukkonsa päättivät surmata myös Helama-
nin. Siihen aikaan salaisen joukon johtajaksi tuli mies 
nimeltä Gadianton. Lue Hel. 2:2–9 ja kirjoita annetuille 
riveille, kuinka Kiskumen sai surmansa:   
 

Lue Hel. 2:10–14 ja pane merkille, mitä Gadiantonin 
rosvojoukolle tapahtui. Mormon varoitti, että Gadian-
tonin rosvojen kaltaiset salaiset ryhmät, joita kutsuttiin 
salaliitoiksi (ks. esim. Hel. 3:23), aiheuttaisivat lopulta 
Nefin kansan kukistumisen. Myös aiemmat Mormonin 
kirjan profeetat olivat varoittaneet ryhtymästä salaliit-
toihin (ks. 2. Nefi 26:22; Alma 1:12). Mormonin kirjassa 
opetetaan tätä periaatetta: Salaliitot voivat johtaa 
yhteiskuntien tuhoutumiseen.

Vanhin M. Russell Ballard kahdentoista apostolin koo-
rumista on varoittanut salaliittojen vaaroista nykyään. 
Kun luet hänen varoitustaan, merkitse, mitä me voimme 
tehdä puolustautuaksemme salaliittoja vastaan.

”Mormonin kirja opettaa, että rikollisuutta 
harjoittavat salaliitot ovat vakavana 
haasteena, eivät pelkästään yksittäisille 
ihmisille ja perheille vaan kokonaisille 
sivilisaatioille. Nykyajan salaliittoja ovat 
jengit, huumekartellit ja järjestäytyneen 

rikollisuuden perheet. Meidän aikanamme salaliitot 
toimivat suureksi osaksi samalla tavalla kuin Gadianto-
nin rosvot Mormonin kirjan aikoina. – – Niiden tarkoi-
tuksena on ’murhata ja rosvota ja varastaa ja harjoittaa 
haureutta ja tehdä kaikenlaista jumalattomuutta vastoin 
maansa lakeja ja myös Jumalansa lakeja’ [Hel. 6:23].

Ellemme ole varuillamme, nykyajan salaliitot voivat 
saada vallan aivan yhtä nopeasti ja täydellisesti kuin 
Mormonin kirjan aikoina. – –

Mormonin kirja opettaa, että perkele on ’kaiken synnin 
alkuunpanija’ ja näiden salaliittojen perustaja [Hel. 
6:30]. – – Hänen tarkoituksenaan on hävittää ihmi-
siä, perheitä, yhteiskuntia ja kansakuntia [ks. 2. Nefi 
9:9]. Hän saavutti tiettyä menestystä Mormonin kirjan 
aikoina. Ja hän saavuttaa aivan liikaa menestystä nyky-
aikana. Juuri siksi on hyvin tärkeää, että me – – puo-
lustamme lujasti totuutta ja oikeutta tekemällä voita-
vamme, jotta yhteisömme säilyisivät turvallisina.

– – [Me voimme] todistaa Jumalasta näyttämällä esi-
merkkiä, pitämällä kirkon tasovaatimukset ja todis-
tamalla ympärillämme olevilla ihmisille [ks. Moosia 
18:9].” (Ks. ”Totuuden ja oikeuden puolustaminen”, 
Valkeus, tammikuu 1998, s. 39–40.)

Mieti, millä yhdellä tai useammalla tavalla sinä voit nou-
dattaa vanhin Ballardin opetusta ja puolustaa totuutta ja 
oikeutta omalla paikkakunnallasi ja omassa maassasi.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Hel. 1–2 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
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VIIKKO 22: PÄIVÄ 2

Helaman 3–4
Johdanto
Sinä aikana, jota Helamanin kirjan alkuluvuissa kuvail-
laan, nefiläiset nauttivat rauhan kausista ja kokivat 
kiistelyn aikoja. Rauhan aikana kymmeniä tuhansia 
nefiläisiä liittyi kirkkoon. Tämän suuren vaurauden ajan 
jälkeen nöyremmät kirkon jäsenet kasvoivat uskossaan 
huolimatta siitä, että ne, joista oli tullut ylpeitä, vainosivat 
heitä. Koska monista nefiläisistä tuli jumalattomia, he 
menettivät kaikki etelänpuoleiset maansa lamanilaisille.

Helaman 3
Monia nefiläisiä muuttaa pohjoiseen, samalla kun kirkko 
menestyy jumalattomuuden ja vainon keskellä
Lue Hel. 3:1–2 ja pane merkille, ettei nefiläisten keskuu-
dessa ollut usean vuoden aikana ”mitään kiistaa”. Lue 
nyt Hel. 3:3, 19 ja pane merkille sanoja ja ilmauksia, jotka 
osoittavat asioiden muuttuneen nefiläisten keskuudessa.

Kohdassa Hel. 3:4–16 selitetään, että kun nefiläisten 
keskuudessa syntyi kiistelyä, monet muuttivat pohjoi-
seen päin. Monista nefiläisistä tuli jumalattomia, ja he 
liittyivät lamanilaisiin.

Kiistelystä ja jumalattomuudesta huolimatta Hela-
man päätti elää toisin. Helaman palveli nyt nefiläisten 
ylituomarina sekä profeettana heidän keskuudessaan. 
Lue Hel. 3:20 ja pane merkille, kuinka Helamania 
kuvaillaan.

Mikä Helamanissa tekee sinuun vaikutuksen? Miksihän 
hän pysyi niin vahvana tänä kiistelyn ja jumalattomuuden 
kautena? Voisit merkitä sanan alati jakeessa Hel. 3:20.

Lue Hel. 3:22–26 ja merkitse, kuinka nefiläiset alkoivat 
muuttua parempaan suuntaan. Kuinka paljon ihmisiä 
liittyi kirkkoon?   
 

Mormon käytti usein ilmauksia ”näin me voimme 
nähdä”, ”näin me näemme” ja ”me näemme” osoit-
taakseen totuuksia, joita hän halusi meidän oppivan. 
Jakeissa Hel. 3:27–30 näitä ilmauksia käytetään useaan 
kertaan, mikä osoittaa, että Mormon halusi meidän 
oppivan tärkeitä asioita. Lue Hel. 3:27–30 ja merkitse 
avainilmaukset sekä pane merkille, mitä asioita Mor-
mon halusi meidän oppivan.

 1. Tee pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seuraavat 
tehtävät:

 a. Kirjoita, mitä Mormon halusi sinun tietävän Jumalan sanasta 
kohdan Hel. 3:27–30 perusteella.
 b. Kirjoita, millä tavoin se, että olet tutkinut pyhiä kirjoituksia, 
on auttanut sinua välttämään jumalattomuutta ja pitänyt sinut 
polulla, joka johtaa sinua kohti Jumalaa.

Lue Hel. 3:32–34 ja huomaa, että jotkut kirkon jäsenet 
alkoivat vainota muita kirkon jäseniä. Vainoojat olivat 
ihmisiä, jotka sanoivat kuuluvansa kirkkoon mutta 
jotka itse asiassa olivat täynnä ylpeyttä eivätkä usko-
neet kirkon opetuksiin. Heidän tekojensa vuoksi nöyrät 
kirkon jäsenet kärsivät monia ahdinkoja. Mieti, miten 
vaikeaa olisi käydä kirkossa ja kohdata vainoa muiden 
kirkon jäsenten taholta sen vuoksi, että olet päättänyt 
seurata Jumalan profeettoja ja noudattaa käskyjä.

Lue Hel. 3:35, niin saat tietää, kuinka uskolliset kirkon 
jäsenet toimivat kohtaamansa vainon ja ahdingon aikana.

 2. Sen pohjalta, mitä olet oppinut jakeesta Hel. 3:35, kir
joita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset 

seuraaviin kysymyksiin:
 a. Kasvoiko vai vähenikö nöyrien kirkon jäsenten usko heidän 
ahdinkonsa aikana?
 b. Mitä sellaista nöyrät kirkon jäsenet tekivät, mikä vahvisti hei
dän uskoaan?
 c. Mitä siunauksia nämä kirkon jäsenet saivat?

Tutkimalla kohtaa Hel. 3:33–35 me voimme oppia, että 
kukin ihminen päättää, millä tavoin vaino ja ahdinko 
vaikuttavat häneen. Täydennä tämä virke sen pohjalta, 
mitä olet oppinut näistä jakeista: Vainosta ja koettele
muksista huolimatta meidän uskomme Jeesukseen 
Kristukseen voi kasvaa, kun me   
 .  
(On lukuisia tapoja, joilla tämän virkkeen voi täyden-
tää.) Voisit kirjoittaa täydentämäsi virkkeen pyhiin 
kirjoituksiisi kohdan Hel. 3:33–35 viereen.

 3. Jotta sinun on helpompi ymmärtää näiden jakeiden 
opetuksia, kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäivä kirjaasi 

vastaus kahteen seuraavista kysymyksistä tai niihin kaikkiin:
 a. Kuinka rukous tai paasto on auttanut sinua vainon tai koette
lemuksen aikana?
 b. Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että annat sydämesi Jumalalle?
 c. Milloin sinun uskosi Jeesukseen Kristukseen on kasvanut vai
non tai koettelemuksen aikana?

Lue Hel. 3:36–37 ja pane merkille, millainen oli useim-
pien nefiläisten hengellinen tila siihen aikaan, kun 
Helaman kuoli.
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Helaman 4
Herran Henki vetäytyy pois nefiläisistä, ja lamanilaiset 
valtaavat kaikki nefiläisten etelänpuoleiset maat
Kuten luvussa Hel. 4 kerrotaan, Helamanin kuoltua 
ylpeys ja kiistely nefiläisten keskuudessa saivat aikaan 
sen, että monet nefiläiset liittyivät lamanilaisiin. Lama-
nilaiset kävivät sotaa nefiläisiä vastaan. Lue Hel. 4:4–8 
ja merkitse karttaan, minkä alueen arvelet lamanilais-
ten valloittaneen.

 4. Jaa pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjasi sivu kahtia 
piirtämällä pystysuora viiva sivun keskelle. Kirjoita sivun 

vasemman puoliskon yläosaan Ilmauksia, jotka osoittavat, miten 
nefiläiset suhtautuivat ja mitä he tekivät. Kirjoita sivun oikean 
puoliskon yläosaan Ilmauksia, jotka osoittavat, mitä näiden teko
jen vuoksi tapahtui. Lue Hel. 4:11–13, 21–26 ja kirjoita kumman
kin otsikon alle ainakin kolme ilmausta.

Yksi niistä tärkeistä periaatteista, joita opimme luvusta 
Hel. 4, on tämä: Ylpeys ja jumalattomuus erottavat 
meidät Herran Hengestä ja jättävät meidät oman 
voimamme varaan. Voisit kirjoittaa tämän periaatteen 
pyhiin kirjoituksiisi kohdan Hel. 4:23–25 viereen.

Nefiläisten kokemuksessa se, että he jäivät oman voi-
mansa varaan, tarkoitti tavallisesti taistelujen häviämistä 
ja heidän maidensa menettämistä (ks. Hel. 4:25–26). 
Meidän elämässämme se, että jäämme oman voimamme 
varaan, voi tarkoittaa Hengen toveruuden menettämistä.

 5. Mieti, millaisia ”taisteluja” sinä kohtaat omassa elä
mässäsi, ja kirjoita yhdestä tai useammasta sellaisesta 

pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi. Kirjoita ainakin yksi 

Pohjoisenpuoleinen maa

Runsaus

Sarahemla

asia, jonka voit tehdä säilyttääksesi Hengen toveruuden omassa 
elämässäsi. Kirjoita myös, mitä ajattelet siitä, miten tärkeää on, 
että sinulla on Hengen vaikutus elämässäsi auttamassa sinua 
kohtaamaan elämän taistelut Herran voimassa.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Hel. 3–4 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 22: PÄIVÄ 3

Helaman 5
Johdanto
Nefiläiset pysyivät edelleen jumalattomuudessa, kun-
nes suurin osa heistä valitsi jumalattomuuden van-
hurskauden sijaan. Isänsä sanojen innoittamina Nefi 
ja Lehi omistautuivat evankeliumin saarnaamiselle. 
Heidän isänsä Helaman oli opettanut heille, miten tär-
keää on rakentaa elämänsä Vapahtajan perustukselle. 
Opetettuaan nefiläisiä Lehi ja Nefi saarnasivat lama-
nilaisille, ja heidät heitettiin vankilaan. Sen jälkeen 
kun Herra oli ihmeellisellä tavalla vapauttanut Nefin ja 
Lehin vankilasta, suurin osa lamanilaisista koki käänty-
myksen evankeliumiin.

Helaman 5:1–13
Helaman opetti poikiaan Nefiä ja Lehiä muistamaan 
Jumalan käskyt ja sen voiman, joka Jeesuksella Kristuksella 
on auttaa heitä
Lue seuraavat kuusi sanaa tai ilmausta. Sinun on 
helpompi suorittaa seuraava tehtävä, kun yrität painaa 
mieleen niistä jokaisen. Sinua pyydetään kirjoittamaan 
ne ulkomuistista pyhien kirjoitusten tutkimispäivä-
kirjaasi: perhe, vanhemmat, Jeesuksen Kristuksen sovitus, 
profeetat, parannus johtaa pelastukseen, pidä käskyt.

 1. Sulje oppikirjasi ja kirjoita nämä kuusi sanaa tai 
ilmausta ulkomuistista pyhien kirjoitusten tutkimispäivä

kirjaasi.

Tarkista vastauksesi. Mieti hetki, oliko ilmausten 
muistaminen helppoa vai vaikeaa. Oliko sillä mielestäsi 
vaikutusta, että sinulle kerrottiin, että sinua pyydettäi-
siin kirjoittamaan nämä asiat ulkomuistista?
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Lue presidentti Spencer W. Kimballin 
seuraava lausuma ja mieti, miksi muistaa 
on niin tärkeä sana, kun pyrimme elä-
mään evankeliumin mukaan: ”Kun etsitte 
sanakirjasta kaikkein tärkeintä sanaa, 
mikähän se olisi? Se voisi olla muistaa. 

Koska te kaikki olette tehneet liittoja – näin te tiedätte, 
mitä tehdä ja kuinka tehdä se – meidän suurin tar-
peemme on muistaa.” (Ks. ”Korotuksen ympyrät”, 
Uskonnollisten kasvattajien vastuullinen tehtävä, 1978, 
s. 28, si.lds.org.)

Tänään saat tietoa kahdesta henkilöstä, jotka vaikut-
tivat tuhansien ihmisten elämään, koska he muisti-
vat totuudet, joita heidän isänsä oli opettanut. Pohdi 
tämän päivän oppiaihetta tutkiessasi, mitä Herra 
haluaa sinun muistavan.

Kuten jakeissa Hel. 5:1–4 selitetään, Nefi luopui yli-
tuomarin tehtävästä, koska ihmisistä oli tullut hyvin 
pahoja. Hän ja hänen veljensä Lehi halusivat omistaa 
kaiken aikansa Jumalan sanan saarnaamiselle. Kun he 
aloittivat palvelutyönsä, he muistivat isänsä Helama-
nin opetukset. Lue seuraavat jakeet ja kirjoita lyhyesti 
annetuille viivoille, mitä Helaman pyysi poikiaan muis-
tamaan. Voisit myös merkitä sanan muistaa joka kerta, 
kun se esiintyy näissä jakeissa.

• Hel. 5:5–7   
 

• Hel. 5:9–11   
 

• Hel. 5:12   
 

 2. Jotta voit paremmin ymmärtää sen, mitä juuri luit, kir
joita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset 

seuraaviin kysymyksiin:
 a. Kuinka muiden henkilöiden vanhurskaan esimerkin muistami
nen voi auttaa sinua niin, että päätät tehdä ”sitä, mikä on 
hyvää”? (Hel. 5:7).
 b. Mitä sinä teet muistaaksesi Jeesuksen Kristuksen sovituksen?

Lue uudelleen Hel. 5:12 ja pane merkille ilmauksia, 
jotka tukevat tätä periaatetta: Jos me rakennamme 
perustuksemme Jeesuksen Kristuksen varaan, niin 
Saatanalla ei ole meihin mitään valtaa. (Hel. 5:12 on 
pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Voisit merkitä sen 
selvästi erottuvalla tavalla, jotta pystyt tulevaisuudessa 
löytämään sen helposti.)

Kuvittele, että sinua pyydettäisiin suunnittelemaan 
rakennus, joka ei koskaan sortuisi. Mieti, mitä vastaisit 
seuraaviin kysymyksiin:

• Millainen perustus sellaisella rakennuksella täytyisi 
olla?

• Miten vahva perustus auttaa rakennusta kestämään 
sääolosuhteita, luonnonmullistuksia tai muita vai-
keita olosuhteita?

• Mitkä sanat tai ilmaukset jakeessa Hel. 5:12 viittaavat 
siihen, että Jeesuksen Kristuksen, Lunastajamme, 
perustukselle rakentaminen ei estä vastustajan 
hyökkäyksiä mutta antaa sinulle voimaa voittaa ne?

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että rakennat elämäsi perustuk
sen Jeesuksen Kristuksen kalliolle? Kuinka pyrit tekemään niin 
omassa elämässäsi?
 b. Milloin olet pystynyt vastustamaan kiusausta tai koettele
musta, koska elämäsi perustuksena on Jeesus Kristus?
 c. Kuinka voit paremmin tehdä Vapahtajasta elämäsi perustuksen?

Helaman 5:14–52
Herra varjelee Nefiä ja Lehiä vankilassa ja hälventää 
pimeyden heidät vanginneiden ihmisten yltä, kun nämä 
huutavat Häntä avuksi ja tekevät parannuksen
Kuten kohdassa Hel. 5:14–19 kerrotaan, Nefi ja Lehi 
saarnasivat evankeliumia suurella voimalla Sarahemlan 
maassa ja kastoivat siellä tuhansia ihmisiä. Sitten he 
kulkivat Nefin maahan, joka oli lamanilaisten asut-
tama. Seuraavan tehtävän tarkoituksena on auttaa 
sinua ymmärtämään niitä merkittäviä kokemuksia, 
joita Nefillä ja Lehillä oli lamanilaisten keskuudessa.
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 4. Piirrä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjasi yhdelle 
koko sivulle seuraava taulukko. Lue sitten kunkin laatikon 

jakeet ja piirrä yksinkertainen kuva tai kirjoita lyhyt tiivistelmä 
siitä, mitä kussakin jaeryhmässä kuvaillaan.

Nefi ja Lehi lamanilaisten keskuudessa

Hel. 5:20–21 Hel. 5:22–25 Hel. 5:26–28

Hel. 5:29–34 Hel. 5:35–39 Hel. 5:40–44

Tässä kokemuksessa pimeyden pilvi voi kuvastaa syntiä 
ja tulipatsas, joka ympäröi kutakin ihmistä, voi kuvas-
taa Pyhää Henkeä.

Kertaa jakeet 28 ja 34 ja kirjoita, miltä ihmisistä tuntui, 
kun he olivat pimeyden pilven varjossa:   
 

Kertaa jakeet 43 ja 44 ja kirjoita, miltä ihmisistä tuntui, 
kun he olivat tulipatsaan ympäröimiä:   
 

Kertaa jakeet 41 ja 42 ja kirjoita, mitä ihmiset tekivät 
poistaakseen pimeyden pilven eli toisin sanoen teh-
däkseen parannuksen synneistään:   
 

Lue Hel. 5:45–47 ja pohdi, mitä totuuksia opit tämän 
kokemuksen pohjalta parannuksesta. Yksi periaate on 
tämä: Kun me osoitamme uskoa Jeesukseen Kris
tukseen ja teemme parannuksen synneistämme, 
Pyhä Henki täyttää sydämemme rauhalla ja ilolla.

Kohdassa Hel. 5:48–52 meille kerrotaan, että suunnil-
leen 300 lamanilaista oli osallisina tähän ihmeeseen, 
ja he kokivat täydellisen kääntymyksen evankeliumiin. 
He lähtivät ja opettivat kansaansa, kunnes heidän 
lisäkseen ”suurin osa lamanilaisista” kääntyi (Hel. 
5:50). Sitten nämä käännynnäiset ”luopuivat sota- 
aseistaan” (Hel. 5:51) ja ”luovuttivat nefiläisille heidän 
omat maansa” (Hel. 5:52). Mormonin kirjassa kansa sai 
maansa takaisin itselleen useimmiten sotimalla, mutta 
tässä tapauksessa nefiläiset saivat maansa takaisin, 
koska heidän vihollisensa tekivät parannuksen ja otti-
vat evankeliumin vastaan.

 5. Mieti, tunnetko sinä elämässäsi tällä hetkellä rauhaa 
ja iloa. Ajattele mahdollisia pimeyden pilviä, joita elämäs

säsi saattaa olla, esimerkiksi syntiä, josta et ole tehnyt paran
nusta, kiistelyä perheenjäsenten tai ystävien kanssa tai vain sitä, 
ettet tee säännöllisesti jotakin, kuten lue pyhiä kirjoituksia ja 
rukoile. Kirjoita yhdestä tai useammasta näistä pyhien 

kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi. Pohdi, mitä voit tehdä noudat
taaksesi lamanilaisten esimerkkiä luvussa Hel. 5, ja kirjoita, mitä 
voit tehdä kutsuaksesi Vapahtajan hälventämään ne pimeyden 
pilvet, joita ylläsi saattaa olla. Millä tavoin parannus voisi olla 
osa etsimääsi ratkaisua? Kuinka parannus auttaa sinua rakenta
maan Jeesuksen Kristuksen perustukselle?

Pyhien kirjoitusten hallinta –  
Helaman 5:12
Lue Hel. 5:12 ja pane merkille sanoja, jotka tuovat mie-
leesi konkreettisen kuvan (esim. perustus, kallio, tuulet, 
rakeet, myrsky ). Jotta sinun on helpompi opetella tämä 
jae ulkoa, ota paperi ja kirjoita siihen tämän jakeen 
kunkin sanan alkukirjain, paitsi jos sana viittaa johon-
kin kuvaan. Piirrä niissä tapauksissa kirjaimen sijaan 
kyseistä sanaa esittävä yksinkertainen kuva. Harjoittele 
jakeen lausumista käyttäen apuna vain tätä paperia. 
Laita tämä paperi johonkin, mistä näet sen usein, jotta 
se auttaa sinua muistamaan tämän jakeen totuudet.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Hel. 5 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 22: PÄIVÄ 4

Helaman 6–9
Johdanto
Nefin ja Lehin lähetystyöpyrkimysten jälkeen lamani-
laiset kasvoivat vanhurskaudessaan. Valitettavasti tänä 
samana aikana nefiläisistä tuli jumalattomia ja he tuki-
vat Gadiantonin rosvoja, mikä johti siihen, että Herran 
Henki vetäytyi heistä pois. Profeetta Nefi profetoi, että 
jos nefiläiset eläisivät edelleen jumalattomuudessa, he 
tuhoutuisivat. Tämän seurauksena turmeltuneet tuo-
marit kiihottivat monia kansasta vihaan Nefiä vastaan, 
kun taas jotkut ihmiset puolustivat rohkeina profeettaa. 
Nefi antoi todisteen siitä, että hänen sanansa täyttyi-
sivät, paljastamalla, että ylituomari oli murhattu ja että 
murhaaja oli ylituomarin veli. Kun Nefin sanat vahvis-
tettiin, jotkut ihmisistä hyväksyivät hänet profeetaksi.
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Helaman 6
Lamanilaisista tulee vanhurskaita, ja he taistelevat 
Gadiantonin rosvoja vastaan, kun taas nefiläiset tukevat 
salaliittoja

 1. Piirrä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seu
raava kuvio ja jätä kuvion ylä  ja alapuolelle tilaa kirjoit

tamiseen:

Hengen vaikutus elämässämme

Kun olet tutkinut Helamanin kirjaa, olet huomannut, että nefi
läiset tekivät valintoja, jotka saivat Herran Hengen vetäytymään 
pois heidän elämästään, kun taas lamanilaiset tekivät valintoja, 
jotka kutsuivat Hengen vaikutusta lisääntymään heidän elämäs
sään. Lue Hel. 6:1–5, 16–17, 34–36. Pane merkille, mitä sellaista 
lamanilaiset tekivät, mikä sai Herran Hengen lisääntymään, 
ja kirjoita nämä asiat ylös osoittavan nuolen yläpuolelle. Etsi 
samoista jakeista, mitä sellaista nefiläiset tekivät, mikä sai Her
ran Hengen vähentymään, ja kirjoita nämä asiat alas osoittavan 
nuolen alapuolelle.
Yksi tärkeä periaate, jonka voimme oppia nefiläisiltä 
ja lamanilaisilta, on tämä: Kun me uskomme Her
ran sanoihin ja noudatamme niitä, Hän vuodattaa 
Henkeään meidän päällemme. Tämä periaate pätee 
myös käänteisenä: Mikäli me emme ole halukkaita 
uskomaan Herran sanoja ja noudattamaan niitä, 
Herran Henki vetäytyy meistä pois.

Katso, mitä olet kirjoittanut pyhien kirjoitusten tutkimis-
päiväkirjassasi olevaan kuvioon. Mieti, millä tavoin kuvion 
yläosassa olevat teot ovat esimerkkejä siitä, että on halu-
kas uskomaan Herran sanoja ja noudattamaan niitä, kun 
taas alaosassa olevat ovat esimerkkejä sydämen paadutta-
misesta ja haluttomuudesta kuunnella Herraa.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Valitse yksi myönteisistä teoista (piirtämäsi kuvion yläosasta), 
joita sinä teet tai olet tehnyt elämässäsi. Millä tavoin tämä teko 
on kutsunut Pyhän Hengen elämääsi?
 b. Katso piirtämäsi kuvion alaosassa olevia tekoja. Miksi haluat 
välttää näiden asioiden tekemistä?

Valitse yksi asia, jota voit tehdä, jotta Herran Hengen 
vaikutus lisääntyisi elämässäsi, ja pyri työskentelemään 
tämän tavoitteen hyväksi tulevalla viikolla.

Helaman 7
Nefi saarnaa jumalattomille nefiläisille ja käskee heitä 
tekemään parannuksen
Profeetta Nefi palveli kuusi vuotta lähetyssaarnaa-
jana pohjoisenpuoleisessa maassa. Hän palasi omaan 
kotiinsa yritettyään opettaa nefiläisiä, jotka olivat 
hylänneet hänen sanansa ja jääneet jumalattomaan 
tilaansa. Hän oli hyvin murheissaan. Lue Hel. 7:6–11, 
niin saat tietää, mitä Nefi teki.

Kun ihmiset olivat kokoontuneet kuulemaan, kun Nefi 
rukoili puutarhassaan olevassa tornissa, Nefi alkoi 
opettaa heitä (ks. Hel. 7:12–29). Hän varoitti heitä hei-
dän valintojensa seurauksista ja tähdensi tätä periaa-
tetta: Jos me kieltäydymme tekemästä parannusta 
synneistämme, me menetämme Herran suojelun ja 
iankaikkisen elämän siunaukset.

Helaman 8:1–26
Turmeltuneet tuomarit kiihottavat kansaa vihaan Nefiä vastaan
Mitkä ovat sellaisia vaikutteita, jotka kääntävät huo-
miosi pois profeettojen sanojen kuuntelemisesta? Kun 
tutkit lukua Hel. 8, pane merkille näkemyksiä siitä, mitä 
sinun tulisi tehdä, kun kohtaat tällaisia vaikutteita.

Lue Hel. 8:1–6 ja pane merkille, millä tavoin nefiläiset 
tuomarit (jotka hekin kuuluivat Gadiantonin rosvoi-
hin) suhtautuivat Nefin opetukseen. Kun luet, pohdi 
seuraavia kysymyksiä: Mikä oli tuomarien pääsanoma 
kansalle? Miksi tuomarit kohdan Hel. 8:4 mukaan eivät 
halunneet ottaa Nefiä kiinni?

Mieti, mitä itse tekisit, jos joku yrittäisi taivutella sinua 
olemaan välittämättä siitä, mitä profeetat ovat opet-
taneet. Luvussa Hel. 8 jotkut ihmiset puhuivat sitä 
vastaan, mitä tuomarit sanoivat Nefistä. Lue Hel. 8:7–9 
ja merkitse halutessasi jakeisiin, mitä ihmiset sanoivat 
tukeakseen Nefiä.

Katso jaetta Hel. 8:10 ja huomaa, miten heidän sanansa 
vaikuttivat tilanteeseen. Voisit kirjoittaa kohdan Hel. 
8:7–10 viereen seuraavan periaatteen: Jos me vastus
tamme pahaa, me voimme estää sen etenemisen.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi muu
tama rivi, joissa selität, miksi yllä mainittu periaate on 

mielestäsi tärkeä meidän aikanamme.
 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus yhteen tai useampaan seuraavista kysymyksistä:

 a. Kuinka voit vastustaa vaikutteita, jotka yrittävät saada sinua ole
maan välittämättä profeetan opetuksista tai vastustamaan niitä?
 b. Mitkä olisivat soveliaita tapoja puhua näitä vaikutteita vas
taan ja tukea Herran profeettoja?
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 c. Milloin sinä tai joku tuntemasi henkilö on puolustautunut sel
laisia vaikutteita vastaan? Mitä siitä seurasi?

Kuten kohdassa Hel. 8:11–23 kerrotaan, Nefi muistutti 
kansaa useista profeetoista, jotka olivat todistaneet 
Jeesuksesta Kristuksesta. Hän opetti nefiläisille tätä 
periaatetta: Kun osoitamme uskoa Jeesukseen Kris
tukseen ja olemme kuuliaisia, me saamme iankaik
kisen elämän. Huolimatta niistä lukuisista profee-
toista, joiden opetukset vahvistivat Nefin sanat, ihmiset 
hylkäsivät Nefin ja tämän sanoman. Lue Hel. 8:24–26 
ja pane merkille, mitä seurauksia nefiläiset kohtaisivat, 
jos he edelleen hylkäisivät profeettojen todistukset. 
Pohdi sitten seuraavaa kysymystä: Miksihän ne, jotka 
johdonmukaisesti kieltävät totuuden ja kapinoivat 
Jumalaa vastaan, kohtaavat niin vakavia seurauksia?

Helaman 8:27–9:41
Nefi paljastaa, että ylituomarin on murhannut tämän veli
Nefi sanoi, että kansa oli synnillisessä tilassa ja että hänen 
sanansa heitä koskevasta tuhosta toteutuisivat. Todisteena 
tästä hän ilmoitti, että nefiläisten ylituomari oli murhattu. 
Nefi julisti myös, että sekä murhattu mies että tämän veli 
kuuluivat Gadiantonin rosvoihin. (Ks. Hel. 8:27–28.)

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seu
raava periaate: Profeettojen sanat toteutuvat. Kuvit

tele, että olet etsivä, joka tutkii ylituomarin murhaa. Etsi vastauk
set seuraaviin kysymyksiin lukemalla suluissa annetut jakeet. Kir
joita vastauksesi pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi.

Tutkinnan ensimmäinen päivä:
 a. Kun viisi miestä tutki Nefin väitteitä, mitä he saivat selville? 
Miksi he kaatuivat maahan? (Hel. 9:1–5)
 b. Keitä kansa epäili murhaajiksi? (Hel. 9:7–8)

Tutkinnan toinen päivä:
 c. Ketkä todettiin syyttömiksi? (Hel. 9:10–14, 18)
 d. Ketä syytettiin? (Hel. 9:16, 19)
 e. Minkä todisteen syyttömyydestään Nefi esitti? (Hel. 9:25–36)
 f. Kuka oli murhaaja? (Hel. 9:37–38)

Voisit merkitä pyhiin kirjoituksiisi vastaukset seuraaviin 
kysymyksiin:
• Mitä jakeen Hel. 9:5 mukaan ne viisi miestä, jotka 

löysivät murhatun ylituomarin, uskoivat ja pelkäsivät?
• Mistä Seantum jakeessa Hel. 9:36 olevien Nefin 

sanojen mukaan todistaisi, kun hän myöntäisi mur-
hanneensa veljensä?

• Miksi jotkut ihmiset kohdan Hel. 9:39–41 mukaan 
uskoivat Nefiä?

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Hel. 6–9 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 23: PÄIVÄ 1

Helaman 10
Johdanto
Kun ylituomarin murhaa koskeva oikeudenkäynti oli 
päättynyt (ks. Hel. 7–9), Nefi lähti palaamaan omaa 
taloaan kohti. Hän pohdiskeli sitä, mitä Herra oli näyt-
tänyt hänelle, ja lisäksi kantoi huolta kansan jumalatto-
muuden tähden. Nefin ollessa lannistunut Herra puhui 
hänelle ja siunasi häntä ikuisesti sinetöimisvoimalla. 
Herra käski Nefiä edelleen saarnaamaan parannusta 
kansalle, ja tätä käskyä Nefi totteli viipymättä.

Helaman 10:1–11
Nefi saa sinetöimisvoiman
Mieti tilannetta, jolloin yri-
tit parhaasi mukaan tehdä 
oikein mutta muiden tapa 
suhtautua tekemääsi tai 
saavuttamasi tulokset eivät 
olleet sitä, mitä odotit. 
Luvussa Hel. 10 kerro-
taan siitä, kuinka Herra 
siunasi Nefiä, kun tämä 
pysyi edelleen uskollisena 
vaikeissa olosuhteissa.

Kun Nefi oli todistettu 
syyttömäksi ylituomarin 
murhaan, hän huomasi, 
ettei kansa osoittanut uskoa 
ja tehnyt parannusta näh-
tyään omin silmin ne dra-
maattiset tapahtumat, joista 
kerrotaan luvussa Hel. 9. 
Nefi lähti palaamaan kohti kotia tuntien lannistumista. 
Lue Hel. 10:1–3 ja pane merkille, mitä Nefi pohdiskeli 
kulkiessaan kotiin. Voisit merkitä sanan pohdiskella joka 
kerta, kun se mainitaan näissä jakeissa. Pohdiskeleminen 
tarkoittaa sitä, että mietiskelee ja ajattelee syvällisesti – 
usein pyhiä kirjoituksia tai muita Jumalan asioita. Kun 

Ihanteellisessa evankeliumin 
oppimisympäristössä vallitsee 
järjestys, kunnioitus ja rauhan 
tunne. Pyri poistamaan häiriö
tekijät, jotka saattavat haitata 
keskittymistäsi, kun tutkit ja 
pohdiskelet pyhiä kirjoituksia. 
Presidentti Boyd K. Packer, 
kahdentoista apostolin kooru
min presidentti, on opettanut, 
että ”innoitus tulee helpom
min rauhallisessa ympäris
tössä” ja että ”kunnioitus 
luo pohjaa ilmoitukselle” (ks. 
”Kunnioitus luo pohjaa innoi
tukselle”, Valkeus, tammikuu 
1992, s. 25).

Luo oppimisympäristö
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Jumalan asioiden pohdiskelemiseen yhdistyy rukous, se 
voi tuoda ilmoitusta ja lisää ymmärrystä.

Mieti seuraavia kysymyksiä:

• Mitä Nefi pohdiskeli?
• Miksi hän tunsi olevansa ”sangen allapäin” eli 

surullinen?
• Mitä tapahtui hänen pohdiskellessaan?

Kohta Hel. 10:1–3 osoittaa tämän periaatteen: Sen 
pohtiminen, mikä on Herran, valmistaa meitä saa
maan ilmoitusta. Pyhissä kirjoituksissa on muitakin 
esimerkkejä, jotka havainnollistavat tätä periaatetta: 
Nefi pohdiskeli isänsä Lehin opettamia asioita ja sai 
tietää niiden olevan totta (ks. 1. Nefi 10:17; 11:1); nuori 
Joseph Smith mietti ”yhä uudestaan” kohtaa Jaak. 1:5, 
ja hänelle ilmoitettiin totuus (ks. JS–H 11–19), ja presi-
dentti Joseph F. Smith pohdiskeli ja mietiskeli pyhien 
kirjoitusten kohtia, jotka koskevat kuolleiden lunas-
tusta, ja hänelle ilmoitettiin totuus (ks. OL 138:1–6, 11).

Useimmiten ilmoitus, jota ihmiset saavat pohdiskel-
lessaan Herran asioita, ei kuitenkaan tule siten, että 
kuullaan ääniä, nähdään näkyjä, tai muilla sen kal-
taisilla dramaattisilla tavoilla. Kahdentoista apostolin 
koorumin jäsen, vanhin David A. Bednar on selittänyt:

”Ilmoitusta annetaan monin eri tavoin, 
joita ovat esimerkiksi unet, näyt, keskus-
telut taivaallisten sanansaattajien kanssa 
ja innoitus. Jotkin ilmoitukset saadaan 
heti ja voimakkaina. Toiset tunnistetaan 
vähitellen ja hienovaraisesti. – –

Useimmin ilmoitus tulee pieninä palasina ajan kuluessa, 
ja sitä suodaan halumme, kelvollisuutemme ja val-
mistautumisemme mukaan. Sellaiset yhteydenotot 
taivaalliselta Isältä laskeutuvat sieluumme vähitellen ja 
lempeästi ’kuin kaste taivaasta’ (OL 121:45). Tämä ilmoi-
tuksen malli on enemmänkin yleinen kuin harvinainen 
ja tulee selkeästi esiin Nefin kokemuksissa, kun hän 
kokeili useita eri lähestymistapoja, ennen kuin onnistui 
saamaan pronssilevyt Labanilta (ks. 1. Nefi 3–4). – –

Palautetun evankeliumin perustotuuksia ei annettu 
profeetta Joseph Smithille yhdellä kertaa pyhässä leh-
dossa. Näitä korvaamattomia aarteita ilmoitettiin, kun 
olosuhteet sitä edellyttivät ja ajoitus oli oikea.

Presidentti Joseph F. Smith selitti, kuinka tämä ilmoi-
tuksen malli ilmeni hänen elämässään. ’Nuorena 
poikana – – pyysin usein, että Herra näyttäisi minulle 
jonkin ihmeen, jotta saisin todistuksen. Mutta Herra 
pidätti minulta ihmeet ja näytti minulle totuuden, 
rivin rivin päälle – – kunnes Hän sai koko olemuk-
seni totuuden tuntoon ja kunnes epäilys ja pelko oli 

minusta täysin pyyhitty pois. – –’ (Kirkon presidenttien 
opetuksia: Joseph F. Smith, 1999, s. 268.)

Meillä kirkon jäsenillä on taipumus korostaa ihmeellisiä ja 
dramaattisia hengellisiä ilmenemisiä niin paljon, ettemme 
kenties arvosta sitä tavanomaista mallia, jolla Pyhä Henki 
tekee työtään, tai saatamme jopa väheksyä sitä.” (”Ilmoi-
tuksen henki”, Liahona, toukokuu 2011, s. 88.)

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tilan
teesta, jolloin olet tuntenut saaneesi henkilökohtaista 

ilmoitusta. Millainen oli tilanne, joka johti ilmoituksen saami
seen? Kuinka pohdiskeleminen auttoi sinua saamaan ilmoitusta? 
(Muista, että ilmoitus voi tulla monin eri tavoin. Siihen saattaa 
liittyä yhtäkkisiä tai vähitellen tapahtuvia valistuksen ja ymmär
tämisen hetkiä tai rauhan ja varmuuden tuntemuksia.)

Varaa elämässäsi säännöllisesti aikaa pohdiskelemi-
seen, kuten kirkon kokousten aikana, ennen henkilö-
kohtaisia rukouksia ja pyhien kirjoitusten tutkimista ja 
niiden jälkeen, yleiskonferenssin katsomisen tai 
kuuntelemisen jälkeen, paastoamisen aikana tai 
pyhittäessäsi lepopäivän.

Kuvittele, että sinulla on jotakin, mikä on sinulle suuri-
arvoista, ja sinun pitäisi jättää se jonkun muun hal-
tuun. Kenen haltuun uskoisit sen? Miksi valitsisit juuri 
hänet? Mitä kyseinen henkilö on tehnyt ansaitakseen 
luottamuksesi?
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Lue Hel. 10:4–5 ja pane merkille, miksi Herra luotti 
Nefiin. Pohdi esimerkkejä ihmisistä, joita tunnet ja 
jotka vaikuttavat palvelevan Herraa väsymättä, olivatpa 
olosuhteet millaiset tahansa.

Herran vastauksessa Nefille jakeessa Hel. 10:4 opete-
taan tätä periaatetta: Herra uskoo meille siunauksia 
ja vastuita, kun me asetamme Hänen tahtonsa 
oman tahtomme edelle.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus yhteen tai useampaan seuraavista kysymyksistä:

 a. Millä tavalla sinä saat tietää, mikä Herran tahto on elämässäsi?
 b. Mitä olet tehnyt äskettäin elämässäsi osoittaaksesi Herralle, 
että Hänen tahtonsa on tärkeämpi kuin oma tahtosi ja että juuri 
Hänen tahtoaan haluat noudattaa kaikkina aikoina?
 c. Mikä on yksi elämäsi osa alue, jolla voisit oman tahdon tavoit
telemisen sijaan etsiä ja noudattaa paremmin Herran tahtoa?

Lue Hel. 10:5–7 ja etsi, mitä siunauksia ja lupauksia 
Herra antoi Nefille, koska tämä oli luotettava. Kirjoita 
siunaukset ja lupaukset vastaavan jakeen viereen:

Jae 5:   
 

Jae 6:   
 

Jae 7:   
 

Jakeessa Hel. 10:7 mainittu siunaus on keskeinen 
opinkohta Jeesuksen Kristuksen evankeliumissa: 
Sinetöimisvoima sitoo ja vapauttaa maan päällä ja 
taivaassa. Tiedätkö pyhistä kirjoituksista muita ihmisiä, 
joille on annettu tämä sinetöimisvoima? Voisit kirjoittaa 
kohdan Hel. 10:7 rinnakkaisviitteiksi seuraavat pyhien 
kirjoitusten kohdat: 1. Kun. 17 (Elia); Matt. 16:15–19 
(Pietari); OL 132:46 (Joseph Smith).

Lue OL 128:9 ja pane merkille, mitä profeetta Joseph 
Smith opetti sinetöimisvoimasta.

Samoja sinetöimisvoiman avaimia pitää tänä päivänä 
hallussaan Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkon presidentti. Aivan kuten Herra 
pystyi luottamaan Nefiin, samoin Herra tietää, ettei 
kirkon presidenttikään käytä tätä voimaa millään 
tavoin Hänen tahtonsa vastaisesti. Tämä sinetöimisval-
tuus annetaan muille kelvollisille pappeudenhaltijoille 
kaikkialla maailmassa, jolloin pappeuden toimitukset 
ovat sitovia maan päällä ja taivaassa.
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Ajattele kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, 
vanhin Bruce R. McConkien seuraavaa lausumaa, joka 
koskee tämän sinetöimisvoiman merkitystä:

”Kaikki, mitä ei ole sinetöity tällä valtuu-
della, päättyy ihmisten kuollessa. Ellei 
kastetta ole sinetöity täten pysyväksi, 
ihminen ei sen nojalla pääse selestiseen 
valtakuntaan; ellei iankaikkista avioliittoa 
ole sinetöity tällä valtuudella, osapuolet 

eivät sen nojalla pääse korotukseen selestisen maail-
man korkeimpaan taivaaseen.

Sinetöimisvaltuuden nojalla kaikki pysyy voimassa.” 
(Mormon Doctrine, 2. laitos, 1966, s. 683.)

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mitä vanhin McConkien mukaan tapahtuu, ellei jotakin toimi
tusta ole sinetöity asianmukaisella valtuudella?
 b. Millä tavoin sinetöimisvoima on vaikuttanut sinun elämääsi ja 
millä tavoin haluaisit sen siunaavan elämääsi tulevaisuudessa?

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin 
Russell M. Nelsonin seuraavat sanat, jotka vahvistavat, 
että Jumalan sinetöimisvoima on palautettu: ”Temp-
pelit, toimitukset, liitot, endaumentit ja sinetöimiset on 
palautettu juuri niin kuin profetoitiin. Temppelitoimi-
tukset mahdollistavat sovinnon Herran kanssa, ja ne 
sinetöivät perheenjäsenet yhteen ikuisesti. Kuuliaisuus 
temppelissä tehdyille pyhille liitoille tekee meidät kel-
vollisiksi iankaikkiseen elämään – suurimpaan Jumalan 
ihmiselle antamaan lahjaan.” (”Valmistautukaa temp-
pelin siunauksiin”, Liahona, lokakuu 2010, s. 42.)

Mikä vanhin Nelsonin mukaan tekee meidät kelvolli-
siksi saamaan luvatut sinetöimisvoiman siunaukset?

Helaman 10:12–19
Nefi noudattaa Herran käskyä saarnata parannusta kansalle
Onko sinulle koskaan käynyt niin, että isä tai äiti, 
työnantaja tai kirkon johtohenkilö on pyytänyt sinua 
tekemään jotakin ja olet viivytellyt sen tekemisessä 
tai jättänyt kokonaan tekemättä sen, mitä pyydettiin? 
Mieti, millaisen vaikutelman annat itsestäsi, kun viivyt-
telet sen tekemisessä, mitä sinulta on pyydetty.

Lue Hel. 10:11–12 ja pane merkille, kuinka Nefi vastasi 
Herran hänelle antamaan käskyyn saarnata paran-
nusta kansalle. Mitä me osoitamme Herralle, kun me 
vastaamme viipymättä ja ripeästi Hänen neuvoihinsa ja 
käskyihinsä?

 4. Lue Hel. 10:13–18. Kirjoita sitten pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaasi muutama virke siitä, mitä olet oppi

nut Nefin esimerkistä vastata Herran käskyyn. Kirjoita yksi tapa, 
jolla voit soveltaa sitä omaan elämääsi.

Nefin uskollisuus osoitti, että Herra pystyi luottamaan 
häneen, ja Nefiä siunattiin suurella voimalla ja varje-
luksella.

Pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien 
kertaaminen
Kertaa pyhien kirjoitusten hallittavia kohtia lukemalla 
1. Nefi 3:7; 2. Nefi 2:27; 2. Nefi 31:19–20 ja Moosia 
2:17. Mieti, kuinka nämä pyhien kirjoitusten hallittavat 
kohdat soveltuvat Nefiin ja hänen palvelutyöhönsä 
luvussa Hel. 10.

Etsi tapoja, joilla voit asettaa Herran tahdon oman tah-
tosi edelle ja totella ripeästi. Kun Nefin tavoin palvelet 
Herraa uskollisesti, Hän luottaa sinuun ja siunaa sinua.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Hel. 10 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 23: PÄIVÄ 2

Helaman 11–12
Johdanto
Hel. 11–12 kattaa 14 vuotta nefiläisten historiasta 
ja osoittaa, kuinka kansa kulki vanhurskauden ja 
jumalattomuuden kierrettä. Ylpeytensä vuoksi kansa 
kieltäytyi tekemästä parannusta jumalattomuudes-
taan. Nefi sulki taivaat, mikä aiheutti kuivuuden ja 
nälänhädän. Kuivuus ja nälänhätä saivat kansan 
nöyrtymään, ja se teki parannuksen ja kääntyi Herran 
puoleen. Koska kansa ei itse valinnut nöyrtymistä, se 
alkoi helposti unohtaa Herran Jumalansa, kunnes se 
saatiin käsittämään, kuinka paljon se tarvitsi Hänen 
apuaan. Armossaan Jumala kurittaa kansaansa tuo-
dakseen sen parannukseen ja pelastukseen.
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Helaman 11
Nefiläiset kulkevat läpi vanhurskauden ja jumalattomuuden 
kierteen

 1. Piirrä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seuraava 
vanhurskauden ja jumalattomuuden kierre. Tästä kehästä 

käytetään usein nimitystä ”ylpeyden kierre”. Huomaa, että 
kuviosta puuttuu kierteen kohta numero 4. Mitä mielestäsi tarvit
taisiin nostamaan kansa hävityksestä ja kärsimyksestä vanhurs
kauteen ja vaurauteen? Kun tutkit lukua Hel. 11, pane merkille tie
toja, jotka auttavat sinua täydentämään tämän kierteen vaiheen.

Kuten luvussa Hel. 10 kerrottiin, kansa ei halunnut 
kuunnella Jumalan sanaa, jota profeetta Nefi esitti. 
Kertaa Hel. 10:18 ja mieti, missä kohtaa ylpeyden kier-
rettä arvelet nefiläisten olleen sillä hetkellä (tuomarien 
hallituskauden 71. vuoden lopussa).

Seuraava pyhien kirjoitusten lukuun liittyvä toiminta aut-
taa sinua näkemään tämän vanhurskauden ja jumalatto-
muuden kierteen Mormonin kirjan kansan keskuudessa 
14 vuoden aikana heidän historiaansa. Lue seuraavat 
taulukossa mainitut jakeet luvusta Hel. 11, kirjoita lyhyt 
kuvaus nefiläisten tilasta ja kirjoita taulukkoon nume-
rot, jotka osoittavat, mihin kohtaan ylpeyden kierrettä 
sijoittaisit heidät. Taulukkoon on merkitty kaksi kohtaa 
esimerkeiksi. Pane merkille sanoja, jotka auttavat sinua 
täydentämään puuttuvan neljännen vaiheen kierteessä, 
jonka piirsit pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi.

1. Vanhurskaus ja 
vauraus

2. Ylpeys ja  
jumalattomuus

3. Hävitys ja 
kärsimys

4. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tuomarien 
hallituskauden 
vuodet

Helaman 11 Lyhyt kuvaus 
nefiläisten 
tilasta

Kierteen 
vaihe

72–73 jakeet 1–2 Kiistely 
ja sodat 
lisääntyivät, 
ja salainen 
rosvojoukko 
jatkoi 
tuhotyötä.

2, 3

73–75 jakeet 3–6

75 jakeet 7, 
9–12

76–77 jakeet 
17–18, 
20–21

Kansa 
riemuitsi 
ja ylisti 
Jumalaa, he 
olivat jälleen 
vanhurskaita 
ja menestyivät.

4, 1

78–79 jakeet 
22–23

80 jakeet 
24–26

80–81 jakeet 
27–30, 
32–35
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Tuomarien 
hallituskauden 
vuodet

Helaman 11 Lyhyt kuvaus 
nefiläisten 
tilasta

Kierteen 
vaihe

82–85 jakeet 
36–37

Kuten tästä pyhien kirjoitusten luvun toiminnasta 
näkyy, ylpeyden kierteen vaihe 4 on ”nöyryys ja paran-
nus”. Kirjoita se pyhien kirjoitusten tutkimispäivä-
kirjassasi olevaan taulukkoon.

 2. Ylpeyden kierre ei kuvasta pelkästään jonkin yhteisön 
tilaa. Sen voi havaita myös yksittäisessä perheessä tai 

yksittäisen henkilön elämässä. Se, että ymmärrämme, kuinka se 
toimii, voi auttaa meitä välttämään sitä. Kirjoita pyhien kirjoitus
ten tutkimispäiväkirjaasi ajatuksiasi siitä, mikä sinulle on tar
peen, jotta vältät joutumasta kierteen vaiheisiin ”ylpeys ja juma
lattomuus” tai ”hävitys ja kärsimys”.

Voisit kirjoittaa pyhiin kirjoituksiisi luvun Hel. 11 
viereen seuraavan periaatteen: Nöyryyden ja paran
nuksenteon avulla me voimme välttää ylpeyden ja 
hävityksen. Voisit merkitä jakeeseen Hel. 11:4, mitä 
Nefi toivoi nälänhädän saavan aikaan kansassaan.

Mieti, mitä vastaisit seuraaviin kysymyksiin:

• Onko yhteisön, perheen tai yksittäisen ihmisen 
pakko kulkea ylpeyden kierrettä?

• Mitä yhteisön, perheen tai yksittäisen ihmisen tulee 
mielestäsi tehdä välttääkseen joutumasta ylpeyden 
kierteeseen?

Vanhin Richard G. Scott kahdentoista apostolin kooru-
mista on sanonut Nefin rukouksesta seuraavaa: ”Herra 
kuuli palvelijansa anomisen [kohdassa Hel. 11:10–14] 
ja sai nälänhädän loppumaan – mutta vasta seuraa-
vana vuonna. Tämä tapahtuma havainnollistaa sitä, että 
Herra kuulee meidän pyyntömme heti mutta viisau-
dessaan vastaa silloin kun hyödymme Hänen vastauk-
sestaan eniten.” (”Nephi, Son of Helaman”, julkaisussa 
Heroes from the Book of Mormon, 1995, s. 154.)

Presidentti Ezra Taft Benson on opettanut, mitä me 
voimme tehdä välttyäksemme joutumasta ylpeyden 
kierteeseen:

”Jumala haluaa nöyrän kansan. Me 
voimme joko nöyrtyä itse tai meidät 
voidaan pakottaa nöyrtymään. Alma 
sanoi: ’Siunattuja ovat ne, jotka nöyrtyvät 
ilman, että heidän on pakko olla nöyriä’ 
(Alma 32:16).

Päättäkäämme olla nöyriä.

Me voimme päättää nöyrtyä voittamalla vihamielisyy-
temme veljiämme ja sisariamme kohtaan, pitämällä heitä 
saman arvoisina kuin itse olemme ja kohottamalla heidät 
yhtä korkealle tai korkeammalle kuin me itse olemme. – –

Me voimme päättää nöyrtyä ottamalla vastaan neuvoja 
ja nuhteita. – –

Me voimme päättää nöyrtyä antamalla anteeksi niille, 
jotka ovat loukanneet meitä. – –

Me voimme päättää nöyrtyä palvelemalla epäitsek-
käästi. – –

Me voimme päättää nöyrtyä menemällä lähetystyöhön 
ja saarnaamalla sanaa, joka voi tehdä muut nöyriksi. – –

Me voimme päättää nöyrtyä menemällä useammin 
temppeliin.

Me voimme päättää nöyrtyä tunnustamalla ja hylkää-
mällä syntimme ja syntymällä Jumalasta. – –

Me voimme päättää nöyrtyä rakastamalla Jumalaa, 
alistamalla oman tahtomme Hänen tahtoonsa ja aset-
tamalla Hänet ensimmäiselle sijalle elämässämme. – –

Päättäkäämme olla nöyriä. Me pystymme siihen. Tie-
dän sen.” (Ks. ”Kavahtakaa ylpeyttä”, Valkeus, heinä-
kuu 1989, s. 5.)

Helaman 12
Mormon selittää, miksi Herra kurittaa ihmisiä
Kuvittele, että olisit profeetta Mormon ja olisit saanut 
päätökseen kirjoituksen niistä suunnilleen 14 vuodesta 
nefiläisten historiassa, joista kerrotaan luvussa Hel. 11. 
Miten täydentäisit seuraavan virkkeen: ”Ja näin me 
voimme nähdä   
 .”

Lue Hel. 12:1 ja pane merkille, mitä Mormon halusi mei-
dän näkevän. Mieti, mitä Mormon on saattanut tarkoit-
taa ilmauksella ”ihmislasten sydänten epävakaisuus”.

Tutki jakeita Hel. 12:2–3 ja pane merkille, mitä muuta 
Mormon halusi meidän oppivan. Kiinnitä tarkasti 
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huomiota ilmauksiin ”me voimme nähdä” (jae 2) ja 
”näin me näemme” (jae 3).

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Miksi mielestäsi niiden, jotka menestyvät, on niin helppo 
unohtaa Herra?
 b. Mitkä ovat nykypäivän esimerkkejä huolettomuudesta ja vau
raudesta, jotka saattaisivat saada ihmisen unohtamaan Jumalan?
 c. Mitä tilanteita sinä tiedät, jolloin joku ihminen tai ryhmä on 
menestyessään unohtanut Herran?

Mormon halusi lukijoidensa oppivan muun muassa 
näitä asioita: Ellemme pidä varaamme, meidän vau
rautemme voi saada meidät unohtamaan Herran 
ja Herra kurittaa kansaansa herättääkseen heidät 
muistamaan Hänet.

Vanhin D. Todd Christofferson kahden-
toista apostolin koorumista on opettanut, 
miksi Herra kurittaa meitä:

”Vaikka ojennusta on usein vaikea kestää, 
meidän pitäisi todellakin riemuita siitä, 
että Jumala pitää meitä siihen tarvittavan 

ajan ja vaivan arvoisina.

Jumalallisella kurituksella on ainakin kolme tarkoi-
tusta: 1) taivutella meidät tekemään parannus, 2) jalos-
taa ja pyhittää meitä ja 3) toisinaan ohjata elämämme 
suunta tielle, jonka Jumala tietää paremmaksi.” 
(”Jokaista, jota rakastan, minä nuhtelen ja kuritan”, 
Liahona, toukokuu 2011, s. 98.)

Mikä näistä tarkoituksista kuvastaa sinun mielestäsi 
Herran aikeita Hänen kurittaessaan nefiläisiä ja lama-
nilaisia luvuissa Hel. 11–12? Mihin tarkoituksiin Hän 
on käyttänyt kuritusta sinun elämässäsi?

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Lue Hel. 12:4–6 ja pane merkille lisää kuvauksia niistä, jotka 
unohtavat Jumalan. Mitkä ovat sellaisia henkilökohtaisia asen
teita, jotka estävät ihmistä muistamasta Jumalaa?
 b. Lue Hel. 12:7–13. Miksi Mormon sanoi, että ”[ihmislapset] 
ovat vähäisempiä kuin maan tomu”? Mitä sellaista tomu tekee, 
mitä ihmiset eivät joskus ole halukkaita tekemään?

Presidentti Joseph Fielding Smith on 
opettanut: ”Tämän profeetan [Mormon] 
tarkoituksena ei ollut sanoa, että Herra 
tuntee suurempaa huolenpitoa ja rak-
kautta maan tomua kohtaan kuin lap-
siaan kohtaan. – – Sen sijaan hän sanoo, 

että maan tomu on kuuliainen. Se liikkuu sinne tänne 
Herran käskystä. Kaikki on sopusoinnussa Hänen 
lakiensa kanssa. Maailmankaikkeudessa kaikki, sikäli 
kuin tiedän, tottelee sitä lakia, joka sille on annettu, 
paitsi ihminen. Kaikkialla, mihin katsoo, löytää lakia ja 
järjestystä – alkuaineita ja elementtejä, jotka tottelevat 
niille annettua lakia uskollisina tehtävälleen. Mutta 
ihminen kapinoi, ja tässä asiassa ihminen on vähäi-
sempi kuin maan tomu, koska hän hylkää Herran 
neuvot.” (Julkaisussa Conference Report, huhtikuu 
1929, s. 55.)

Mormon ymmärsi, että ihmiset, jotka pitävät Jumalaa 
oppaanaan, ovat suurempia kuin maan tomu. Hänen 
vertauksensa tarkoituksena oli kiinnittää huomio 
niihin, jotka ovat ylpeitä ja hylkäävät Herran äänen ja 
joilla on epävakaa sydän. Kuten kohdassa Hel. 12:9–20 
kerrotaan, Mormon muistutti meitä siitä suuresta 
voimasta, jolla Herra hallitsee luonnonvoimia – ne 
kaikki liikkuvat Hänen käskystään. Pohdi hetken aikaa 
sitä, missä määrin olet itse kuuliainen Herran käskyille. 
Millä tavoin sinun halukkuutesi noudattaa Hänen 
käskyjään on osoitus nöyryydestä? Millä tavoin se, että 
käytämme tahdonvapauttamme ollaksemme tottele-
mattomia Hänen sanoilleen, on osoitus ylpeydestä?

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seu
raavat ilmaukset ja täydennä ne virkkeiksi:

 a. Ja näin minä olen nähnyt luvuista Hel. 11–12, että…
 b. Sen vuoksi aion…
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Kun me muistamme Herraa, kuulemme Hänen 
ääntään ja teemme parannuksen, me osoitamme 
olevamme nöyriä ja uskovamme Häneen. Hän puoles-
taan pitää lupauksensa, että Hän siunaa meitä ja antaa 
meidän menestyä sekä suo meille lopulta iankaikkisen 
elämän.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Hel. 11–12 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 23: PÄIVÄ 3

Helaman 13–14
Johdanto
Muutama vuosi ennen Vapahtajan syntymää Herra 
lähetti lamanilaisen profeetan nimeltä Samuel saar-
naamaan parannusta nefiläisille Sarahemlassa. Pro-
feetta Samuel oli profeetta Nefin rinnalla Jeesuksen 
Kristuksen toinen todistaja. Hän varoitti etukäteen, 
että nefiläiset kohtaisivat hävityksen, elleivät he tekisi 
parannusta. Samuel moitti heitä heidän taipumuk-
sestaan hylätä profeetat ja heidän halukkuudestaan 
tavoitella onnea tekemällä pahaa. Hän ilmoitti, mitkä 
merkit kertoisivat Jeesuksen Kristuksen syntymästä ja 
kuolemasta. Hän opetti myös, että Jeesuksen Kris-
tuksen lunastuksen kautta koko ihmissuku tuodaan 
takaisin Jumalan eteen tuomittavaksi.

Helaman 13
Samuel varoittaa, että nefiläiset kohtaisivat hävityksen, 
elleivät he tekisi parannusta
Kun olet tehnyt jotakin väärin ja isän tai äidin tai 
jonkun johtohenkilön on täytynyt oikaista sinua, 
kuinka olet suhtautunut siihen?

Luvuissa Hel. 13–16 oleva kertomus profeetasta, joka 
kutsuu kansaa parannukseen, on ainutlaatuinen, koska 
se on Mormonin kirjassa ensimmäinen kerta, jolloin 
lamanilaisprofeetta kutsuu nefiläisiä parannukseen.

Lue Hel. 13:1–8, 11, niin ymmärrät, miksi Samuel 
saarnasi nefiläisille ja mitä Herra käski hänen sanoa. 
Näissä jakeissa havainnollistetaan tätä periaatetta: 
Profeetat vastaanottavat ja puhuvat sanomia, jotka 
Jumala panee heidän sydämeensä. Minkä sanoman 
Jumala pani Samuelin sydämeen? Miten Samuel toivoi 
sanomansa vaikuttavan nefiläisiin kohdan Hel. 13:7 
mukaan?

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tilan
teesta, jolloin olet tuntenut, että isä tai äiti tai joku kirkon 

johtohenkilö on saanut innoitusta esittää sinulle jonkin tietyn 
sanoman. Kuinka tuo sanoma vaikutti sinuun?

Kirjoita varattuun tilaan vastaukset kysymyksiin 
samalla kun tutkit kohtia Hel. 13:17–23 ja Hel. 
13:24–30.
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HELAMAN 13:17–23
Periaate: Kun me emme muista Herraa, me olemme alttiimpia ylpeydelle ja pahuudelle.

Mitkä jakeet mielestäsi opettavat yllä mainittua periaatetta?

Minkä kirouksen Samuel sanoi lankeavan nefiläisten ylle?

Mitä nefiläiset eivät Samuelin mukaan tehneet, kun he kiinnittivät sydämensä rikkauksiinsa?

Millä tavoin nuoret nykyään saattavat kiinnittää sydämensä rikkauksiin – omaisuuteen, tapoihin ja haluihin – jotka voivat johtaa 
ylpeyteen ja jumalattomuuteen?

Miksihän on välttämätöntä ”[muistaa] Herraa Jumalaanne siinä, millä hän on teitä siunannut”? (Jae 22.)

HELAMAN 13:24–30
Periaate: Jos hylkäämme Herran profeettojen sanat, me joudumme tuntemaan katumusta ja surua.

Mitkä jakeet mielestäsi opettavat yllä mainittua periaatetta?

Mitä verukkeita Samuel sanoi nefiläisten käyttävän hylätessään Herran profeetat?

Miksihän ihmiset usein hyväksyvät vääriä profeettoja, kuten Samuel kuvaili?

Vastaa kahteen seuraavaan kysymykseen tutkimalla viimeisimpiä yleiskonferenssipuheita Liahonasta:

Mitä nimenomaisia asioita elävät profeettamme ja apostolimme ovat opettaneet?

Mitä nimenomaisia ongelmia profeetat ja apostolit ovat kehottaneet meitä välttämään?

Kertaa Hel. 13:26–28 ja pane merkille, kuinka nefiläiset 
olivat suhtautuneet vääriin profeettoihin. Presidentti 
Ezra Taft Benson on julistanut: ”Se, kuinka suhtau-
dumme elävän profeetan sanoihin, kun hän kertoo 
meille, mitä meidän tulee tietää mutta mitä emme 
haluaisi kuulla, on uskollisuutemme koetus” (The 
Teachings of Ezra Taft Benson, 1988, s. 140).

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mikä on esimerkki profeetan antamasta neuvosta, jota olet 
päättänyt noudattaa?
 b. Kuinka tämän neuvon noudattaminen on ollut sinulle siu
naukseksi?
 c. Kuinka voit kehittyä elävien profeettojen neuvojen noudatta
misessa?

Samuel profetoi, että nefiläiset hävitettäisiin 400 
vuoden kuluessa, elleivät he tekisi parannusta (ks. Hel. 
13:9–10), ja hän opetti, että ainoana syynä siihen, miksi 
heitä ei ollut jo hävitetty, olivat ne vanhurskaat ihmiset, 
joita eli heidän keskuudessaan (ks. Hel. 13:12–14).

Lue Hel. 13:38, niin saat selville, kuinka niin monista 
Samuelin ajan nefiläisistä oli tullut niin jumalattomia.

Samuel julisti, että me emme voi saada onnea teke-
mällä pahaa, mikä auttaa meitä ymmärtämään, että 
todellinen onni tulee vain, kun pidämme Jumalan 
käskyt. Missä pyhien kirjoitusten hallittavassa koh-
dassa myös opetetaan tätä totuutta? (Ks. jakeen Hel. 
13:38 alaviite c.)
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Presidentti Ezra Taft Benson on auttanut 
meitä ymmärtämään tätä periaatetta, kun 
hän sanoi: ”On olemassa vanha sanonta: 
Parempi valmistautua ja ehkäistä kuin 
katua ja korjata. Kuinka totta se onkaan. 
– – Puolustuksen etulinja – pitääksemme 

itsemme moraalisesti puhtaina – on se, että valmistau-
dumme vastustamaan kiusauksia ja estämme itseämme 
lankeamasta syntiin.” (”The Law of Chastity”, julkai-
sussa Brigham Young University 1987–88 Devotional and 
Fireside Speeches, 1988, s. 51; speeches.byu.edu.)

Samuel opetti, että nefiläisten päätös viivyttää parannuk-
sen tekemistä johtaisi heidät kurjuuteen ja hävitykseen. 
Joissakin muissa Mormonin kirjan kertomuksissa ope-
tetaan, että yksilöt voivat jatkaa kapinointia ja jumalat-
tomuutta, kunnes parannuksenteon henki saattaa jättää 
heidät. Esimerkiksi Laman ja Lemuel eivät halunneet 
kuunnella Jumalaa, ja heidän tuntonsa turtui (ks. 1. Nefi 
17:45). Tällaiset esimerkit osoittavat, miksi on hyvin 
tärkeää, ettemme lykkää parannuksen tekemistämme. 
Tekemällä parannuksen voit korjata asiat sekä estää syn-
tiä ja kiusausta voittamasta haluasi seurata Jumalaa.

Lue ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, pre-
sidentti Dieter F. Uchtdorfin seuraavat sanat, jotta 
ymmärtäisit paremmin, että voit oikaista elämäsi suun-
nan, mikäli olet kulkenut väärään suuntaan:

”Opiskellessani lentokapteeniksi minun 
oli opittava lentämään koneella pitkiä 
välimatkoja. Lennot isojen valtamerien ja 
laajojen autiomaiden yli sekä mannerten 
välillä edellyttävät huolellista suunnitte-
lua, jotta voidaan taata turvallinen 

saapuminen määränpäähän. Jotkin näistä välilaskutto-
mista lennoista voivat kestää jopa 14 tuntia ja kattaa 
lähes 15 000 kilometriä.

Näillä pitkillä lennoilla on tärkeä päätöksenteon paikka 
− kohta, josta on vielä turvallista palata. Siihen kohtaan 
saakka lentokoneessa on tarpeeksi polttoainetta, jotta 
voidaan tehdä täyskäännös ja palata turvallisesti lähtö-
kentälle. Kun kohta, josta on vielä turvallista palata, on 
ylitetty, lentokapteeni on menettänyt tämän mahdolli-
suuden ja hänen on jatkettava eteenpäin. Siksi sitä koh-
taa kutsutaan usein myös kohdaksi, josta ei ole paluuta.

– – Saatana haluaa meidän ajattelevan, että kun 
olemme tehneet syntiä, olemme ylittäneet ’kohdan, 
josta ei ole paluuta’ – että on liian myöhäistä muuttaa 
kurssiamme. – –

Jotta Saatana saisi meidät menettämään toivomme ja 
tuntemaan olomme hänen laillaan onnettomaksi ja 
uskomaan, ettemme voi saada anteeksi, hän saattaa 
jopa käyttää väärin pyhien kirjoitusten sanoja, jotka 

korostavat Jumalan oikeudenmukaisuutta, antaen 
ymmärtää, ettei ole olemassa armoa. – –

Kristus tuli pelastamaan meidät. Jos olemme menossa 
väärään suuntaan, Jeesuksen Kristuksen sovitustyö voi 
antaa meille varmuuden siitä, että synti ei ole kohta, 
josta ei ole paluuta. Turvallinen paluu on mahdollista, 
jos noudatamme Jumalan suunnitelmaa pelastuksek-
semme.” (”Kohta, josta on vielä turvallista palata”, 
Liahona, toukokuu 2007, s. 99.)

Millä tavoin presidentti Uchtdorfin sanat voisivat antaa 
toivoa niille, jotka tuntevat tehneensä niin paljon 
syntiä, että he ovat ohittaneet ”kohdan, josta ei ole 
paluuta”?   
 

Helaman 14
Samuel profetoi Vapahtajan syntymän ja kuoleman merkeistä
Ajattele jotakin tapahtumaa, joka tapahtui äskettäin 
oman maasi ulkopuolella ja joka sai maailmanlaajuista 
huomiota. Millä tavoin ihmiset saavat tietoa tapahtumista, 
jotka tapahtuvat muualla päin maailmaa, kuten luonnon-
mullistuksista ja sodista? Miksi ihmiset haluavat tietoa 
tapahtumista, jotka tapahtuvat muualla päin maailmaa?

Samuel profetoi Vapahtajan syntymästä ja kuolemasta 
– tapahtumista, jotka tapahtuisivat kaukana Sarahem-
lasta. Tutki kohtaa Hel. 14:3–6 ja merkitse pyhiin kirjoi-
tuksiisi, mitkä merkit liittyisivät Jeesuksen Kristuksen 
syntymään. Tutki kohtaa Hel. 14:20–27 ja merkitse, 
mitkä merkit seuraisivat Hänen kuolemaansa.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, 
miten arvelisit itse suhtautuneesi, jos olisit ollut paikalla 

ja kuullut Samuelin esittävän nämä profetiat. Minkä kaikista 
annetuista merkeistä arvelisit parhaiten iskostavan mieleesi tar
peen tehdä parannus?

Nämä merkit ovat sekä opettavaisia että vertauskuval-
lisia. Kun Jeesus Kristus tuli maailmaan, valo lisään-
tyi. Kun Hän kuoli, pimeys lisääntyi. Sama tapahtuu 
meidän elämässämme, kun me joko päästämme Hänet 
sydämeemme tai estämme Häntä pääsemästä sinne.

Lue Hel. 14:11–13 ja pane merkille, mikä oli Samuelin 
tarkoitus eli päämäärä hänen saarnatessaan nefiläisille. 
Voisit numeroida pyhiin kirjoituksiisi, mitä Samuel 
halusi nefiläisten tietävän ja tekevän. (Jakeen 13 ilmaus 
”hänen ansioidensa kautta” tarkoittaa Jeesuksen Kris-
tuksen sovituksen kautta.) Näistä jakeista me opimme, 
että usko Jeesukseen Kristukseen johtaa parannuk
seen ja syntien anteeksisaamiseen.

Lue Hel. 14:28–29 ja pane merkille, miksi Herra antaa 
merkkejä ja ihmeitä. Yksi totuus, jonka opimme, on tämä: 
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Herra antaa merkkejä ja ihmeitä auttaakseen ihmisiä 
uskomaan Häneen. Pohdi merkkejä (todisteita), joiden 
tunnet auttavan sinua uskomaan Jeesukseen Kristukseen.

Kun saat tietoa Samuelin profetoimista merkeistä, on tär-
keä muistaa, että Herra antaa merkkejä auttaakseen van-
hurskaita ihmisiä uskomaan ja tekemään parannuksen, 
kun taas jumalattomat tavoittelevat tai vaativat merkkejä 
omista itsekkäistä syistään (ks. OL 46:9). Vaikka on tärkeä 
tietää Herran kuoleman merkeistä tai Hänen toisen tule-
misensa merkeistä, niin meidän on välttämätöntä tuntea 
Samuelin opetukset, jotka koskevat Jeesuksen Kristuksen 
kuoleman ja ylösnousemuksen merkitystä.

Lue huolellisesti kohta Hel. 14:15–19 ja tutki sitten 
seuraavaa kuviota.

Kun olet lukenut kohdan Hel. 14:15–19 ja tutkinut 
kuviota, mieti seuraavia seikkoja:

• Syntymistä kuolevaisuuteen voidaan nimittää hen-
gelliseksi kuolemaksi, koska me joudumme eroon 
taivaallisesta Isästämme.

• Kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan Jeesus Kris
tus lunastaa koko ihmissuvun lankeemuksesta, 
jotta voimme palata Jumalan eteen.

• Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta koko ihmis-
suku tuodaan takaisin Jumalan eteen tuomittavaksi.

Jumalan kirkkaus1. Aadamin ja Eevan 
lankeemus sai aikaan 
ensimmäisen hengellisen 
kuoleman (ks. Hel. 14:16).

Maa

Kuolema ja 
henkimaailma

2. Ylösnousemus tuo koko 
ihmissuvun takaisin Jumalan 
eteen tuomittavaksi (ks. 2. Nefi 
2:10; Hel. 14:17).

3. Ne, jotka tekevät 
parannuksen ja saavat 
syntinsä anteeksi, asuvat 
Jumalan edessä ikuisesti 
(ks. Hel. 14:13; Morm. 
7:7–8).

4. Ne, jotka eivät tee 
parannusta, erotetaan 
jälleen Jumalan edestä, 
ja he kärsivät toisen 
hengellisen kuoleman 
(ks. Hel. 14:18).

• Viimeisellä tuomiolla ihmiset, jotka edelleen kieltäy-
tyvät tekemästä parannusta, kokevat toisen hengel-
lisen kuoleman – heidät erotetaan Jumalan edestä 
ikuisiksi ajoiksi.

• Jeesus Kristus lunastaa meidät hengellisestä 
kuolemasta parannuksenteon ehdoilla.

Merkitse jakeisiin Hel. 14:15–19 ne ilmaukset, jotka 
vastaavat juuri lukemiasi lihavoituja opinkohtia. Lue 
lopuksi Hel. 14:30–31.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, 
kuinka selittäisit kohdan Hel. 14:30–31 avulla jollekulle 

ystävälle, miksi valintamme tässä elämässä ovat niin tärkeitä.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Hel. 13–14 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
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VIIKKO 23: PÄIVÄ 4

Helaman 15–16
Johdanto
Kun Samuel Lamanilainen puhui nefiläisille muurin 
harjalta Sarahemlassa, hän profetoi, että mikäli nefi-
läiset eivät tekisi parannusta, Jumala hävittäisi heidät 
kokonaan (ks. Hel. 15:17). Hän julisti, että lamanilai-
sista oli tullut vanhurskaampia kuin nefiläisistä ja että 
Herra pidentäisi lamanilaisten elinajan. Jotkut nefiläi-
set uskoivat Samuelin opetuksiin, ja Nefi kastoi heidät. 
Muut, jotka eivät uskoneet Samuelia, yrittivät surmata 
hänet. Jumalan voima suojeli häntä, ja hän palasi 
omaan maahansa.

Helaman 15
Samuel varoittaa nefiläisiä ja selittää, miksi lamanilaisista 
on tullut lupauksen kansa
Seuraavassa on kahden nuoren miehen kuvitteelliset 
tilanteet:

Eräs nuori mies kasvoi kodissa, jossa vanhemmat eivät 
olleet Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kris-
tuksen Kirkon jäseniä eivätkä tähdentäneet Jeesuksen 
Kristuksen opetuksia. He antoivat teini- ikäisen poikansa 
juoda alkoholia, ja tätä tapaa hän jatkoi yliopistossa. 
Myöhemmin hän tapasi myöhempien aikojen pyhiin 
kuuluvat lähetyssaarnaajat. Tavattuaan lähetyssaarnaajat 
muutaman kerran hän lupasi luopua alkoholista. Muu-
tama päivä myöhemmin hän oli erään ystäväjoukon 
seurassa. He tarjosivat hänelle alkoholijuomaa.

Eräs toinen nuori mies varttui myöhempien aikojen 
pyhiin kuuluvassa perheessä. Hänen vanhempansa 
pitivät perheiltoja ja perheen yhteisiä pyhien kirjoi-
tusten tutkimishetkiä säännöllisesti. Hän omaksui 
tavan tutkia pyhiä kirjoituksia ja pitää henkilökohtaiset 
rukoukset päivittäin. Hän osallistui Alkeisyhdistykseen, 
palveli Aaronin pappeuden koorumeissa ja suoritti 
seminaarin. Hän tunsi ja ymmärsi Jeesuksen Kristuk-
sen evankeliumin ja Jumalan käskyt. Opiskellessaan 
yliopistossa hän sai uusia ystäviä. Eräänä iltana jotkut 
ystävät tarjosivat hänelle alkoholijuomaa.

Mieti, minkä tasoista hengellistä vahvuutta voitaisiin 
odottaa kummaltakin näiltä kahdelta nuorelta mieheltä 
heidän tilanteissaan ja kuinka se on verrattavissa lama-
nilaisiin ja nefiläisiin, joista olet lukenut luvussa Hel. 15.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mikä oli jakeiden Hel. 15:3, 17 mukaan nefiläisten hengelli
nen tila?
 b. Mikä oli jakeiden Hel. 15:4–8 mukaan lamanilaisten hengelli
nen tila?

Vaikka lamanilaisilla oli pitkä jumalattomuuden histo-
ria ”isiensä perinteiden pahuuden tähden”, niin kun 
he tulivat tuntemaan totuuden, he tekivät parannuksen 
ja heistä tuli ”vahvoja ja lujia uskossa” (Hel. 15:4, 8). 
Nefiläiset puolestaan täyttyivät ylpeydellä ja hylkäsivät 
evankeliumin totuudet.

Lue huolellisesti Hel. 15:7–8 ja täytä seuraavan virk-
keen tyhjät kohdat: Totuuden tunteminen ja usko 
pyhiin kirjoituksiin johdattavat - - -- - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -  
ja - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , mikä saa aikaan 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ; sen vuoksi kaikki, jotka 
pääsevät tähän, ovat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

Kun lamanilaiset tulivat tuntemaan totuuden tutki-
malla pyhiä kirjoituksia ja uskomalla niihin, heissä 
kasvoi usko Jeesukseen Kristukseen ja heidät johdatet-
tiin parannukseen. He kokivat sydämenmuutoksen, ja 
heistä tuli vahvoja ja lujia uskossa.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus toiseen tai kumpaankin seuraavista kysymyksistä:

 a. Milloin se, että olet tutkinut pyhiä kirjoituksia, on auttanut 
sinua tekemään tarvittavia muutoksia elämässäsi?
 b. Millä tavoin mielestäsi tapa tutkia pyhiä kirjoituksia uskolli
sesti voi auttaa ihmistä kokemaan sydämenmuutoksen?
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 b. Milloin olet nähnyt jonkun päättävän seurata profeetan neu
voa, vaikka muut ovat hylänneet sen?
 c. Milloin sinä olet päättänyt seurata profeetan neuvoa, vaikka 
muut ympärilläsi ovat hylänneet sen?
 d. Mitä opit profeettojen sanoista kohdan Hel. 16:13–14 perus
teella?

Pohdi presidentti Ezra Taft Bensonin 
seuraavaa lausumaa siitä, kuinka maail-
man ihmiset suhtautuvat nykypäivän 
profeettoihin: ”Profeetta ei välttämättä ole 
suosittu maailmassa eikä maailmallisten 
ihmisten keskuudessa. Kun profeetta 

esittää totuuden, se jakaa ihmiset. Sydämeltään 
vilpittömät ottavat vaarin hänen sanoistaan, mutta 
jumalattomat joko jättävät hänet vaille huomiota tai 
taistelevat häntä vastaan. Kun profeetta huomauttaa 
maailman synneistä, niin maailmalliset ihmiset 
haluavat joko sulkea profeetan suun tai menetellä niin 
kuin profeettaa ei olisi olemassakaan, sen sijaan että 
tekisivät parannuksen synneistään. Suosio ei ole 
milloinkaan totuuden mitta. Moni profeetta on saanut 
surmansa tai hänet on karkotettu. Herran toisen 
tulemisen lähestyessä ja maailman ihmisten muut-
tuessa entistä jumalattomammiksi voitte odottaa, että 
profeetta on heidän keskuudessaan yhä vähemmän 
suosittu.” (Ks. ”Profeetan seuraaminen – 14 perus-
asiaa”, Valkeus, kesäkuu 1981, s. 6.)

Lue Hel. 16:16–21, niin saat selville, kuinka epäus-
koiset perustelivat sitä, että he hylkäsivät profetioiden 
täyttymisen ja taivaasta annetut merkit. Voisit ehkä 
merkitä pyhiin kirjoituksiisi, mikä näistä verukkeista tai 
profeettojen vastaisista väitteistä on mielestäsi yleisin 
meidän aikanamme.

Lue Hel. 16:23 ja kirjoita pyhiin kirjoituksiisi tai pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mikä seuraus tulee 
niiden osaksi, jotka hylkäävät Herran todistajat. Lausu-
masi voisi näyttää tämänkaltaiselta periaatteelta: Kun 
me hylkäämme Herran todistajat, me annamme 
Saatanan saada vallan sydämessämme.

Lue ensimmäisen presidenttikunnan 
jäsenen, presidentti Henry B. Eyringin 
seuraava lausunto ja merkitse hänen 
sanoistaan ne, jotka vahvistavat sen, mitä 
olet oppinut luvusta Hel. 16: ”Kun me 
hylkäämme Jumalalta tulevat neuvot, me 

emme ole riippumattomia ulkopuolisesta vaikutuk-
sesta. Valitsemme vain toisen vaikutuksen. Hylkäämme 
turvan, jonka voimme saada täydellisesti rakastavalta, 
kaikkivoivalta, kaikkitietävältä taivaalliselta Isältä, jonka 
ainoana tarkoituksena, kuten Hänen rakkaalla Pojal-
laankin, on suoda meille iankaikkinen elämä, antaa 
meille kaikki, mitä Hänellä on, ja tuoda meidät 

Samuelin opetukset auttavat meitä ymmärtämään, 
miten tärkeää on pysyä uskollisena sille tiedolle ja 
uskolle, jonka olemme saaneet. Lue Hel. 15:14–17 ja 
pane merkille ilmauksia, jotka viittaavat seuraavaan 
evankeliumin periaatteeseen: Jos ihmiset evankeliu
min täyteyden saatuaan muuttuvat epäuskoisiksi, 
heidän osakseen tulee suurempi tuomio. Voisit 
kirjoittaa tämän totuuden pyhiin kirjoituksiisi kyseisten 
jakeiden viereen. Voisit myös kirjoittaa pyhien kirjoitus-
tesi marginaaliin rinnakkaisviitteeksi OL 82:3.

Miten tämä periaate soveltuu sinun elämääsi? Onko 
sinulla ollut tilanteita, jolloin olet tietoisesti toiminut 
vastoin sitä, minkä olet tiennyt olevan totta? Mitä 
sinun täytyy tehdä vahvistaaksesi uskoasi Vapahtajaan, 
tehdäksesi parannuksen sekä ollaksesi vahva ja luja 
evankeliumin totuuksille?

Helaman 16
Ne, jotka uskovat Samuelia, ottavat kasteen, kun taas 
toiset paaduttavat sydämensä
Mieti, miten yleensä suhtaudut elävien profeettojen 
ja apostolien sanoihin. Nefiläisille annettiin tilaisuus 
ottaa vastaan lamanilaisprofeetta Samuelin sanat. Tutki 
jakeita Hel. 16:1–7 ja täydennä oppimasi avulla seuraa-
vaan taulukkoon, ketkä ihmiset uskoivat Samuelia ja 
kuinka nefiläiset suhtautuivat hänen sanoihinsa.

Helaman 16 Uskoiko 
tämä 
nefiläisten 
ryhmä?

Kuinka nämä ihmiset 
suhtautuivat profeetta 
Samuelin sanoihin?

Kyllä Ei

Jae 1

Jae 2

Jakeet 3–5

Jakeet 6–7

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Miksihän jotkut nuoret saattaisivat suuttua ja hylätä profeet
tojen neuvot nykyään?
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perheinä takaisin kotiin Hänen rakastavaan syliinsä. 
Kun me hylkäämme Hänen neuvonsa, me valitsemme 
toisen voiman vaikutuksen, voiman, jonka tarkoituk-
sena on tehdä meistä kurjia ja jonka vaikuttimena on 
viha. Meillä on Jumalan lahjana tahdonvapaus. Se ei 
tarkoita pysymistä vaikutuksista vapaana, vaan se on 
luovuttamaton oikeus antautua sen voiman vaikutuk-
seen, kumman valitsemme.” (Ks. ”Turvalliset neuvot”, 
Valkeus, heinäkuu 1997, s. 24.)

Mitä presidentti Eyringin sanojen mukaan tapahtuu, 
kun me hylkäämme Jumalan vaikutuksen omassa 
elämässämme? Miksi on tärkeä ymmärtää, että kun me 
hylkäämme Jumalan vaikutuksen, me tulemme Saata-
nan vaikutuspiiriin?

Mieti, oletko jollakin tavoin kovettanut sydäntäsi 
profeettojen ja apostolien antamia neuvoja vastaan. 
Voi olla hyödyllistä käydä läpi kirjasta Nuorten voimaksi, 
kun mietit, mitä he opettavat ja kuinka otat vastaan 
heidän neuvojaan. Päätä, mitä aiot tehdä tänään ollak-
sesi vahva ja luja evankeliumin mukaan elämisessä ja 
Herran profeettojen neuvojen kuuntelemisessa.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Hel. 15–16 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
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VIIKKO 24: PÄIVÄ 1

3. Nefi 1
Johdanto
Ennen kuin profeetta Nefi (Helamanin poika) lähti 
maasta, hän antoi aikakirjat vanhimman poikansa 
Nefin haltuun. Epäuskoiset juonittelivat vanhurskai-
den surmaamista, mikäli Jeesuksen Kristuksen synty-
mää koskevat profetiat eivät täyttyisi tiettyyn päivään 
mennessä. Kun Nefi vetosi uskovien puolesta Herraan, 
hänelle tuli Herran ääni, joka julisti, että Hänen synty-
mänsä merkki annettaisiin sinä yönä. Samuel Lama-
nilaisen profetia täyttyi, kun auringon laskiessa ei ollut 
pimeää ja ilmestyi uusi tähti. Huolimatta Saatanan 
jatkuvista yrityksistä hävittää ihmisten usko ”suurin 
osa ihmisistä uskoi ja kääntyi Herraan” (3. Nefi 1:22).

3. Nefi 1:1–26
Jeesuksen Kristuksen syntymää koskevat profetiat 
täyttyvät, ja monet nefiläiset kääntyvät
Ajattele joitakuita sellaisia ihmisiä pyhissä kirjoi-
tuksissa tai kirkon historiassa, jotka ovat uhranneet 
henkensä Jeesuksen Kristuksen evankeliumin tähden. 
Mistähän syystä he olivat halukkaita tekemään sen 
uhrauksen?

Kuten luvussa 3. Nefi 1 kerrotaan, joukon uskollisia 
nefiläisiä täytyi päättää, olivatko he halukkaita anta-
maan henkensä pysyäkseen uskollisina uskonkäsityk-
silleen. Luvun alussa selitetään, että Nefi antoi pyhät 
aikakirjat pojalleen, jonka nimi oli myös Nefi, ja lähti 
sitten maasta (ks. 3. Nefi 1:1–3). Sitten kerrotaan uskon 
koetuksesta, jonka monet nefiläiset kohtasivat.

Lue 3. Nefi 1:4–9 ja pane merkille, minkä haasteellisen 
tilanteen uskolliset nefiläiset kohtasivat. Miltä sinusta 
tuntuisi, jos olisit Nefi ja olisi koittanut se hetki, jolloin 
uskovat hävitettäisiin? Pohdi hetki, miksi joidenkuiden 
saattaisi olla vaikeaa pysyä uskollisena tässä tilanteessa.

Lue 3. Nefi 1:10–12 ja pane merkille, mitä Nefi teki 
tänä kriittisenä hetkenä. Lue Herran vastaus Nefille 
kohdasta 3. Nefi 1:13–14. Voisit merkitä jakeeseen 
3. Nefi 1:13 lausuman, joka ilmaisee tämän periaat-
teen: Herra toteuttaa kaikki sanat, jotka Hän on 
käskenyt profeettojensa puhua.

 1. Yritä kuvitella, miltä Nefistä mahtoi tuntua heti sen 
jälkeen kun merkki Vapahtajan syntymästä oli annettu. 

Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, miten arvelisit 
itse toimineesi, jos olisit ollut paikalla sillä hetkellä. Miltähän 
sinusta tuntuisi, jos olisit Nefi ja merkki olisi juuri ilmestynyt?

Brigham Young kysyi kerran: 
”Luetteko – – pyhiä kirjoituk
sia – – ikään kuin itse olisitte 
niitä kirjoittaneiden miesten 
paikalla? – – Teidän etuoikeu
tenanne on tuntea siten, jotta 
Jumalan kirjoitetun sanan 
henki ja merkitys tulisi teille 
yhtä tutuksi kuin päivittäinen 
vaelluksenne ja puheenne.” 
(Ks. Kirkon presidenttien ope
tuksia: Brigham Young, 1997, 
s. 119.) 

Asetu niiden asemaan, 
jotka kirjoittivat 
pyhiä kirjoituksia

JOHDANTO:  

Kolmas Nefi
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Kun tutkit Kolmatta Nefiä, saat tietoa siitä, mitä 
Vapahtaja sanoi ja teki palvelutyönsä aikana 
Mormonin kirjan kansan keskuudessa. Kirkon 
johtajat ovat sanoneet Kolmatta Nefiä meidän 
Herramme ”viidenneksi evankeliumiksi”, koska Uuden 
testamentin neljän evankeliumin tavoin se keskittyy 
Jeesuksen Kristuksen itse antamiin opetuksiin ja Hänen 
palvelutyöhönsä (ks. Gordon B. Hinckley, ”Uskomme 
kulmakivet”, Valkeus, 1985, konferenssiraportti 154. 
puolivuotiskonferenssista, s. 45). Presidentti Ezra 
Taft Benson on opettanut, että ”Kolmas Nefi sisältää 
joitakin pyhien kirjoitusten kaikkein liikuttavimmista 
ja voimallisimmista kohdista. Se todistaa Jeesuksesta 
Kristuksesta, Hänen profeetoistaan ja pelastuksen 
opeista.” (Ks. ”Vapahtajan käynti Amerikassa”, 
Valkeus, heinäkuu 1987, s. 4.) Kun näet, kuinka Jeesus 
Kristus osoitti laupeutta ihmisiä kohtaan ”yksitellen” 
(3. Nefi 11:15; 17:21), voit paremmin ymmärtää, kuinka 
Hän välittää sinusta yksilönä. Voit myös oppia tärkeitä 
asioita huomaamalla, miten toiset valmistautuivat 
kohtaamaan Vapahtajan, kun toiset puolestaan olivat 
itse esteenä sille, etteivät he kokeneet suurenmoisia 
siunauksia.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Mormon kokosi aikakirjoja Nefin isoista levyistä 
ja laati niistä lyhennelmänä Kolmannen Nefin. 
Kirja on nimetty Nefin pojan Nefin mukaan, jonka 
palvelutehtävä alkoi ennen Vapahtajan ilmestymistä 
kansalle ja jatkui sen aikana ja jälkeen. Sen suuren 
jumalattomuuden aikana, joka edelsi Jeesuksen 
Kristuksen käyntejä, Nefi palveli ”voimalla ja suurella 
valtuudella” (3. Nefi 7:17). Nefin palvelutyö oli 
kuitenkin vasta johdantona Jeesuksen Kristuksen 
palvelutyölle, ja Kolmas Nefi keskittyy pääasiassa 
Kristuksen sanoihin ja tekoihin. Laatiessaan 
lyhennelmäänsä Nefin aikakirjasta Mormon sisällytti 
tähän kirjaan myös omia kommenttejaan ja 
todistuksensa (ks. 3. Nefi 5:8–26; 26:6–12; 29–30).

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Alkuperäiset aikakirjat, joita käytettiin 
Kolmannen Nefin lähteinä, kirjoitettiin luultavasti 
vuosina 1–35 jKr. Mormon lyhensi nuo aikakirjat 
suunnilleen vuosina 345–385 jKr. Mormon ei merkinnyt 
muistiin, missä hän oli, kun hän kokosi tämän kirjan.
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VIIKKO 24: PÄIVÄ 1

3. Nefi 1
Johdanto
Ennen kuin profeetta Nefi (Helamanin poika) lähti 
maasta, hän antoi aikakirjat vanhimman poikansa 
Nefin haltuun. Epäuskoiset juonittelivat vanhurskai-
den surmaamista, mikäli Jeesuksen Kristuksen synty-
mää koskevat profetiat eivät täyttyisi tiettyyn päivään 
mennessä. Kun Nefi vetosi uskovien puolesta Herraan, 
hänelle tuli Herran ääni, joka julisti, että Hänen synty-
mänsä merkki annettaisiin sinä yönä. Samuel Lama-
nilaisen profetia täyttyi, kun auringon laskiessa ei ollut 
pimeää ja ilmestyi uusi tähti. Huolimatta Saatanan 
jatkuvista yrityksistä hävittää ihmisten usko ”suurin 
osa ihmisistä uskoi ja kääntyi Herraan” (3. Nefi 1:22).

3. Nefi 1:1–26
Jeesuksen Kristuksen syntymää koskevat profetiat 
täyttyvät, ja monet nefiläiset kääntyvät
Ajattele joitakuita sellaisia ihmisiä pyhissä kirjoi-
tuksissa tai kirkon historiassa, jotka ovat uhranneet 
henkensä Jeesuksen Kristuksen evankeliumin tähden. 
Mistähän syystä he olivat halukkaita tekemään sen 
uhrauksen?

Kuten luvussa 3. Nefi 1 kerrotaan, joukon uskollisia 
nefiläisiä täytyi päättää, olivatko he halukkaita anta-
maan henkensä pysyäkseen uskollisina uskonkäsityk-
silleen. Luvun alussa selitetään, että Nefi antoi pyhät 
aikakirjat pojalleen, jonka nimi oli myös Nefi, ja lähti 
sitten maasta (ks. 3. Nefi 1:1–3). Sitten kerrotaan uskon 
koetuksesta, jonka monet nefiläiset kohtasivat.

Lue 3. Nefi 1:4–9 ja pane merkille, minkä haasteellisen 
tilanteen uskolliset nefiläiset kohtasivat. Miltä sinusta 
tuntuisi, jos olisit Nefi ja olisi koittanut se hetki, jolloin 
uskovat hävitettäisiin? Pohdi hetki, miksi joidenkuiden 
saattaisi olla vaikeaa pysyä uskollisena tässä tilanteessa.

Lue 3. Nefi 1:10–12 ja pane merkille, mitä Nefi teki 
tänä kriittisenä hetkenä. Lue Herran vastaus Nefille 
kohdasta 3. Nefi 1:13–14. Voisit merkitä jakeeseen 
3. Nefi 1:13 lausuman, joka ilmaisee tämän periaat-
teen: Herra toteuttaa kaikki sanat, jotka Hän on 
käskenyt profeettojensa puhua.

 1. Yritä kuvitella, miltä Nefistä mahtoi tuntua heti sen 
jälkeen kun merkki Vapahtajan syntymästä oli annettu. 

Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, miten arvelisit 
itse toimineesi, jos olisit ollut paikalla sillä hetkellä. Miltähän 
sinusta tuntuisi, jos olisit Nefi ja merkki olisi juuri ilmestynyt?

Brigham Young kysyi kerran: 
”Luetteko – – pyhiä kirjoituk
sia – – ikään kuin itse olisitte 
niitä kirjoittaneiden miesten 
paikalla? – – Teidän etuoikeu
tenanne on tuntea siten, jotta 
Jumalan kirjoitetun sanan 
henki ja merkitys tulisi teille 
yhtä tutuksi kuin päivittäinen 
vaelluksenne ja puheenne.” 
(Ks. Kirkon presidenttien ope
tuksia: Brigham Young, 1997, 
s. 119.) 

Asetu niiden asemaan, 
jotka kirjoittivat 
pyhiä kirjoituksia

Lue 3. Nefi 1:4, 14–15, 19–21 ja pane merkille muita 
ilmauksia, jotka tähdentävät Herran johdonmukai-
suutta Hänen toteuttaessaan profeettojensa sanat. 
Voisit merkitä nämä ilmaukset pyhiin kirjoituksiisi. Kun 
luet jaetta 3. Nefi 1:14, voi olla hyödyllistä ymmärtää, 
että olennolla, joka puhui, on kaksi roolia ja että hän 
puhui kummastakin näkökulmasta: Jehovana (joka on 
Isä jumalallisesti vahvistetulla valtuudella) ja Jeesuk-

sena Kristuksena, joka 
olisi pian kuolevainen 
Jumalan Poika.

Näet, kuinka Vapahta-
jan syntymää koskevat 
profetiat toteutuivat, kun 
teet seuraavaa: Kirjoita 
Samuel Lamanilaisen 
esittämä profetia seuraa-
van taulukon vasempaan 
sarakkeeseen. Kirjoita 
sitten oikeaan sarak-
keeseen luvun 3. Nefi 1 
jakeen numero sekä lyhyt 
kuvaus profetian toteu-
tumisesta.

Samuel Lamanilaisen profetiat Toteutuminen

Ensimmäinen profetia (Hel. 14:3–4): 3. Nefi 1:

Toinen profetia (Hel. 14:5): 3. Nefi 1:

Kolmas profetia (Hel. 14:6): 3. Nefi 1:

Neljäs profetia (Hel. 14:7): 3. Nefi 1:

Kun luet jakeita 3. Nefi 1:16–18, huomaa, kuinka 
jumalattomat suhtautuivat siihen, että merkit ilmes-
tyivät. Voisit merkitä heidän tapojaan suhtautua näihin 
merkkeihin. Jakeessa 3. Nefi 1:18 kerrotaan, että jotkut 
”alkoivat pelätä pahuutensa ja epäuskonsa tähden”. 



242

Pohdi seuraavaa kysymystä: Miten synti ja epäusko 
johtavat pelkoon?

Lue 3. Nefi 1:22–23 ja pane merkille, mitä Perkele 
yritti tehdä sen jälkeen kun Herran syntymän merkit 
oli annettu. Täydennä seuraava virke, jotta se ilmaisee 
jakeesta 22 löytämäsi periaatteen: Kun kohtaamme 
Saatanan valheita, me voimme päättää   
 .

Piispa Richard C. Edgley, joka palveli johtavassa piispa-
kunnassa, antoi neuvoja sen suhteen, kuinka voimme 
toimia omien uskon koetustemme aikana. Merkitse 
hänen sanoistaan tai ilmauksistaan sellaisia, jotka kan-
nustavat sinua valitsemaan uskon niistä epäilyksistä 
huolimatta, joilla Saatana saattaa koetella sinua:

”Niiden ristiriitojen ja haasteiden takia, 
joita kohtaamme nykypäivän maailmassa, 
haluan ehdottaa yhtä ainoaa valintaa 
– rauhan ja varjeluksen valintaa ja valintaa, 
joka sopii kaikille. Se valinta on usko. 
Olkaa tietoisia siitä, ettei usko ole ilmainen 

lahja, joka annetaan ilman ajattelua, halua tai ponniste-
lua. – – Vapahtaja on sanonut: ’Tulkaa minun luokseni’ 
(Matt. 11:28) ja ’kolkuttakaa, niin teille avataan’ (Matt. 
7:7). Nämä verbit kuvaavat toimintaa – tulkaa, kolkutta-
kaa. Ne ovat valintoja. Niinpä sanon, että valitkaa usko. 
Valitkaa usko epäilyksen sijaan, valitkaa usko pelon 
sijaan, valitkaa usko tuntemattoman ja näkymättömän 
sijaan ja valitkaa usko pessimismin sijaan. – –

Kun looginen päättely, järkeily tai henkilökohtai-
nen ymmärrys joutuu ristiriitaan pyhien opetusten 
ja opin kanssa tai kun ristiriitaiset viestit hyökkäävät 
uskonkäsityksiänne vastaan – –, tehkää valinta, ettette 
epäuskolla heitä [uskon] siementä pois sydämestänne. 
Muistakaa, että me emme saa todistusta, ennen kuin 
uskomme on koeteltu (ks. Et. 12:6).” (”Usko – valinta 
on teidän”, Liahona, marraskuu 2010, s. 31–33.)

 2. Mitä valheita ja petoksia Perkele suosii nykyään yrit
täessään kovettaa ihmisten sydämiä totuutta vastaan? 

Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä sinä voit 
tehdä säilyttääksesi uskosi Jeesukseen Kristukseen ja Hänen 
palautettuun evankeliumiinsa myös silloin, kun Perkele yrittää 
saada sinut epäilemään uskoasi.

Lue 3. Nefi 1:24–25 ja pane merkille, minkä lisähaas-
teen jotkut uskovat kohtasivat. Pohdi, mitä sinä voit 
oppia näiden ihmisten suhtautumisesta, kun he saivat 
tietää olevansa väärässä.

3. Nefi 1:27–30
Nefiläisluopioita ja joitakuita lamanilaisnuoria liittyy 
Gadiantonin rosvoihin
Muutama vuosi sen jälkeen kun Jeesuksen Kristuksen 
syntymän merkit oli annettu, joillakin nefiläisluopioilla 
alkoi olla vaikutusta uskollisten kykyyn pysyä lujina 
evankeliumissa. Kuinka voit pysyä lujana evankeliumissa 
jopa niiden hyökkäysten keskellä, joita kirkkoon koh-
distetaan meidän aikanamme? Lue 3. Nefi 1:27–30 ja 
ota selville, oliko lamanilaisten nousevalla sukupolvella 
myönteinen vai kielteinen vaikutus muiden uskoon.

Huomaa, että monista lamanilaisista nuorista ”tuli 
itsenäisiä” (3. Nefi 1:29) ja he kääntyivät pois evanke-
liumista. Sisar Kathleen H. Hughes, joka palveli Apu-
yhdistyksen ylimmässä johtokunnassa, on esittänyt 
näkemyksen siitä, mitä ilmaus ”heistä tuli itsenäisiä” 
merkitsee: ”Minusta [tämä] vihjaa siihen, että he pitivät 
ensisijaisesti huolta itsestään ja antoivat myöten haluille, 
joita profeetat olivat kehottaneet heitä välttämään. He 
lankesivat Saatanan houkutuksiin ja viekoituksiin.” 
(”Varttua Herralle”, Liahona, helmikuu 2010, s. 42.)

Voisit kirjoittaa pyhiin kirjoituksiisi kohdan 3. Nefi 
1:29–30 viereen tai pyhien kirjoitusten tutkimispäivä- 
kirjaasi seuraavan periaatteen: Jos me annamme 
periksi kiusauksille, meidän esimerkillämme voi 
olla kielteinen vaikutus muiden uskoon ja van
hurskauteen.

 3. Jotta voit ymmärtää, miten tämä periaate soveltuu 
sinuun, kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 

vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
 a. Milloin olet nähnyt omin silmin esimerkin edellä mainitusta 
periaatteesta? Kuinka voit pysyä uskollisena silloinkin kun ympä
rilläsi olevat ihmiset päättävät olla tekemättä niin?
 b. Vaikka on tärkeä ymmärtää, että esimerkillämme voi olla 
kielteinen vaikutus muihin, on myös tärkeä muistaa, että meidän 
esimerkkimme voi auttaa vahvistamaan jotakuta muuta. Milloin 
olet nähnyt, että ”nousevalla sukupolvella” eli kirkon nuorilla 
nykyään on myönteinen vaikutus muiden uskoon?

 4. Laadi pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi luettelo 
joistakin tavoista, joilla sinulla voi olla myönteinen vaiku

tus ihmisten uskoon omassa perheessäsi, seurakunnassasi tai 
ikätoveriesi keskuudessa. Valitse luettelostasi kaksi ajatusta ja 
kirjoita, mitä tarkalleen aiot tehdä vaikuttaaksesi näiden ihmis
ten uskoon myönteisellä tavalla.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun 3. Nefi 1 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
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VIIKKO 24: PÄIVÄ 2

3. Nefi 2–5
Johdanto
Pian sen jälkeen kun ihmiset olivat nähneet Jeesuksen 
Kristuksen syntymän merkit, he alkoivat unohtaa saa-
mansa todisteet ja he paaduttivat sydämensä. Monet 
nefiläisistä ja lamanilaisista torjuivat muut merkit ja 
ihmeet, ja heidän jumalattomuutensa lisääntyi. Sen 
vuoksi Gadiantonin rosvot voimistuivat ja uhkasivat 
hävittää nefiläiset. Nefiläisten ylituomari Lakoneus 
kokosi kaikki vanhurskaat nefiläiset ja lamanilaiset 
yhteen sekä kutsui ihmisiä parannukseen ja valmis-
tautumaan sotaan. Ykseytensä ja Herraan uskomisensa 
ansiosta he saivat voiton vihollisistaan. Vapautumisensa 
jälkeen vanhurskaat nefiläiset ja lamanilaiset tunnusti-
vat Jumalan voiman varjeltumisessaan.

3. Nefi 2
Vanhurskaat nefiläiset ja lamanilaiset yhdistyvät 
puolustautuakseen Gadiantonin rosvoja vastaan
Ajattele muutamia merkittäviä hengellisiä kokemuksia, 
joita sinulla on ollut elämässäsi. (Muista, ettei hengel-
listen kokemusten tarvitse olla dramaattisia tai epäta-
vallisia ollakseen merkityksellisiä.) Miksihän saattaisi 
olla tärkeää muistaa nämä hengelliset kokemukset?

Lue 3. Nefi 2:1–3 ja pane merkille, mitä ihmisten kes-
kuudessa tapahtui, kun he alkoivat unohtaa Vapahtajan 
syntymän yhteydessä annetut merkit. Mitä voit tämän 
kertomuksen pohjalta oppia siitä, miten vaarallista on 
unohtaa hengelliset kokemukset?

Yksi periaate, jonka voimme oppia siitä, mitä nefiläisille 
tapahtui, on se, että jos me unohdamme aiemmat 
hengelliset kokemukset, meistä tulee suojatto
mampia Saatanan houkutuksia ja petoksia vastaan. 
Voisit kirjoittaa tämän periaatteen pyhiin kirjoituksiisi 
kohdan 3. Nefi 2:1–3 viereen. Mieti samalla, miksi hen-
gellisten kokemusten unohtaminen voi tehdä meistä 
suojattomampia Saatanaa vastaan.

Pohdi, mitä voit tehdä, jotta sinun on helpompi tun-
nistaa hengellisiä kokemuksia ja muistaa ne. Kirjoita 
muutamia ajatuksia, jotka mielestäsi olisivat hyödylli-
simpiä:   
 

Presidentti Henry B. Eyring ensimmäisestä presi-
denttikunnasta on kertonut, kuinka hengellisten 
kokemusten muistiin merkitseminen päiväkirjaan on 
auttanut häntä. Kun luet tästä kokemuksesta, alleviivaa 
siunauksia, joita voi tulla, kun kirjoitamme muistiin 
hengellisiä kokemuksia:

”Vuosien ajan kirjoitin muutaman rivin 
joka päivä. En koskaan jättänyt päivääkään 
väliin, vaikka olisin ollut kuinka väsynyt tai 
vaikka minun olisi ollut pakko aloittaa 
seuraava päivä kuinka aikaisin tahansa. 
Ennen kuin kirjoitin, tapanani oli pohtia 

tätä kysymystä: ’Olenko nähnyt Jumalan käden ojentu-
van koskettamaan meitä tai lapsiamme tai perhet-
tämme tänään?’ Kun jatkoin sitä hellittämättä, jotakin 
alkoi tapahtua. Kun kävin mielessäni päivää läpi, näin 
todisteen siitä, mitä Jumala oli tehnyt jollekulle meistä 
mutta mitä en ollut käsittänyt päivän kiireisinä hetkinä. 
Kun niin tapahtui, ja niin tapahtui usein, ymmärsin, että 
se, että yritin muistaa, oli antanut Jumalalle mahdolli-
suuden osoittaa minulle, mitä Hän oli tehnyt.

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 Kristuk-
sen sovitus tuo mukanaan. Ja opin luottamaan enem-
män 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. 67.)

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
kuvaus siitä, kuinka hengellisten kokemusten muistami

nen on auttanut sinua pysymään uskollisena huolimatta Saata
nan yrityksistä houkutella tai pettää sinua. (Tämä voi esimerkiksi 
tarkoittaa hengellisten kokemusten muistamista sen avulla, että 
kirjoitat ne päiväkirjaan.)

Kuten kohdassa 3. Nefi 2:4–19 kerrotaan, monet 
nefiläiset pysyivät jumalattomuudessa ja Gadianto-
nin rosvot vahvistuivat lukumäärässä ja voimassa. 
He kävivät vihamielisyydessään entistä rajummiksi, 
niin että kääntyneet lamanilaiset yhdistivät voimansa 
nefiläisten kanssa taistellakseen rosvoja vastaan. Vaikka 
nefiläiset ja lamanilaiset olivat saavuttaneet jonkin 
verran menestystä ajaessaan Gadiantonin rosvot pois 
mailtaan, heidän olonsa olivat yhä vaaralliset 15 vuotta 
Jeesuksen Kristuksen syntymän merkkien jälkeen.

3. Nefi 3:1–10
Gadiantonin rosvojen johtaja vaatii nefiläisiä ja 
lamanilaisia antautumaan
Kohdassa 3. Nefi 3:1–10 näemme esimerkin siitä, 
kuinka Perkele toisinaan toimii muiden kautta pyrkies-
sään heikentämään uskoamme ja johtamaan meitä 
harhaan. Gadiantonin rosvojen johtaja Giddianhi 
kirjoitti kirjeen Lakoneukselle, joka oli nefiläiskansan 
ja lamanilaiskansan yhteinen ylituomari ja hallitsija, 
saadakseen tämän antautumaan Gadiantonin rosvoille. 
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Lue 3. Nefi 3:2–10 ja pane merkille sanoja tai ilmauk-
sia, jotka havainnollistavat taktiikoita, joita Giddianhi 
käytti yrittäessään heikentää Lakoneuksen uskoa ja 
johtaa tätä harhaan. Voisit merkitä nämä sanat tai 
ilmaukset, kun löydät ne.

Näissä jakeissa opetetaan, että Saatana ja hänen 
seuraajansa käyttävät usein imartelua, valheellisia 
lupauksia ja uhkauksia johtaakseen ihmisiä har
haan. On tärkeä käsittää, että Saatanan taktiikat ovat 
usein hienovaraisia ja että hän saattaa käyttää meidän 
houkuttelemiseksemme meidän ystäviämme ja ihmi-
siä, joista pidämme, ennemmin kuin ilmeisiä vihollisia. 
Giddianhin motiiveissa ja taktiikoissa sekä siinä, miten 
Saatana toimii nykyään johtaakseen ihmisiä harhaan, 
on silti yhtäläisyyksiä.

 2. Valitse yksi Giddianhin taktiikoista ja selitä pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi, kuinka Perkele saat

taisi käyttää samanlaista taktiikkaa nuoriin nykyään. Kirjoita 
myös, millä tavoin voit vastustaa tätä taktiikkaa.

3. Nefi 3:11–4:33
Lakoneuksen väki valmistautuu puolustautumaan, ja he 
kukistavat Gadiantonin rosvot
Lakoneus oli hämmästynyt Giddianhin kirjeestä ja päätti 
valmistaa kansaansa uhkaavan hyökkäyksen varalle. Lue 
seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat ja etsi ainakin neljä 
tapaa, joilla Lakoneus valmisti väkeään hengellisesti ja 
ajallisesti (fyysisesti), jotta he kestäisivät Gadiantonin 
rosvojen hyökkäyksen. (Vihje: Kun tutkit näitä jakeita, 
varmista, ettet sekoita toisiinsa Gadiantonin rosvojen 
päällikköä Giddianhia sekä Gidgiddonia, joka oli suuri 
profeetta ja ylin sotapäällikkö nefiläisten keskuudessa.)

• 3. Nefi 3:12
• 3. Nefi 3:13–14
• 3. Nefi 3:15
• 3. Nefi 3:17–19

 3. Piirrä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tyhjän 
sivun keskelle pystysuora viiva. Kirjoita toisen puoliskon 

yläosaan Lakoneuksen valmisteluja ja viereisen puoliskon yläosaan 
Nykyajan vastineita. Kirjoita tai piirrä otsikon ”Lakoneuksen val
misteluja” alle ne neljä tapaa, joilla huomasit Lakoneuksen ja nefi
läisten valmistautuvan kestämään hyökkäyksen. Kirjoita tai piirrä 
otsikon ”Nykyajan vastineita” alle muutamia esimerkkejä nykyajan 
vastineista sille, mitä Lakoneus teki valmistaakseen kansaa. Näiden 
vastineiden tulisi kuvata niitä hengellisiä ja ajallisia valmisteluja, 
joita meitä on neuvottu tekemään myöhempinä aikoina.

 4. Jotta sinun on helpompi ajatella, miten voit soveltaa 
oppimaasi, kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäivä

kirjaasi vastaus kahteen tai useampaan seuraavista kysymyksistä:
 a. Kuinka voit vahvistaa kotiasi vastustajan hyökkäyksiä vastaan?
 b. Kuinka kokoontuminen yhteen perheinä tai seurakuntina 
antaa meille turvaa?
 c. Miksi päivittäinen pyhien kirjoitusten tutkiminen on tärkeä 
tapa vahvistaa itseä?
 d. Milloin rukous on auttanut sinua saamaan hengellistä voimaa 
vastustajan tai vaaran uhatessa?
 e. Kuinka parannus voi olla yksi tapa valmistautua tulevaisuutta 
varten?
 f. Miksihän se, että päättää seurata niitä, joilla on profetian ja 
ilmoituksen henki, on erityisen tärkeää nykyään?

Lue 3. Nefi 4:7–12, niin näet, mitä tapahtui, kun Gadian-
tonin rosvot hyökkäsivät Lakoneuksen ja hänen kansansa 
kimppuun. Tämän kertomuksen pohjalta me opimme, 
että kun valmistaudumme hengellisesti ja ajallisesti, 
me voimme voittaa haasteet Herran voimalla.

Lakoneus ja hänen kansansa pystyivät kukistamaan 
Gadiantonin rosvot ja surmaamaan rosvojen johtajat. He 
olivat voitokkaita johtajavalintojensa (ks. 3. Nefi 3:19; 
4:17), kuuliaisuutensa (ks. 3. Nefi 3:21; 4:18) ja Jumalaan 
turvaamisensa (ks. 3. Nefi 4:30–31) ansiosta. Lue 3. Nefi 
4:30–33 ja pane merkille, miten kansa suhtautui siihen, 
että sai voiton Gadiantonin rosvoista. Mitkä asiat kansa 
tunnusti syiksi vapautumiselleen Gadiantonin rosvojen 
käsistä? Yksi periaate, jota näissä jakeissa havainnol-
listetaan, on tämä: Se, että tunnustamme Jumalan 
hyvyyden ja armon vapautuessamme vaikeuksista, 
auttaa meitä pysymään nöyrinä.

3. Nefi 5
Rauha palautetaan kansan keskuuteen; Mormon selittää 
aikakirjoista laatimaansa lyhennelmää
Mieti, kuinka jokin henkilökohtainen hengellinen 
kokemus on vaikuttanut sinun uskoosi, haluihisi tai 
siihen, miten olet toiminut kyseisen hengellisen koke-
muksen jälkeen. Lue 3. Nefi 5:3–4 ja pane merkille, mitä 
nefiläiset tekivät sen vuoksi, että olivat saaneet apua ja 
siunauksia Herralta. Huomaa, että yksi ihmisten tavoista 
toimia oli se, että he saarnasivat evankeliumia muille.
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Kohdassa 3. Nefi 5:14–26 Mormon selitti, miksi hän 
laati lyhennetyn aikakirjansa. Lue 3. Nefi 5:12–13 ja 
pane merkille, mitä Mormon sanoi vastuullisesta tehtä-
västään kirjoittaa lyhennelmä nefiläisten aikakirjoista.

Näistä jakeista opimme sen, että Jeesuksen Kristuk
sen opetuslapsina meillä on vastuu opettaa muille 
tie ikuiseen elämään. Yksi tärkeimpiä tapoja, millä 
voimme osoittaa kiitollisuutemme Herralle siitä, mitä 
Hän tekee meidän hyväksemme, on auttaa muita 
tulemaan Hänen luokseen ja saamaan siunaukset, joita 
Hänellä on heitä varten.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi muu
tamia tapoja, joilla sinä Jeesuksen Kristuksen opetus

lapsena voisit opettaa muille tietä iankaikkiseen elämään. Mieti 
myös joitakin tilanteita, jolloin voisit opettaa sitä muille.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut 3. Nefi 2–5 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 24: PÄIVÄ 3

3. Nefi 6–10
Johdanto
Sen jälkeen kun nefiläiset ja lamanilaiset olivat ihmeel-
lisellä tavalla vapautuneet Gadiantonin rosvojen 
vallasta, he saivat nauttia rauhasta kolmen vuoden 
ajan. Sitten syntyi ylpeyttä, luokkaeroja ja vainoa, mikä 
johti suureen pahuuteen ja nefiläisten hallituksen 
lopulliseen kukistumiseen. Jerusalemissa tapahtuneen 
Jeesuksen Kristuksen kuoleman merkkeihin sisältyi 
suuria tuhoja, jotka hävittivät monia nefiläiskaupun-
keja surmaten jumalattomat asukkaat. Pimeys peitti 
maan kolmen päivän ajan. Pimeyden keskellä Vapah-
tajan ääni kutsui ihmisiä palaamaan Hänen luokseen. 
Kun pimeys hälveni, ihmisten sureminen vaihtui iloksi 
ja Jeesuksen Kristuksen ylistämiseksi.

3. Nefi 6–7
Nefiläisistä tulee ylpeitä, kirkko hajoaa, salaliitot hävittävät 
hallitusmuodon ja ihmiset jakaantuvat heimoihin
Mieti tilannetta, jolloin sinun on pitänyt valita, seuraatko 
profeettaa vai et. Kuten luvuissa 3. Nefi 6–7 kerrotaan, 
toiset nefiläisistä joutuivat kokemaan profeettojen hyl-
käämisen traagiset seuraukset, kun taas toiset pääsivät 
osallisiksi niistä siunauksista, joita tulee, kun tekee 
parannuksen ja kuuntelee Herran valittuja palvelijoita.

Kuten luit luvusta 3. Nefi 5, nefiläiset tekivät parannuk-
sen ja palvelivat uutterasti Jumalaa ja Jumalan avulla 
he vapautuivat Gadiantonin rosvoista. Sitten vähän 
aikaa nefiläiset menestyivät. Ylpeys pääsi kuitenkin pian 
monien sydämeen, mikä aiheutti hajaannusta kirkon 
sisällä. Profeettoja lähetettiin saarnaamaan ihmis-
ten jumalattomuutta vastaan, mutta tuomarit ottivat 
heidät kiinni ja ottivat heidät hengiltä salaa (ks. 3. Nefi 
6:4–23). Suunnilleen kuuden vuoden kuluessa kansa 
”antautui Saatanan valtaan” (3. Nefi 7:5) ja heistä tuli 
niin jumalattomia, että he taistelivat kaikkea vanhurs-
kautta vastaan. Salaliitot hävittivät maan hallitusmuo-
don ja saivat aikaan sen, että kansa jakaantui heimoiksi.

Ihmisten jumalattomuudesta huolimatta Nefi todisti 
edelleen heidän syntejään vastaan ja kutsui heitä 
parannukseen (ks. 3. Nefi 7:15–20). Lue 3. Nefi 7:21–22 
ja merkitse muutamia esimerkkejä siitä, kuinka ihmisiä 
siunattiin, kun he seurasivat Nefiä. Näistä jakeista 
opimme, että jos teemme parannuksen ja seu
raamme Herran palvelijoita, me saamme nauttia 
Pyhän Hengen vaikutuksesta elämässämme.
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 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tilan
teesta, jolloin päätit noudattaa profeetan tai muiden pap

peusjohtajien neuvoa. Kuinka sinua on siunattu, kun olet tehnyt niin?

3. Nefi 8:1–18
Suuri hävitys toteuttaa Jeesuksen Kristuksen kuolemasta 
annetun merkin
Kuvittele sitä päivää, jolloin koittaa Jeesuksen Kristuk-
sen toinen tuleminen. Miltähän sinusta mahtaisi tun-
tua, kun se hetki koittaa? Samalla tavoin nefiläiset oli-
vat pitkään odottaneet Jeesuksen Kristuksen tulemista. 
Samuel Lamanilainen oli profetoinut merkeistä, jotka 
tulisivat Jeesuksen Kristuksen kuoleman yhteydessä (ks. 
Hel. 14:20–27). Lue 3. Nefi 8:3–4 ja pane merkille eroja 
siinä, kuinka jotkut nefiläisistä suhtautuivat merkkeihin.

Lue 3. Nefi 8:5–7 ja pane merkille, mitä tapahtui 34. 
vuonna Vapahtajan syntymän merkin jälkeen. Silmäile 
jakeita 3. Nefi 8:8–18 ja pane merkille, mitä tapahtui 
niiden kaupunkien asukkaille, joihin myrsky ja sen 
mukana tulleet maanjäristykset kohdistuivat. Lue 
3. Nefi 10:11–12 ja merkitse, ketkä pystyivät pelastu-
maan tästä tuhosta. Vaikka henkiin jääneet olivat nefi-
läisten ”vanhurskaampi osa”, heidän oli silti tehtävä 
parannus ja tultava Jeesuksen Kristuksen luokse.

 2. Laadi pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi sivun 
kokoinen uutisartikkeli, jossa kerrotaan jakeiden 3. Nefi 

8:5–18 tapahtumista. Kirjoita otsikko, hahmottele kuva ja kirjoita 
sitten selostus tuhoista.

3. Nefi 8:19–25
Pimeys peittää maan kolmen päivän ajan
Ajattele tilannetta, jolloin olet ollut täysin pimeässä 
paikassa, kuten luolassa tai ikkunattomassa huoneessa, 
kun joku on sammuttanut valot (tai kuvittele, millaista 
se olisi). Miltä tuntui olla pimeässä pystymättä näke-
mään mitään? Lue 3. Nefi 8:19–23 ja pane merkille, 
mitä tapahtui, kun myrsky ja tuhot olivat lakanneet. 
(Voisit merkitä sanoja tai ilmauksia, jotka osoittavat, 
kuinka tiheää pimeys oli.)

Lue 3. Nefi 8:24–25 ja pane merkille, mikä nefiläisten 
mukaan olisi estänyt hyvin monien heidän kansaansa 
kuuluneiden kuoleman ja tuhoutumisen.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Millä tavoin synnin vaikutukset muistuttavat pimeyttä?
 b. Millä tavoin parannus muistuttaa valon päästämistä pimeään 
huoneeseen?

3. Nefi 9:1–14
Pimeyden keskellä Jeesuksen Kristuksen ääni kutsuu niitä, 
jotka ovat selvinneet hengissä hävityksestä, tekemään 
parannuksen ja tulemaan Hänen luokseen
Kolme päivää kestäneen pimeyden aikana Vapahtajan 
ääni puhui niille, jotka olivat säästyneet. Lue 3. Nefi 
9:1–2, 7 ja pane merkille, miksi Vapahtaja sanoi, että 
tämä hävitys oli tapahtunut kansan keskuudessa. Lue 
sitten 3. Nefi 9:13–14 ja pane merkille, mitä Vapahtaja 
sanoi lohduttaakseen ihmisiä heidän kärsimyksessään. 
Voit halutessasi merkitä näissä jakeissa ne osat, jotka 
ovat sinulle merkityksellisiä.
Vanhin C. Scott Grow seitsemänkymmenen kooru-
mista on todistanut, että Vapahtaja kutsuu meitä kaik-
kia tulemaan Hänen luokseen ja parantumaan:

”Jeesus Kristus on sielumme Suuri 
Parantaja. Kadotuksen syntejä lukuun 
ottamatta ei ole syntiä tai rikkomusta, 
tuskaa tai murhetta, joka jäisi Hänen 
sovituksensa parantavan voiman ulko-
puolelle.

Kun teemme syntiä, Saatana sanoo meille, että 
olemme hukassa. Sitä vastoin meidän Lunastajamme 
tarjoaa lunastusta kaikille, sinulle ja minulle – huoli-
matta siitä, mitä olemme tehneet väärin.” (”Sovituksen 
ihme”, Liahona, toukokuu 2011, s. 109.)

Vapahtajan kutsu kohdassa 3. Nefi 9:13 – tulla Hänen 
luokseen ja vastaanottaa Hänen parantava voimansa 
– koskee meitä jokaista. Jotta Vapahtaja parantaisi 
meidät, meidän täytyy ottaa vastaan Hänen kutsunsa ja 
tulla Hänen luokseen, tehdä parannus synneistämme 
ja kokea kääntymys.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi josta
kin elämäsi osa alueesta, jolla Vapahtajan parantavasta 

voimasta voisi olla hyötyä. Mitä sinun täytyy tehdä, jotta kutsuisit 
Häntä parantamaan sinua?

3. Nefi 9:15–22
Vapahtajan ääni julistaa, että Hänen uhrinsa kautta 
Mooseksen laki on täytetty
Osana Mooseksen lakia, jonka mukaan nefiläiset 
olivat eläneet tähän asti, Herra oli käskenyt kansaansa 
uhraamaan eläinuhreja sen viimeisen uhrin mallina ja 
kuvajaisena, jonka Hän lopulta antaisi sovituksessaan. 
Käytä Vapahtajan sanoja kohdassa 3. Nefi 9:17 ja täy-
dennä seuraava virke: ”Minun kauttani lunastus tulee, 
ja minussa   
 .”

Vapahtaja julisti, että kaikki Mooseksen lain sere-
moniat, lait, riitit ja vertauskuvat, jotka oli annettu 
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suuntaamaan ihmisiä Häneen, täyttyivät, kun Hän suo-
ritti sovitusuhrinsa. Lue 3. Nefi 9:19 ja pane merkille, 
mitä Vapahtajan julistuksen mukaan nefiläisten ei enää 
pitänyt uhrata. Tutki sitten jaetta 3. Nefi 9:20 ja mer-
kitse, mitä heidän oli sen sijaan määrä antaa uhrina.

Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että uhraa uhrina särky-
neen sydämen ja murtuneen mielen? Murtunut mieli 
on nöyrä, oppivainen ja parannusta tekevä. Syvennä 
ymmärrystäsi siitä, mitä tarkoittaa se, että ihmisellä on 
särkynyt sydän ja murtunut mieli, lukemalla kahden-
toista apostolin koorumin jäsenen, vanhin D. Todd 
Christoffersonin seuraava lausunto ja merkitsemällä 
sanoja, joita hän käytti määritellessään ilmauksia  
”särkynyt sydän” ja ”murtunut mieli”:

”Muinaisina aikoina, kun ihmiset 
menivät palvelemaan Herraa ja pyytä-
mään Hänen siunauksiaan, he veivät 
usein lahjan. – – Havitellessanne käänty-
myksen siunausta voitte uhrata Herralle 
särkyneen eli parannusta tekevän 

sydämenne ja murtuneen eli tottelevaisen mielenne 
lahjan. Todellisuudessa se lahja olette te itse – se, mitä 
olette, ja se, miksi olette tulossa.

Onko teissä tai elämässänne jotakin, mikä on epäpuh-
dasta tai kelvotonta? Kun pääsette siitä eroon, se on 
lahja Vapahtajalle. Puuttuuko elämästänne jokin hyvä 
tapa tai luonteenpiirre? Kun omaksutte sen ja teette siitä 
osan persoonallisuuttanne, annatte lahjan Herralle.” 
(”Kun olet kääntynyt”, Liahona, toukokuu 2004, s. 12.)

Lue 3. Nefi 9:21–22 ja pane merkille, millaisiksi meidän 
täytyy Vapahtajan opetuksen mukaan tulla, jotta tuli-
simme Hänen luokseen.

 5. Ajattele pieniä lapsia, joita tunnet. Kuvaile pyhien kirjoi
tusten tutkimispäiväkirjassasi sellaisia pienten lasten omi

naisuuksia, joita me tarvitsemme tullaksemme Vapahtajan luokse.

Täydennä seuraava periaate sopivilla sanoilla tai ilmauk-
silla, joita löydät jakeista 3. Nefi 9:13–14, 20–22: Jos me 
tulemme Jeesuksen Kristuksen luokse särkynein 

sydämin ja murtunein mielin, Hän   
 . 
(Tähän on monia oikeita vastauksia.)

 6. Jotta sinun on helpompi soveltaa tätä totuutta elä
määsi, vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mitkä asenteet saattaisivat estää meitä uhraamasta Herralle 
särkynyttä sydäntämme ja murtunutta mieltämme?
 b. Millä tavoin olet nähnyt Herran siunaavan sinua, kun olet tul
lut Hänen luokseen parannusta tekevän sydämen ja tottelevaisen 
mielen kanssa?
 c. Kuinka voit paremmin uhrata Herralle särkyneen sydämen ja 
murtuneen mielen?

3. Nefi 10
Herra lupaa koota kansansa, niin kuin kanaemo kokoaa 
poikasensa
Kun ihmiset olivat kuulleet Vapahtajan äänen, he olivat 
niin hämmästyneitä, että maassa oli hiljaisuus monen 
tunnin ajan. Sitten ääni puhui jälleen kansalle (ks. 
3. Nefi 10:1–3). Lue 3. Nefi 10:4–6 ja pane merkille, 
mitä Vapahtaja sanoi yrittäneensä tehdä suojellakseen ja 
ravitakseen kansaansa. Merkitse lupaus, jonka Vapah-
taja esitti jakeessa 6 niille, jotka tekevät parannuksen ja 
tulevat Hänen luokseen täysin vilpittömin sydämin.

Vapahtaja käytti vertausta kanaemosta, joka kokoaa poi-
kasensa siipiensä alle suojatakseen niitä vaaralta. Mieti, 
millä tavoin Vapahtaja on kuin kanaemo, joka pyrkii suo-
jelemaan poikasiaan vaaralta. Entä miksi kohdan 3. Nefi 
10:4–6 mukaan koko Israelin huonetta ei koottu?

Lue 3. Nefi 10:8–10 ja pane merkille, mitä tapahtui sen 
jälkeen kun ihmiset olivat kuulleet Vapahtajan äänen.

 7. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut 3. Nefi 6–10 ja suorittanut tämän oppi
aiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
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VIIKKO 24: PÄIVÄ 4

3. Nefi 11:1–17
Johdanto
Jossakin vaiheessa suuren hävityksen ja kolmen päivän 
pimeyden jälkeen suunnilleen 2 500 miestä, naista 
ja lasta kokoontui temppelin ympärille Runsauden-
maassa (ks. 3. Nefi 17:25). He kuulivat äänen, jota he 
eivät alussa ymmärtäneet. Kun he yrittivät kuunnella, 
he ymmärsivät, että ääni oli taivaallisen Isän, joka 
esitteli Poikansa Jeesuksen Kristuksen. Maailman 
Vapahtaja ilmestyi. Jeesus Kristus kutsui ihmisiä näke-
mään omin silmin yksitellen ja henkilökohtaisesti, että 
Hänet oli surmattu maailman syntien tähden, tunnus-
telemalla haavaa Hänen kyljessään ja naulojen jälkiä 
Hänen käsissään ja jaloissaan.

3. Nefi 11:1–7
Ihmiset kuulevat Isän äänen, joka ilmoittaa Hänen 
Poikansa ilmestymisestä
Mene ulos ja ota mukaasi lyijykynä ja tämä opiskelu-
opas. Kuuntele yhden minuutin ajan ja kirjoita muistiin 
mahdollisimman monta ääntä:   
  
 

Laita nyt tähti jokaisen sellaisen äänen viereen, joka 
mielestäsi olisi vaikea tunnistaa tai jota et todennä-
köisesti huomaisi, ellet varta vasten yrittäisi kuunnella. 
Palaa sitten sisään.

Pian sen suuren tuhon ja pimeyden jälkeen, jotka olivat 
merkkeinä Jeesuksen Kristuksen kuolemasta, ihmi-
set kokoontuivat temppelin luo Runsaudenmaassa. 
Heidän keskustellessaan siitä, mitä oli tapahtunut, he 
saivat ihmeellisen kokemuksen, jota he eivät aluksi 
ymmärtäneet. Lue 3. Nefi 11:1–3 ja pane merkille, mitä 
ihmisten oli vaikea ymmärtää. Voisit merkitä, miten 
Jumalan ääntä kuvaillaan ja mikä vaikutus äänellä oli 
niihin, jotka sen kuulivat.

Mieti hetki sitä, miten ihmisten kuuleman äänen omi-
naisuudet muistuttavat niitä kehotuksia, joita saamme 
Pyhältä Hengeltä. Minkä totuuden voit oppia kohdan 
3. Nefi 11:1–3 perusteella siitä, kuinka Herra ja Pyhä 
Henki usein puhuvat meille? Yksi opinkohta, jota voimme 
huomata havainnollistettavan näissä jakeissa, on tämä: 
Pyhä Henki puhuu meille usein hiljaisella, vienolla 
äänellä, jonka me tunnemme sydämessämme.

Presidentti Boyd K. Packer, kahdentoista apostolin kooru-
min presidentti, on selittänyt, kuinka Herran ääni vaikut-
taa mieleemme ja sydämeemme Pyhän Hengen kautta:

”Ehkä suurin yksittäinen asia, mitä opin 
lukiessani Mormonin kirjaa, on se, että 
Hengen ääni tulee pikemminkin tunteena 
kuin äänenä. Kuten minä opin, tekin 
opitte kuuntelemaan sitä ääntä, jonka voi 
pikemminkin tuntea kuin kuulla. – –

Pyhän Hengen lahja johdattaa ja varjelee teitä ja jopa 
oikaisee teidän tekojanne – –. Se on hengellinen ääni, 
joka tulee mieleen ikään kuin sydämeen pantu ajatus 
tai tunne.” (”Neuvoja nuorille”, Liahona, marraskuu 
2011, s. 17.)

 1. Mieti tilannetta, jolloin olet tuntenut Herran äänen tai 
Hengen vaikutelmien tulevan mieleesi tai sydämeesi. Kir

joita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi kokemuksestasi ja 
siitä, miltä se tuntui.

Nefiläiset kuulivat äänen kahdesti eivätkä ymmärtäneet 
sitä. Lue 3. Nefi 11:4–7 ja pane merkille, mitä nefi-
läiset tekivät eri tavalla kolmannella kerralla, jotta he 
ymmärtäisivät äänen. Mitähän se tarkoittaa, että ihmiset 
”aukaisivat korvansa kuullakseen” äänen? (3. Nefi 11:5.)

Presidentti Boyd K. Packer on antanut seuraavan neu-
von siitä, mitä meidän tulee tehdä kuunnellaksemme ja 
ymmärtääksemme Pyhän Hengen kautta tulevaa Herran 
ääntä. Alleviivaa sanoja tai ilmauksia, jotka auttavat sinua 
tietämään, mitä tulee tehdä tai mitä välttää, jotta voi 
paremmin kuulla Herran äänen Pyhän Hengen kautta.

”Henki ei kiinnitä huomiotamme huutamalla. Se ei 
koskaan ravistele meitä kovakouraisesti. Henki kuiskaa. 
Se hyväilee tosiaankin niin lempeästi, että jos mieles-
sämme on jotakin muuta, emme tunne sitä lainkaan.

Joskus Henki koskettaa juuri sen verran tai juuri niin 
usein, että kiinnitämme siihen huomion. Mutta koke-
mukseni mukaan useimmiten käy niin, että ellemme 
ota vaarin lempeästä tunteesta, ellemme kuuntele 
niitä tuntemuksia, niin Henki vetäytyy pois ja odottaa, 
kunnes tulemme etsien ja kuunnellen, kuten tavataan 
sanoa.” (”How Does the Spirit Speak to Us?”, New Era, 
helmikuu 2010, s. 3.)

Voisit kirjoittaa pyhiin kirjoituksiisi kohdan 3. Nefi 11:5–6 
viereen ja pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seu-
raavan periaatteen: Kun opimme, kuinka Pyhän Hen
gen kautta tulevaa Herran ääntä tulee kuunnella, me 
pystymme ymmärtämään, mitä Hän viestittää meille.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mikä auttaa sinua valmistamaan mieltäsi ja sydäntäsi, jotta 
kuulisit ja ymmärtäisit Herran ääntä?
 b. Milloin olet ymmärtänyt Herran antamia viestejä, jotka olisi
vat saattaneet jäädä sinulta huomaamatta, ellet olisi pyrkinyt 
kuulemaan niitä?
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 c. Milloin olet saanut Pyhältä Hengeltä kehotuksen enemmän kuin 
yhden kerran ennen kuin olet ymmärtänyt sen ja noudattanut sitä?

3. Nefi 11:8–17
Jeesus Kristus ilmestyy ja kutsuu ihmisiä tulemaan 
yksitellen koskettamaan Hänen haavojaan
Yritä kuvitella mielessäsi jakeiden 3. Nefi 11:8–10 
tapahtumat samalla kun luet niitä.

 3. Kun mietit, miltä 
olisi tuntunut nähdä 

omin silmin ylösnousseen 
Jeesuksen Kristuksen ilmesty
minen Mormonin kirjan kan
salle, kirjoita pyhien kirjoitus
ten tutkimispäiväkirjaasi, 
mitä ajatuksia ja tunteita oli
sit saattanut kokea, jos olisit 
ollut paikan päällä.

Kahdentoista apostolin 
koorumin jäsen, vanhin 
Jeffrey R. Holland on 
puhunut siitä, miten tär-
keä Vapahtajan ilmesty-
minen oli nefiläisille:

Kun tutkit pyhiä kirjoituksia, 
on usein hyödyllistä yrittää 
kuvitella tapahtumat omassa 
mielessä tai kuvitella, miltä 
olisi mahtanut tuntua olla 
paikan päällä niiden kanssa, 
jotka kokivat tiettyjä tapahtu
mia. Tämä tutkimiseen liittyvä 
taito voi saada pyhien kirjoi
tusten tapahtumat ja ihmiset 
sinulle todellisemmiksi ja 
antaa sinulle tilaisuuksia tun
tea Pyhän Hengen vaikutus.

Kuvittele tapahtumat 
mielessäsi

”Tuosta ilmestymisestä ja tuosta julistuksesta muodos-
tui keskipiste, ylimaallinen hetki koko Mormonin kirjan 
historiassa. Tämä näyttäytyminen ja tämä julistus olivat 
vaikuttaneet jokaiseen nefiläiseen profeettaan ja innoit-
taneet heitä kuudensadan edeltäneen vuoden ajan, 
puhumattakaan heidän israelilaisista ja jerediläisistä 
esivanhemmistaan tuhansien vuosien ajan ennen sitä.

Kaikki olivat puhuneet Hänestä, laulaneet Hänestä, 
unelmoineet Hänestä ja rukoilleet Hänen ilmestymistään 
– mutta nyt Hän todella oli siinä. Päivien päivä! Jumala, 
joka kääntää jokaisen synkän yön aamun valoksi, oli tul-
lut.” (Christ and the New Covenant: The Messianic Message 
of the Book of Mormon, 1997, s. 250–251.) 

Muista, että jäljelle jääneet nefiläiset ja lamanilaiset oli-
vat juuri kokeneet kauhean hävityksen ja kolmen päi-
vän täydellisen pimeyden. Lue 3. Nefi 11:10–12 ja pane 
merkille, mitä Jeesus Kristus halusi ihmisten tietävän 
Hänestä ja siitä, mitä Hän oli tehnyt kuolevaisuudessa 
suorittamansa palvelutyön aikana. Mikä Vapahtajan 
lausumista olisi mahtanut olla sinulle lohdullisin kuulla, 
jos olisit ollut siellä? Pohdi, miksi se lausuma olisi mer-
kinnyt sinulle niin paljon. Voisit merkitä pyhiin kirjoi-
tuksiisi sen lausuman, joka merkitsee sinulle eniten.

Lue 3. Nefi 11:13–15 ja merkitse, mitä Jeesus Kristus 
kehotti ihmisiä tekemään saadakseen Hänestä sen 
henkilökohtaisen tiedon, jonka Hän halusi heidän saa-
van. Mieti, mitä vastaisit seuraaviin kysymyksiin: Mitä 
jakeen 3. Nefi 11:14 mukaan Vapahtaja halusi ihmisten 
tietävän tämän kokemuksen pohjalta? Kun ajattelee, 
että paikalla oli sillä hetkellä suunnilleen 2 500 ihmistä 
(ks. 3. Nefi 17:25), niin kuinka kauan tämä on mahta-
nut kestää? Mitä tämä opettaa sinulle Vapahtajasta?

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mistähän syystä Herra halusi ihmisten näkevän Hänet ja kos
kettavan Häntä ”yksitellen”? (3. Nefi 11:15.)
 b. Miten sinuun vaikuttaisi se, että koskettaisit niitä haavoja, 
jotka Vapahtaja sai sovittaessaan sinun syntejäsi?

Voisit kirjoittaa pyhiin kirjoituksiisi kohdan 3. Nefi 
11:11–15 viereen tai pyhien kirjoitusten tutkimispäivä-
kirjaasi seuraavan totuuden: Jeesus Kristus kutsuu 
minua saamaan henkilökohtaisen todistuksen 
siitä, että Hän on minun Vapahtajani.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Kuinka vahva henkilökohtainen todistuksesi Vapahtajasta mie
lestäsi on? Kuinka se on kasvanut ja vahvistunut viime aikoina?
 b. Mitkä kokemukset ovat johtaneet siihen, että olet saanut 
oman henkilökohtaisen todistuksen Vapahtajasta, tai mitä voisit 
tehdä saadaksesi vahvemman todistuksen?
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 c. Miten voit tietää, että Vapahtaja tuntee sinut yksilöllisesti?

Lue 3. Nefi 11:16–17 ja pane merkille, mitä ihmiset tekivät 
sen jälkeen, kun he olivat saaneet tämän henkilökohtai-
sen kokemuksen Vapahtajan kanssa. Voi olla hyödyllistä 
ymmärtää, että ”hoosianna” on ylistyshuuto Herralle.

Katso tarkemmin jaetta 3. Nefi 11:15 ja pane merkille, 
mitä ihmiset tekivät sen jälkeen kun he olivat omakoh-
taisesti tunnustelleet Vapahtajan haavoja. Koska sinä et 
ollut siellä henkilökohtaisesti tunnustelemassa Vapah-
tajan haavoja, kuten ihmiset, joista kerrotaan 3. Nefin 
kirjassa, kuinka sinä voit tietää, että Jeesus on Kristus? 
(Ks. mahdollisia vastauksia seuraavista kohdista: Joh. 
20:30–31; Moroni 10:3–7; OL 46:13–14.)

Sovella jaetta 3. Nefi 11:15 itseesi täydentämällä seu-
raava virke: Kun saan henkilökohtaisen todistuksen 
Jeesuksesta Kristuksesta, minulla on vastuullinen 
tehtävä   
 .

Mieti, millä tavoin henkilö, jolla on todistus Jeesuksesta 
Kristuksesta, voi todistaa Hänestä.

Presidentti Boyd K. Packer on sanonut todistuksesta 
seuraavaa: ”Ette voi saada hengellisiä asioita väkisin. 
Todistus ei tule yhtäkkiä; se kasvaa. Ja todistus on 
todistus, ja sitä tulee kunnioittaa, olipa se pieni tai suuri. 
Meidän todistuksemme tulee vahvemmaksi samalla 
tavalla kuin me tulemme vahvemmiksi fyysisesti; tuskin 
edes huomaamme sitä, koska se tapahtuu kasvamalla.” 
(”How Does the Spirit Speak to Us?”, s. 3.)

 6. Kirjoita tämän oppiaiheen lopuksi pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaasi oma todistuksesi Jeesuksesta Kristuk

sesta. Voisit samalla kertoa, mitä olet tehnyt saadaksesi oman todis
tuksen tai mitä aiot tehdä vahvistaaksesi sitä. Mikäli Henki niin 
kehottaa, lue se jollekulle muulle tai kehota jotakuta lukemaan se.

 7. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut lukualueen 3. Nefi 11:1–17 ja suorittanut tämän 
oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
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VIIKKO 25: PÄIVÄ 1

3. Nefi 11:18–12:48
Johdanto
Kun Runsaudenmaassa temppelin luona olleet ihmiset 
olivat yksitellen tunnustelleet haavojen jälkiä Jeesuksen 
Kristuksen kyljessä, käsissä ja jaloissa, Vapahtaja antoi 
Nefille ja muille vallan kastaa. Vapahtaja kehotti ihmi-
siä välttämään kiistelyä ja lupasi, että ne, jotka elävät 
evankeliumin mukaan, perivät Jumalan valtakunnan. 
Hän opetti heille myös, kuinka Hänen evankeliuminsa 
siunaukset voi saada, ja opetti heitä vaikuttamaan 
muihin hyvällä tavalla. Vapahtaja julisti, että Hän oli 
täyttänyt Mooseksen lain, ja Hän antoi kansalle kor-
keamman lain valmistaakseen heitä tulemaan Hänen 
ja taivaallisen Isämme kaltaisiksi.

3. Nefi 11:18–30
Jeesus Kristus antaa Nefille ja muille vallan kastaa sekä 
tuomitsee kiistelyn
Muistatko, mitä ajattelit ja tunsit, kun valmistauduit 
menemään kasteelle, tai oletko seurannut, kun ystävä 
tai perheenjäsen on valmistautunut menemään kas-
teelle? Monilla ihmisillä on kysymyksiä, kuten ”Kuka 
voi kastaa minut?” ja ”Kuinka kastetoimitus suorite-
taan?” Mieti, miten vastaisit niihin kysymyksiin.

Tutkiessasi lukualuetta 3. Nefi 11:1–17 sait tietoa Jeesuk-
sen Kristuksen ilmestymisestä Nefin kansalle, joka ”oli 
kokoontunut yhteen Runsaudenmaassa olevan temppe-
lin ympärille” (3. Nefi 11:1). Nämä ihmiset tunnustelivat 
Hänen haavojensa jälkiä ja heistä tuli Hänen ylösnouse-
muksensa ja jumalallisuutensa henkilökohtaisia todis-
tajia. Heti tämän kokemuksen jälkeen Vapahtaja puhui 
heille kasteesta, kuten kuka voi kastaa ja kuinka kaste 
tulee suorittaa.

Lue 3. Nefi 11:18–22, 24–25 ja kirjoita vastaus kysy-
mykseen ”Kuka voi kastaa minut?”   
 

Sen pohjalta, mitä luvussa 3. Nefi 11 Vapahtajan kerro-
taan sanoneen ja tehneen, me opimme tämän: Kasta
jalla täytyy olla asianmukainen valtuus. Nykyajan 
ilmoitus selventää, että kasteen voi toimittaa vain 
henkilö, jolla on Aaronin pappeudessa papin virka (ks. 
OL 20:46) tai jolla on Melkisedekin pappeus (ks. OL 
20:38–39; 107:10–11). Lisäksi hänen on toimittava sel-
laisen pappeusjohtajan johdolla, jolla on toimituksen 
valtuuttamiseen tarvittavat pappeuden avaimet (kuten 
piispa, seurakunnanjohtaja, lähetysjohtaja tai johtava 
auktoriteetti).

Lue 3. Nefi 11:23–27 ja kirjoita vastaus kysymykseen 
”Kuinka kastetoimitus suoritetaan?”   
 

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, miksi 
mielestäsi kaste on toimitettava Herran asettamalla 
tavalla. Mitä tapahtuu, jos kastetoimituksen sanoja ei lau

suta oikein tai jos kastettavaa henkilöä ei upoteta täysin veden alle?
 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus yhteen tai useampaan seuraavista kysymyssarjoista:

 a. Mitä muistat siitä, miksi sinut kastettiin ja millainen kaste
tilaisuutesi oli? Kuka sinut kastoi? Kuinka vanha olit? Miltä 
sinusta tuntui, kun sinut kastettiin? Mitä sinulle merkitsee tieto 
siitä, että sinut on kastanut henkilö, jolla on asianmukainen val
tuus, ja että sinut on kastettu Herran asettamalla tavalla?
 b. Oletko hiljattain nähnyt, kun joku on kastettu? Miltä sinusta 
tuntui?
 c. Jos sinulla on Aaronin pappeudessa papin virka, niin miltä 
sinusta tuntuu tietää, että sinulla on valtuus kastaa? Jos sinulla 
on ollut tilaisuus kastaa joku, miltä sinusta tuntui ja mitä opit 
sen kokemuksen aikana?

Kuten jakeissa 3. Nefi 11:28–30 kerrotaan, Herra kielsi 
ihmisiä kiistelemästä tai väittelemästä keskenään kas-
teesta tai mistään muista opinkohdista. Hän opetti, että 
kiistely on Perkeleestä ja että sellaisen on loputtava.
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3. Nefi 11:31–41
Jeesus Kristus julistaa oppinsa
Ajattele jotakin, mitä olet tehnyt tänään (teko) ja mikä 
on johtanut myönteiseen seuraukseen. Kirjoita teko 
ja sen seuraus seuraavaan kuvioon asianmukaisiin 
paikkoihin. Ajattele sitten jotakin, mitä olet tehnyt 
tänään ja mikä on johtanut kielteiseen seuraukseen.

Teon ja seurauksen välistä suhdetta nimitetään toisi-
naan sadonkorjuun laiksi. Nykyajan ilmoitus kuvailee 
sitä näin: ”Mitä te kylvätte, sitä te myös korjaatte; sen 
tähden, jos te kylvätte hyvää, te myös korjaatte hyvää 
palkaksenne” (OL 6:33).

Lue 3. Nefi 11:31 ja pane merkille, mitä Jeesus Kristus 
sanoi aikovansa julistaa kansalle.

 3. Kuten jakeissa 3. Nefi 11:32–39 kerrotaan, Jeesus 
Kristus julisti oppinsa, ”jonka Isä on antanut [Hänelle]” 

(3. Nefi 11:32). Jäljennä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
seuraava taulukko. Lue kukin pyhien kirjoitusten viite ja ota sel
ville, mitkä teot ja seuraukset Jeesuksen Kristuksen opetuksen 
mukaan liittyvät Hänen oppiinsa. Kirjoita pyhien kirjoitusten  
tutkimispäiväkirjassasi olevaan taulukkoon, mitä löydät.

Teot Seuraukset

3. Nefi 11:32–34

3. Nefi 11:35–36

3. Nefi 11:37–38

3. Nefi 11:39–40

Mitkä ovat taulukkosi mukaan ne keskeiset teot, joita 
Jeesuksen Kristuksen opetusten mukaisesti kaikkien 
taivaallisen Isän lasten täytyy tehdä päästäkseen tai-
vaan valtakuntaan?

Olet ehkä huomannut, että jakeessa 3. Nefi 11:32 
sanotaan, että Pyhä Henki todistaa taivaallisesta 
Isästä ja Jeesuksesta Kristuksesta. Pohdi, milloin 
viimeksi Pyhä Henki todisti sinulle taivaallisen Isän ja 
Jeesuksen Kristuksen todellisuudesta ja rakkaudesta.

3. Nefi 12:1–16
Jeesus Kristus puhuu väkijoukolle siunauksista, joita 
saamme, kun elämme Hänen evankeliuminsa mukaan
Tee seuraava tietovisa ympyröimällä, onko väittämä 
oikein vai väärin:

Teko Seuraus
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

O V Taivaallinen Isä haluaa meidän olevan täydelli-
siä.

O V Meidän täytyy olla täydellisiä tässä elämässä 
päästäksemme selestiseen valtakuntaan.

O V Meistä voi tulla täydellisiä.
Sinun on helpompi tarkistaa vastauksesi, kun luet ensin 
jakeen 3. Nefi 12:48. (Tämä on pyhien kirjoitusten hallit-
tava kohta. Voisit merkitä sen selvästi erottuvalla tavalla, 
jotta pystyt tulevaisuudessa löytämään sen helposti.)

Kuinka on mahdollista olla täydellinen? 
Vanhin Russell M. Nelson kahdentoista 
apostolin koorumista on sanonut seuraa-
vaa käskystä olla täydellinen: ”Meidän ei 
tarvitse lannistua, vaikka meidän hartaat 
pyrkimyksemme kohti täydellisyyttä 

näyttävätkin nyt uuvuttavilta ja loputtomilta. Täydelli-
syys on edessäpäin. Se voi toteutua täysin vasta 
ylösnousemuksen jälkeen ja vain Herran avulla. Se 
odottaa kaikkia, jotka rakastavat Häntä ja pitävät 
Hänen käskynsä.” (Ks. ”Kohti täydellisyyttä”, Valkeus, 
tammikuu 1996, s. 87.)

Pohdi seuraavaa kysymystä: Mitä mielestäsi tarkoittaa 
se, että täydellisyys voi tulla ”vain Herran avulla”?

Katso jälleen juuri tekemääsi tietovisaa ja muuta tar-
vittaessa vastauksiasi sen pohjalta, mitä olet oppinut 
kohdasta 3. Nefi 12:48 ja vanhin Nelsonin sanoista.

Jeesuksen Kristuksen opetuksista luvuissa 3. Nefi 12–14 
käytetään toisinaan nimitystä temppelisaarna, koska 
ne muistuttavat Vapahtajan tunnettua vuorisaarnaa ja 
usein lisäävät ymmärrystämme siitä (ks. Matt. 5–7). Pre-
sidentti Harold B. Lee on opettanut: ”Vuorisaarnassaan 
Mestari antoi meille eräänlaisen ilmoituksen omasta 
luonteestaan, joka oli täydellinen, tai ilmoituksen, jonka 
voisi sanoa olevan ’omaelämäkerta, jonka jokaisen 
tavun Hän oli kirjoittanut tekoina’, ja niin tehden Hän 
antoi meille mallin omaa elämäämme varten.” (Ks. 
Kirkon presidenttien opetuksia: Harold B. Lee, 2001, s. 200.) 
Kun tutkit lukuja 3. Nefi 12–14, pane merkille tapoja, 
joilla Vapahtaja haluaa sinun pyrkivän täydellisyyteen.

Vapahtaja aloitti saarnansa nefiläisille, kuten Hän oli 
aloittanut vuorisaarnankin, useilla siunatuksijulistuk-
silla – julistuksilla niiden siunatusta ja riemullisesta 
tilasta, jotka ovat uskollisia (ks. 3. Nefi 12:1–12). Kun 
luet niitä, pane merkille, mitä ominaisuuksia Vapahtaja 
kehottaa meitä kehittämään itsessämme ja mitä siu-
nauksia Hän lupaa, kun teemme niin. Kun luet, voisit 
merkitä näitä ominaisuuksia ja luvattuja siunauksia. 
Voisi olla hyödyllistä tietää, että hengessä köyhät (3. Nefi 
12:3) tarkoittaa sitä, että olemme nöyriä ja Herrasta 
riippuvaisia, murheelliset (3. Nefi 12:4) viittaa siihen, 
että tunnemme synneistämme parannukseen johtavaa 
murhetta, ja sävyisät (3. Nefi 12:5) voi tarkoittaa sitä, 
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että olemme nöyriä ja lempeitä, alistumme Jumalan 
tahtoon tai olemme kärsivällisiä ja kestämme louk-
kauksen kantamatta kaunaa.

 4. Valitse yksi ominaisuus, josta juuri luit ja jonka pyrit 
nyt tai tulevaisuudessa saavuttamaan. Kirjoita pyhien kir

joitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä siunauksia saat tai toivot 
saavasi, kun kehität itsessäsi sitä ominaisuutta.

Niistä monista totuuksista, joita sisältyy jakeisiin 
3. Nefi 12:1–12, me opimme sen, että jos me elämme 
Jeesuksen Kristuksen opetusten mukaan, meitä 
siunataan ja valmistetaan astumaan taivaan valta
kuntaan. Niin tehdessämme olemme myös esimerk-
kinä eli valona maailmalle (ks. 3. Nefi 12:14–16).

3. Nefi 12:17–48
Jeesus Kristus opettaa väkijoukolle korkeamman lain, joka 
auttaa heitä tulemaan Hänen ja taivaallisen Isän kaltaisiksi
Jeesus Kristus opetti nefiläisille, kuinka voi tulla 
Hänen luokseen tekemällä parannuksen ja noudatta-
malla Hänen käskyjään (ks. 3. Nefi 12:19–20). Luvun 
3. Nefi 12 loppuosassa Hän viittasi joihinkin Moo-
seksen lain osiin ja opetti sitten korkeamman lain. 
Hän mainitsi Mooseksen lain osia käyttäen ilmauksia 
kuten ”ihmiset muinaisena aikana ovat sanoneet” ja 
”on kirjoitettu”. Sitten Hän esitteli uuden ja korkeam-
man lain, jonka mukaan Hän haluaa meidän elävän 
nykyään, lausumalla ”minä sanon teille…”

 5. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat ja kirjoita 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitkä käytös

mallit Vapahtajan sanojen mukaan johtaisivat täydellisyyteen:
 a. 3. Nefi 12:21–22.
 b. 3. Nefi 12:23–24. Alaviitteen 24a avulla saat selville, mitä 
tarkoittaa se, että tekee sovinnon jonkun kanssa.

 c. 3. Nefi 12:25. Voi olla hyödyllistä ymmärtää, että ”sovi vas
tustajasi kanssa nopeasti” viittaa siihen, että ristiriidat muiden 
kanssa ratkaistaan nopeasti eikä niiden anneta jäädä kalvamaan 
ja kasvamaan suuremmiksi ongelmiksi. Palvellessaan seitsemän
kymmenen koorumin jäsenenä vanhin David E. Sorensen opetti: 
”Tämä periaate soveltuu parhaiten nimenomaan perhee
seemme” (ks. ”Anteeksianto korvaa katkeruuden rakkaudella”, 
Liahona, toukokuu 2003, s. 11).
 d. 3. Nefi 12:27–30. Voi olla hyödyllistä ymmärtää, että himo 
tarkoittaa sopimatonta, pahaa ja itsekästä halua.
 e. 3. Nefi 12:38–42.
 f. 3. Nefi 12:43–45.

Yksi periaate, jonka voimme oppia näistä luvun 
3. Nefi 12 jakeista, on tämä: Kun tulemme Kris
tuksen luokse ja pidämme Hänen käskynsä, me 
voimme tulla enemmän Hänen ja taivaallisen 
Isämme kaltaisiksi, jotka ovat täydellisiä.

Vaikka me emme saavutakaan täydelli-
syyttä tässä elämässä, presidentti James E. 
Faust ensimmäisestä presidenttikunnasta 
on selittänyt, että meidän tulee pyrkiä 
edistymään kohti täydellisyyttä nyt, jotta 
voimme saavuttaa sen seuraavassa 

elämässä: ”Täydellisyys on iankaikkinen tavoite. Vaikka 
emme kuolevaisuudessa pystykään olemaan täydellisiä, 
siihen pyrkiminen on käsky, jonka me lopulta sovituk-
sen ansiosta pystymme pitämään.” (Ks. ”Tämä on 
meidän aikamme”, Liahona, heinäkuu 1999, s. 21.)

Pyhien kirjoitusten hallinta –  
3. Nefi 12:48

 6. Kokeile, pystytkö opettelemaan kohdan 3. Nefi 12:48 
ulkoa täydellisesti. Kirjoita kohta pyhien kirjoitusten  

tutkimispäiväkirjaasi, kun arvelet oppineesi sen ulkoa.
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Muista, ettei Herra odota, että meistä tulee kuolevaisen 
elämämme aikana täydellisiä kaikessa, mutta kun me 
uutterasti pyrimme seuraamaan Häntä ja pääsemään 
osallisiksi sovituksen siunauksista, meidät voidaan 
lopulta tehdä täydellisiksi.

 7. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut lukualueen 3. Nefi 11:18–12:48 ja suorittanut 
tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 25: PÄIVÄ 2

3. Nefi 13
Johdanto
Kuten luvussa 3. Nefi 13 kerrotaan, Vapahtaja jatkoi 
saarnaansa temppelin luona Runsaudenmaassa. Hän 
varoitti ihmisiä tekopyhyydestä ja opetti heille, että 
heidän vanhurskaat tekonsa olivat otollisia taivaalli-
selle Isälle. Lisäksi Hän kehotti väkijoukkoa kokoa-
maan aarteita taivaaseen ja opasti sitten kahtatoista 
opetuslastaan etsimään ensiksi Jumalan valtakuntaa 
ennen omista ajallisista huolenaiheista huolehtimista.

3. Nefi 13:1–18
Vapahtaja varoittaa nefiläisiä tekopyhyydestä ja opettaa 
heitä tekemään vanhurskaita tekoja, jotka ovat otollisia 
taivaalliselle Isälle
Tutkistele itseäsi valitsemalla, mikä virke kuvailee par-
haiten motiiviasi antaa almuja (antaa omastasi muille), 
rukoilla ja paastota:

Annan almuja, koska
 a. niin kuuluu tehdä.
 b. rakastan Herraa ja nautin muiden auttamisesta.
 c. haluan muiden arvostavan minua.

Rukoilen, koska
 a. en halua kieltäytyä muiden edessä, kun minua 

pyydetään pitämään rukous.
 b. se kuuluu päivärutiiniini.
 c. haluan puhua taivaallisen Isäni kanssa.

Paastoan, koska
 a. paastoaminen auttaa minua pääsemään lähemmäksi 

Herraa.

 b. muut ihmiset pitävät minua huonona, ellen paastoa.
 c. vanhempani eivät anna minun syödä, kun minun 

pitäisi paastota.

Luvussa 3. Nefi 13 Jeesus Kristus opetti nefiläisjoukolle, 
miten tärkeitä ovat henkilön motiivit hänen antaessaan 
almuja, rukoillessaan ja paastotessaan. Tämän itsearvi-
oinnin vastaukset kuvastavat eri motiiveja, joita meillä 
saattaa olla näiden asioiden tai muiden uskonnollista 
omistautumista osoittavien tekojen tekemiseen.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin: Onko sillä väliä, miksi 

teemme vanhurskaita tekoja? Miksi tai miksi ei?
 2. Jäljennä seuraava taulukko pyhien kirjoitusten tutki
mispäiväkirjaasi ja täydennä se lukemalla kukin pyhien kir

joitusten kohta ja vastaamalla kahteen kysymykseen. Kun luet, 
saattaa olla hyödyllistä tietää, että tekopyhä on henkilö, joka esit
tää vilpillisesti vanhurskasta tai joka sanoo yhtä ja tekee toista.

Toiminta Mistä motiivista 
Herra varoitti 
meitä, kun 
teemme tätä?

Kuinka meidän 
Herran mukaan 
pitäisi tehdä 
tätä?

Antaa almuja 
(3. Nefi 13:1–4)

Rukoilla  
(3. Nefi 13:5–6)

Paastota  
(3. Nefi 13:16–18)

Mieti seuraavia kysymyksiä:

• Kuinka meidän motiivimme tehdä vanhurskaita 
tekoja voivat vaikuttaa siihen, kuinka teemme niitä?

• Mitkä ovat sellaisia vanhurskaita motiiveja, jotka 
saattaisivat innoittaa meitä antamaan almuja, 
rukoilemaan tai paastoamaan salassa?

Yksi vanhurskas motiivi näiden asioiden tekemiseen on 
taivaallisen Isän miellyttäminen. Lue 3. Nefi 13:4, 6, 18 
ja pane merkille, mitä Herra lupaa niille, jotka toimivat 
vanhurskaasti muiden tietämättä.

Yksi tärkeä periaate, jota Vapahtaja opetti näissä 
jakeissa, on tämä: Jos toimimme vanhurskaasti, 
koska rakastamme taivaallista Isää, Hän palkitsee 
meidät julkisesti.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tilan
teesta, jolloin olet tuntenut, että sinua on siunattu, kun 

olet pyrkinyt tekemään jotakin pikemminkin sen vuoksi että miel
lyttäisit taivaallista Isää kuin että muut näkisivät.
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Tarkastele lyhyesti oppiaiheen alussa tekemääsi itsetut-
kistelua ja arvioi motiivejasi almujen antamiseen, rukoi-
lemiseen ja paastoamiseen. Mieti, miten voisit soveltaa 
Vapahtajan opetuksia parantaaksesi motiivejasi tehdä 
näitä tai muita Herralle omistautumista osoittavia tekoja.

Vapahtaja opetti nefiläisille lisää rukouksesta. Lue 
3. Nefi 13:7 ja pane merkille, miten Herra kuvaili tois-
tuvia tai monisanaisia ilmauksia, joita rukouksessa lau-
sutaan ilman vilpittömyyttä. Ilmaus tyhjän hokeminen 
viittaa puhumiseen ilman ajatusta tai tunnetta. Tyhjän 
hokeminen voi tarkoittaa myös samojen sanojen ajat-
telematonta toistamista tai rukoilemista ilman uskoa.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mistähän syystä on tärkeää välttää tyhjän hokemista, kun 
rukoilemme taivaallista Isää?
 b. Mitä asioita voit tehdä välttääksesi hokemasta tyhjää, kun 
rukoilet?

Lue 3. Nefi 13:8 ja pane merkille, minkä periaatteen 
Jeesus Kristus lausui taivaallisesta Isästä. Voisit merkitä 
tämän periaatteen pyhiin kirjoituksiisi. Rukoustemme 
yhtenä tarkoituksena on ”saada meille itsellemme 
ja muille siunauksia, joita Jumala muutenkin haluaa 

antaa, jos pyydämme niitä uskossa” (ks. Bible Dictio-
nary, ”Prayer”; ks. myös PKO, ”Rukous”).

Lue 3. Nefi 13:9–15 ja pohdi, mitä Herra haluaisi sinun 
oppivan rukouksistasi. Mieti, millä tavoin voit parantaa 
rukouksiasi soveltamalla sitä, mitä olet oppinut Vapah-
tajan opetuksista.

3. Nefi 13:19–24
Jeesus Kristus opettaa väkijoukkoa kokoamaan aarteita 
taivaaseen
Oletko koskaan lukenut tai kuullut kertomusta 
kadonneesta tai haudatusta aarteesta? Toisinaan näissä 
kertomuksissa aarteenmetsästäjät lopulta saavuttavat 
määränpäänsä mutta huomaavat, että aarre on kateissa 
tai sitä ei ole koskaan ollutkaan. Lue 3. Nefi 13:19–20 
ja pane merkille, mistä kahdenlaisista aarteista Herra 
puhui. Kummanlainen aarre Hänen sanojensa mukaan 
pysyisi meillä aina, jos tavoittelemme sitä?

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mitä eroa on ”aarteilla maan päällä” ja ”aarteilla taivaassa”?
 b. Mitä totuuksia Vapahtaja kohdan 3. Nefi 13:21–24 mukaan 
opetti maanpäällisten aarteiden ja taivaallisten aarteiden tavoittele
misesta? (Sinun voi olla helpompi ymmärtää näitä jakeita, kun tie
dät, että sana mammona tarkoittaa maailmallisuutta tai rikkauksia.)
 c. Kuinka maan päällä olevien aarteiden etsiminen voi estää 
meitä etsimästä taivaassa olevia aarteita?

Vapahtaja ei opettanut, että raha tai maallinen varalli-
suus ovat pahasta. Hän kuitenkin tähdensi sitä, miten 
tärkeää on kiinnittää sydämemme taivaallisiin aartei-
siin, jotka kestävät, eikä maallisiin rikkauksiin.

Yksi periaate, jonka voimme oppia kohdasta 3. Nefi 
13:19–24, on tämä: Jotta Jumala olisi meidän her
ramme, meidän täytyy rakastaa ja palvella Häntä 
enemmän kuin sitä, mikä on maailmasta.

Mitkä saattaisivat olla esimerkkejä siitä, että yrittää 
palvella Jumalaa ja mammonaa samanaikaisesti? Miksi 
saattaa olla vaikeaa aina rakastaa ja palvella Jumalaa 
eikä sitä, mikä on maailmasta? Miksi Jumala kannattaa 
asettaa ensimmäiselle sijalle?

 6. Lue seuraavat esimerkit. Kirjoita pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaasi, kumpaa herraa henkilö sinun mie

lestäsi palvelee: Jumalaa vai mammonaa (maailmallisuutta).
 a. Nuori mies kieltäytyy työstä, joka edellyttäisi hänen jäävän 
pois sunnuntaikokouksistaan, ja valitsee sen sijaan alempipalk
kaisen työn, joka ei edellytä hänen työskentelevän sunnuntaisin.
 b. Nuori nainen valittaa usein vanhemmilleen tarvitsevansa 
uusia vaatteita. Vaatteet, joita hän haluaa, maksavat enemmän 
kuin mihin hänen perheellään on varaa.
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 c. Nuori mies maksaa säännöllisesti kymmenyksensä palkasta, 
jonka hän saa työstään. Hän kuitenkin käyttää muun osan pal
kastaan ostaakseen viihdettä, myös sopimattomia elokuvia ja 
musiikkia, eikä hän ole säästänyt yhtään rahaa lähetystyötä tai 
opiskelua varten.
 d. Nuori nainen käyttää säännöllisesti osan tuloistaan ostaak
seen pieniä lahjoja osoittaakseen rakastavansa muita.

3. Nefi 13:25–34
Vapahtaja opastaa kahtatoista opetuslasta etsimään 
Jumalan valtakuntaa ennen omia ajallisia huolenaiheitaan
Kun kaksitoista nefiläistä opetuslasta lähtivät palvele-
maan kansan keskuuteen, Jeesus Kristus kehotti heitä 
olemaan huolehtimatta ajallisista ruoan ja vaatteiden 
tarpeistaan (ks. 3. Nefi 13:25–31). Lue 3. Nefi 13:32–33 
ja pane merkille, mitä Vapahtaja sanoi opetuslapsilleen 
näiden ajallisista tarpeista. Mitä Hän lupasi niille, jotka 
panevat Jumalan ja Hänen valtakuntansa ensimmäi-
selle sijalle elämässään?

Yksi periaate, jonka voimme oppia näistä jakeista, voisi 
olla tämä: Jos etsimme ensin Jumalan valtakuntaa, 
Hän auttaa meitä huolehtimaan tarpeistamme.

 7. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Kuinka ihminen ”[etsii] ensin Jumalan valtakuntaa”? (3. Nefi 
13:33.)
 b. Millä tavoin Herra on pitänyt huolen sinun tarpeistasi, kun 
olet asettanut Hänet ensimmäiseksi elämässäsi?

Presidentti Ezra Taft Benson on todistanut siunauksista, 
joita tulee, kun asetamme Jumalan ensimmäiseksi elä-
mässämme (voisit kirjoittaa tämän lainauksen paperille 
ja säilyttää sitä pyhien kirjoitustesi välissä, jotta voit 
kerrata sitä tai lukea sen jollekulle tulevaisuudessa):

”Kun asetamme Jumalan ensimmäiselle 
sijalle, kaikki muu asettuu oikealle paikal-
leen tai jää pois elämästämme. Rakkau-
temme Herraa kohtaan määrää sen, mihin 
kohdistamme kiintymyksemme, kuinka 
käytämme aikamme, mitä harrastamme ja 

millainen on tärkeysjärjestyksemme. – –

Meidän tulee antaa Jumalalle, henkemme Isälle, ehdo-
ton etusija elämässämme.” (”Suurin käsky – rakasta 
Herraa”, Valkeus, heinäkuu 1988, s. 3–4.)

Pohdi, kuinka sinua tai tuntemiasi henkilöitä on siu-
nattu, kun olette asettaneet Jumalan ensimmäiseksi 
omassa elämässänne.

 8. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun 3. Nefi 13 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 25: PÄIVÄ 3

3. Nefi 14
Johdanto
Jeesuksen Kristuksen saarna temppelin luona jatkuu 
luvussa 3. Nefi 14. Hän puhui ihmisille muiden tuomit-
semisesta ja kehotti heitä tavoittelemaan siunauksia 
taivaalliselta Isältä rukoilemalla. Vapahtaja varoitti myös 
vääristä profeetoista ja tähdensi sitä, kuinka tärkeää on 
tehdä Jumalan tahdon mukaisesti.

3. Nefi 14:1–6
Vapahtaja puhuu muiden tuomitsemisesta
Lue toisen säkeistön sanat kirkon laulusta ”Sua tahdon 
seurata” (MAP- lauluja, 142) tai jos haluat, voit laulaa 
sen itseksesi:

Miksi muita tuomitsisin?
Itsekin oon heikko vaan.
Oman murheen yksinäisen
Kantaa kukin rinnassaan.
Miksi muita tuomitsisin?
Sua tahdon seurata.

Kuten luvussa 3. Nefi 14 kerrotaan, Vapahtaja jatkoi 
nefiläisten opettamista temppelin luona. Lue 3. Nefi 
14:1–2 ja mieti, kuinka tämä Vapahtajan antama ohje 
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liittyy laulun toiseen säkeistöön, jonka luit. (Sinulle 
voi olla avuksi ymmärtää, että ilmaus ”millä mitalla 
te mittaatte” viittaa siihen, minkä mittapuun mukaan 
henkilö arvioi eli tuomitsee jonkun.)

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Millä tavoin Vapahtajan neuvo kohdassa 3. Nefi 14:1–2 liittyy 
laulun ”Sua tahdon seurata” toiseen säkeistöön?
 b. Kuinka ilmaisisit omin sanoin sen tärkeän totuuden, jota 
Vapahtaja opetti kohdassa 3. Nefi 14:2? (Voit myös kirjoittaa 
tämän totuuden tai periaatteen pyhien kirjoitustesi marginaaliin.)

Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin kooru-
mista on tuonut esiin oivalluksen, joka auttaa meitä 
ymmärtämään Vapahtajan käskyn jakeessa 3. Nefi 
14:1 olla tuomitsematta. Kun luet lainausta, allevii-
vaa, minkä tyyppisiä tuomioita meidän tulee hänen 
mukaansa välttää ja miksi.

”On olemassa kahdenlaista tuomitse-
mista: lopullista tuomitsemista, josta meitä 
kielletään, ja väliaikaista tuomitsemista, 
johon meitä kehotetaan, mutta vanhurs-
kauden periaatteita noudattaen. – –

Viimeinen tuomio – – on se tulevaisuuden 
tilanne, jolloin me kaikki seisomme Kristuksen tuomio-
istuimen edessä tuomittavina teoistamme. – – Uskon, 
että pyhien kirjoitusten käsky ’älkää tuomitko’ viittaa 
mitä selkeimmin tähän viimeiseen tuomioon. – –

Miksi Vapahtaja kielsi meitä antamasta lopullista 
tuomiota? Uskon, että tämä käsky annettiin, koska me 
uskottelemme antavamme lopullisen tuomion aina 
kun julistamme, että joku tietty henkilö menee helvet-
tiin (tai taivaaseen) jostakin tietystä teosta tai jostakin 
tietystä ajasta lukien. Niin tehdessämme – ja kiusaus 
siihen on suuri – me loukkaamme itseämme ja henki-
löä, jota me väitämme tuomitsevamme. – –

Vanhurskaan tuomitsemisen on oltava olemukseltaan 
väliaikainen. Se pidättyy julistamasta, että joku on 
saanut varmuuden korotuksesta, tai karkottamasta 
jotakuta sanoen, että hän on peruuttamattomasti 
menossa helvetin tuleen. Se pidättyy julistamasta, että 
joku on menettänyt kaikki mahdollisuudet korotuk-
seen tai jopa kaikki mahdollisuudet toimia hyödylli-
sessä tehtävässä Herran työssä. Evankeliumi on toivon 
evankeliumi, eikä kenelläkään meistä ole valtuutta 
kieltää sovituksen voimaa puhdistamasta yksilöllisistä 
synneistä, tuomasta anteeksiantoa ja elämän uudistu-
mista asianmukaisissa olosuhteissa.” (”’Judge Not’ and 
Judging”, Ensign, elokuu 1999, s. 7, 9.)

Pohdi, kuinka vanhin Oaksin lausuma auttaa sinua 
ymmärtämään Vapahtajan käskyä ”Älkää tuomitko”.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin: Kuinka jakeen 3. Nefi 

14:2 periaate, jonka mukaan meidät tuomitaan sen mukaan, 
kuinka me itse tuomitsemme, voi muuttaa tavan, jolla suhtau
dumme muiden virheisiin tai heikkouksiin? Lue 3. Nefi 14:12. 
Kuinka tämä jae voisi liittyä tähän periaatteeseen?

Onko sinulla koskaan ollut silmässäsi jotakin pientä, 
kuten ripsi tai pölyhiukkanen? Pyhissä kirjoituksissa 
puhutaan silmässä olevasta roskasta. Pitkää, paksua 
rakennuspuuta kutsutaan hirreksi. Vapahtaja käytti näitä 
kuvailmauksia auttaakseen meitä ymmärtämään, mitä 
ongelmia syntyy, kun me tuomitsemme muita epävan-
hurskaasti tai etsimme sopimattomasti heistä vikoja. Lue 
3. Nefi 14:3–5 ja mieti, mitä roska ja hirsi kuvastavat.

 3. Piirrä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi kuva 
siitä, mitä Vapahtaja kuvaili jakeessa 3. Nefi 14:4. Vastaa 

sitten seuraaviin kysymyksiin:
 a. Mitä sinun mielestäsi roska edustaa?
 b. Mitä sinun mielestäsi hirsi edustaa?
 c. Miksihän epävanhurskaasti tuomitsevien henkilöiden virhei
den kuvastamiseen käytetään mieluummin hirttä kuin roskaa?

Huomaa, että Vapahtajan vertaus keskittyy esineisiin, 
jotka ovat silmässä ja siksi vaikuttavat henkilön näköky-
kyyn. Pohdi mielessäsi seuraavia kysymyksiä, jotka koske-
vat sinua itseäsi: Kuinka minun virheeni voivat vaikuttaa 
siihen, millaisina näen muut? Millä tavoin voin soveltaa 
Jeesuksen Kristuksen neuvoja kohdassa 3. Nefi 14:5?

Onko mielestäsi koskaan sopivaa tai tarpeellista arvos-
tella eli tuomita muiden ihmisten käyttäytymistä? Pro-
feetta Joseph Smith on selventänyt, että samalla kun 
meidän ei pidä tuomita muita epävanhurskaasti, meitä 
kehotetaan tuomitsemaan vanhurskas tuomio (ks. JSR 
Matt. 7:1 [ks. 3. Nefi 14:1, alaviite a]).

Seuraava selitys tarjoaa lisänäkemystä kysymykseen 
muiden tuomitsemisesta: ”Joskus ihmisistä tuntuu, että 
on väärin tuomita muita millään tavalla. Vaikka onkin 
totta, ettei sinun pidä langettaa ihmisille tuomioita eli 
tuomita heitä epävanhurskaasti, sinun on arvioitava 
ajatuksia, tilanteita ja ihmisiä läpi elämäsi. Herra on 
antanut monia käskyjä, joita ei voi pitää tekemättä 
arvioita.” (Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen haku-
teos, 2005, s. 98.)

Jotta sinun on helpompi ymmärtää, miten tärkeää on 
tuomita vanhurskaasti, lue 3. Nefi 14:6 ja pane mer-
kille, mitä tuomioita Jeesus Kristus kehotti meitä teke-
mään. Ennen kuin luet, saattaa olla hyödyllistä ymmär-
tää, että ilmaukset ”antaa koirille sitä, mikä on pyhää” 
ja ”heittää helmiä sikojen eteen” tarkoittavat sitä, että 
antaa sitä, mikä on pyhää, sellaisille, jotka eivät arvosta 
sitä tai jotka eivät ymmärrä sen pyhyyttä.
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Kuinka jae 3. Nefi 14:6 auttaa sinua ymmärtämään 
tarpeen tuomita vanhurskaasti? Vanhin Dallin H. Oaks 
on selittänyt muitakin tilanteita, jolloin meidän tulee 
tuomita vanhurskaasti:

”Me kaikki teemme arvioita valitessamme 
ystäviämme, päättäessämme, kuinka 
aiomme käyttää aikaamme ja rahojamme, 
sekä tietenkin valitessamme iankaikkista 
kumppaniamme. – –

Vanhurskasta tuomitsemista ohjaa Herran 
Henki, ei viha, kosto, kateus tai oman edun tavoittelu.” 
(”’Judge Not’ and Judging”, s. 9.)

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Miksi on tärkeää tehdä vanhurskaita arvioita sellaisissa 
asioissa kuten ystävien valitseminen, siitä päättäminen, kuinka 
käytämme aikaamme ja rahojamme, tai iankaikkisen kumppanin 
valitseminen? Mitkä muut tilanteet saattaisivat olla sellaisia, jol
loin olisi välttämätöntä tai sopivaa arvioida eli tuomita muita?
 b. Kuinka voit tuomita vanhurskaammin? Pohdi, onko ketään, 
jolle voisit olla ystävällisempi tai jonka kohdalla sinun tulisi 
pidättyä tuomitsemasta epävanhurskaasti.

3. Nefi 14:7–12
Vapahtaja kehottaa tavoittelemaan siunauksia 
taivaalliselta Isältä
Mieti hetkiä, jolloin taivaallinen Isä on vastannut 
rukouksiisi. Lue 3. Nefi 14:7–11 ja pane merkille, mitä 
Jeesus Kristus opetti taivaallisen Isän halukkuudesta 
vastata meidän rukouksiimme.

Yksi periaate, jonka voimme oppia kohdasta 3. Nefi 
14:7–11, on se, että taivaallinen Isä siunaa meitä, 
jos pyydämme ja etsimme Häntä rukouksessa. 
Kuinka tieto siitä, että taivaallinen Isä vastaa mielellään 
rukouksiisi, voi muuttaa sen, millä tavoin rukoilet?

 5. Esitä luotettavalle aikuiselle seuraava kysymys:  
Milloin olet tuntenut taivaallisen Isän rakkauden sinua 

kohtaan siinä, kuinka Hän on vastannut sinun rukouksiisi? Esitä 
lyhyesti pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi, mitä hän vas
tasi ja mitä olet oppinut sen pohjalta.

3. Nefi 14:13–27
Vapahtaja opettaa, miten tärkeää on tehdä taivaallisen 
Isän tahto
Kun Vapahtaja jatkoi temppelin luo kokoontuneiden 
nefiläisten opettamista, Hän esitti muutamia ver-
tauksia, jotta meidän on helpompi ymmärtää, miten 
tärkeää on noudattaa Hänen opetuksiaan. Kussakin 
vertauksessa on hyvä esimerkki ja huono esimerkki.

 6. Piirrä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi yksin
kertainen kuva hyvästä esimerkistä ja huonosta esimer

kistä, joka on kussakin seuraavista kolmesta pyhien kirjoitusten 
kohdasta. Kirjoita myös muistiin, mitä Vapahtaja mielestäsi 
haluaa meidän oppivan vertailemalla hyviä ja huonoja esimerk
kejä. Valmistaudu näyttämään piirtämäsi kuvat luokallesi ja selit
tämään, mitä olet oppinut näistä vertauksista.
 a. 3. Nefi 14:13–14
 b. 3. Nefi 14:15–20
 c. 3. Nefi 14:24–27

Lue 3. Nefi 14:21–23 ja mieti, mitä voisit sanoa hen-
kilölle, joka sanoo sinulle, että pelastuaksesi Jumalan 
valtakuntaan sinun pitää vain sanoa uskovasi Jeesukseen 
Kristukseen.

 7. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun 3. Nefi 14 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 25: PÄIVÄ 4

3. Nefi 15–16
Johdanto
Kun Vapahtaja jatkoi ihmisten opettamista temppelin 
luona Runsaudenmaassa, Hän julisti, että Mooseksen 
laki oli täytetty Hänessä ja että Hän on valo ja laki, 
johon ihmisten tulisi turvautua. Sitten Vapahtaja selitti 
kahdelletoista nefiläiselle opetuslapselle, että ihmiset 
Amerikan mantereella olivat niitä ”muita lampaita”, 
joista Hän oli puhunut Jerusalemissa oleville ihmisille 
(ks. Joh. 10:14–16). Hän myös lupasi, että ne, jotka 
tekevät parannuksen ja palaavat Hänen luokseen, 
luetaan Hänen liittokansaansa.

3. Nefi 15:1–10
Vapahtaja julistaa, että Hän on täyttänyt Mooseksen lain
Oletko koskaan miettinyt, miksi Herra pyytää meitä 
noudattamaan tiettyjä lakeja ja käskyjä, kuten maksa-
maan kymmenykset, pyhittämään lepopäivän tai kun-
nioittamaan vanhempiamme? Kun Jeesus Kristus jatkoi 
nefiläisten opettamista, Hän opetti heille lakiensa ja 
käskyjensä taustalla olevan keskeisen tarkoituksen. Pane 
merkille tämä tarkoitus, kun tutkit lukua 3. Nefi 15.
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Kun Vapahtaja lakkasi puhumasta väkijoukolle, Hän 
huomasi, että muutamilla heidän joukossaan olevista 
oli kysymys. Lue 3. Nefi 15:1–2 ja kirjoita, mitä ihmiset 
ihmettelivät ja kummastelivat:   
 

Jotta voit ymmärtää, miksi nefiläiset ihmettelivät ja 
kummastelivat Vapahtajan julistusta, jonka mukaan 
Mooseksen lain ”vanha oli kadonnut” ja ”kaikki oli 
tullut uudeksi”, on hyödyllistä tietää, että nefiläiset 
olivat vuosisatojen ajan tunteneet Mooseksen lain ja 
eläneet sen mukaan. Heidän lakinsa, riittinsä ja kirkon 
organisaationsa perustuivat Mooseksen lakiin, jonka 
kuolevaisuutta edeltävässä tilassa ollut Jeesus Kristus 
oli antanut muinoin valmistaakseen ihmisiä tuloaan 
varten ja suunnatakseen heitä Hänen sovitusuhriinsa. 
Nyt pyhä lainsäätäjä seisoi heidän edessään julistaen, 
että sovitus oli suoritettu (ks. 3. Nefi 11:10–14) ja että 
Hänessä Mooseksen laki oli täytetty (ks. 3. Nefi 9:16–
20; 12:46–47). Hänen julistuksensa, jonka mukaan 
Mooseksen lain ”vanha oli kadonnut” ja uusien asioi-
den oli määrä astua lain sijaan, muutti yhtäkkiä sen, 
kuinka heidän tuli palvella Jumalaa.

Vapahtaja vastasi heidän huolenaiheisiinsa tähden-
tämällä erästä hyvin tärkeää opinkohtaa. Lue 3. Nefi 
15:3–5, 9 ja korosta ne ilmaukset Vapahtajan vastauk-
sessa, jotka ovat saattaneet vakuuttaa nefiläisille, ettei 
lain lähde muuttuisi.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Mitä Jeesus mielestäsi 

opetti nefiläisille, kun Hän sanoi: ”Minä olen laki”? (3. Nefi 15:9.)

Vapahtajan opetukset näissä jakeissa opettavat, että 
Jeesus Kristus on evankeliumin kaikkien lakien 
ja käskyjen tarkoitus. Pohdi, miksi tämä totuus oli 
tärkeä nefiläisille, kun he oppivat, että vanha Moosek-
sen laki korvattiin korkeammalla lailla, ja kun heidän 
jumalanpalvelustapansa muuttuivat.

Lue 3. Nefi 15:9–10 ja merkitse, mitä Herra haluaa 
meidän tekevän tämän opinkohdan seurauksena. 
Täydennä seuraava periaate näistä jakeista oppimillasi 
asioilla: Jos me - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Jeesukseen Kris
tukseen pitämällä - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , Hän 
antaa meille - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

 2. Ajattele käskyjä, kuten kymmenysten maksamista, 
lepopäivän pyhittämistä ja vanhempiemme kunnioitta

mista, ja kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:
 a. Millä tavoin joku saattaisi noudattaa käskyjä ja olla silti tur
vautumatta Kristukseen?
 b. Millä tavoin meidän kuuliaisuutemme käskyjä kohtaan saattaisi 
muuttua, jos keskittyisimmekin turvautumaan Jeesukseen Kristuk
seen emmekä keskittyisi pelkästään sääntöjen noudattamiseen?

Yksi tapa, jolla kuuliaisuutemme käskyjä kohtaan saat-
taisi muuttua, jos turvaudumme Kristukseen, on se, että 
motiivimme totella vaihtuisi velvollisuudesta – tai jopa 
sääntöjen rakastamisesta – rakkaudeksi Herraa kohtaan.

Lue kahdentoista apostolin koorumin 
jäsenen, vanhin Marvin J. Ashtonin 
seuraava lausunto: ”Millainen hengelli-
nen lohtu ja siunaus onkaan tietää, että 
jos me turvaudumme Vapahtajaamme 
Jeesukseen Kristukseen ja kestämme 

loppuun asti, me voimme saada iankaikkisen elämän ja 
korotuksen. – – Jumalaa on helpompi lähestyä, kun me 
turvaudumme Häneen. Jumalaan turvautuminen 
opettaa meitä palvelemaan ja elämään vailla pakkoa 
[ilman että meitä pakotetaan tai painostetaan teke-
mään jotakin].” (Ks. ”Lahjat ovat moninaiset”, Valkeus, 
tammikuu 1988, s. 17–18.)

 3. Valitse jokin käsky, josta olet saattanut ihmetellä, miksi 
sinun täytyy noudattaa sitä, ja mieti, kuinka sen käskyn 

pitäminen voi johtaa sinut Jeesuksen Kristuksen luokse. Voisit aset
taa tavoitteen olla kuuliaisempi valitsemallesi käskylle ja kirjoittaa 
muutamia ajatuksia siitä, kuinka aiot saavuttaa tavoitteen. Kirjoita 
ajatuksesi muistiin pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi.
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3. Nefi 15:11–16:5
Jeesus Kristus puhuu opetuslapsilleen muista lampaistaan
Oletko koskaan tuntenut itsesi unohdetuksi tai yksi-
näiseksi ja miettinyt, tunteeko taivaallinen Isä sinut? 
Vaikka me saatamme tuntea itsemme yksinäiseksi 
tai tuntea itsemme toisinaan vähemmän tärkeäksi 
kuin muut, Jumala välittää kansastaan ja ilmaisee 
itsensä heille. Pane merkille todisteita tästä totuu-
desta, kun tutkit luvun 3. Nefi 15 loppuosaa ja luvun 
3. Nefi 16 alkuosaa.

Kuten Uudessa testamentissa ja Mormonin kirjassa ker-
rotaan, Jeesus Kristus palveli kansan keskuudessa Van-
hassa maailmassa ja Amerikan mantereella. Lue 3. Nefi 
15:11–17 ja pane merkille, mitä Herra sanoi niille, jotka 
olivat Jerusalemissa, kansastaan Amerikan mantereella.

”Muilla lampailla” viitataan paimenen, Jeesuksen Kris-
tuksen, muihin seuraajiin. Sana lammastarha tarkoittaa 
lammasaitausta, mutta tässä yhteydessä sitä käytetään 
tarkoittamaan sellaisten ihmisten piiriä, jotka uskovat 
yhdessä Jeesukseen Kristukseen. Kuinka Herra kohdan 
3. Nefi 15:17 mukaan sanoi ilmaisevansa itsensä muille 
lampailleen?

Jeesus selitti, miksi taivaallinen Isä oli kieltänyt Häntä 
kertomasta niille, jotka olivat Jerusalemissa, enempää 
muista lampaistaan. Tutki kohtaa 3. Nefi 15:18–20 ja 
merkitse Vapahtajan selitys. Huomaamalla, että Isä 
pidätti juutalaisilta suuremman määrän tietoa nefi-
läisistä juutalaisten pahuuden tähden, me voimme 
oppia tärkeän periaatteen, joka koskee sitä, kuinka me 
saamme tietoa ja totuutta Herralta. Kuinka täydentäisit 
seuraavan periaatteen näiden jakeiden perusteella? 
Jumala antaa meille tietoa ja totuutta meidän 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------- - - - - - - - .

Herra sanoi nefiläisille, että he olivat niitä muita lam-
paita, joista Hän oli puhunut Jerusalemissa. Juutalaiset 
olivat luulleet, että Hän puhui pakanoista (ihmisistä, 
jotka eivät olleet israelilaista syntyperää). He eivät 
ymmärtäneet, että pakanat eivät ”kuulisi” Vapahtajan 
ääntä (ks. 3. Nefi 15:21–23).

Lue 3. Nefi 15:24 ja pane merkille, kuinka Herra 
nimenomaan vakuutti nefiläisille huolehtivansa heistä.

Lue 3. Nefi 16:1–3, niin saat selville, ketkä muut kuu-
lisivat Vapahtajan äänen. Meillä ei ole pyhää aikakirjaa 
siitä, keiden muiden luona Vapahtaja kävi, mutta on 
selvää, että Hän kävi muiden ihmisryhmien luona ja toi 
heidät ”laumaansa”.

Millä tavoin Jeesus Kristus osoittaa, että Hän huolehtii 
niistä ihmisistä, jotka eivät saa kuulla Hänen ääntään? 
Lue 3. Nefi 15:22–23 ja 3. Nefi 16:4 ja pane merkille, 
kuinka Herra sanoi ilmaisevansa itsensä pakanoille.

Sen pohjalta, mitä olet tähän mennessä tutkinut 
luvuista 3. Nefi 15 ja 16, mitä todisteita olet nähnyt 
siitä, että Jumala huolehtii kansastaan ja ilmaisee 
itsensä heille?   
  
 

Lue 3. Nefi 16:5 ja pane merkille, mitä tapahtuu 
viimeisinä aikoina, kun pakanat ovat saaneet tiedon 
Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen evankeliumistaan.

Jeesus lupasi siunata kaikkia lapsiaan – Israelin huo-
netta ja pakanoita – antamalla heille sanansa, kuten 
nefiläiset ovat ne kirjoittaneet. Nefiläisten kirjoitukset 
auttaisivat käännyttämään pakanat, jotka sitten auttai-
sivat kokoamaan Israelin huoneen viimeisinä aikoina 
(ks. 3. Nefi 16:4–5).

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Mitä todisteita olet huo

mannut omassa elämässäsi siitä, että Jeesus Kristus huolehtii 
meistä kaikista?

3. Nefi 16:6–20
Jeesus Kristus julistaa siunauksia ja antaa varoituksia niille 
pakanoille, jotka elävät myöhempinä aikoina
Oletko koskaan halunnut kuulua johonkin ryhmään, 
kerhoon tai joukkueeseen? Keksi jokin tietty esi-
merkki. Mitä vaaditaan, jotta voi päästä jäseneksi tähän 
ryhmään? Suurenmoisin ryhmä, minkä jäsen voit olla, 
on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkko, Herran liittokansa.
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Lue 3. Nefi 16:6–7 ja pane merkille, mitä tapahtuu 
pakanoiden uskon ja Israelin huoneen epäuskon täh-
den viimeisinä aikoina. Voisi olla hyödyllistä ymmärtää, 
että viimeisinä aikoina on myös epäuskoisia pakanoita, 
jotka hajottavat ja kohtelevat huonosti Israelin huo-
neen jäseniä (ks. 3. Nefi 16:8–9). Herra ottaa evanke-
liuminsa pois jumalattomilta ja ilmoittaa sen viimeisinä 
aikoina vanhurskaille – sekä israelilaisille että paka-
noille (ks. 3. Nefi 16:10–12).

Lue 3. Nefi 16:13 ja pane merkille, mitä vaaditaan, jotta 
voi päästä Herran liittokansaan. Täydennä seuraava 
periaate sen pohjalta, mitä olet oppinut jakeesta 3. Nefi 
16:13: Jos me - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , niin mei
dät luetaan Hänen kansansa joukkoon.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Kuinka sinä tiedät kuuluvasi Herran liittokansaan?
 b. Kuinka Hänen kansaansa kuuluminen on ollut siunauksena 
sinun elämässäsi?

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut 3. Nefi 15–16 ja suorittanut tämän oppi
aiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 26: PÄIVÄ 1

3. Nefi 17
Johdanto
Kun Jeesuksen Kristuksen ensimmäinen päivä nefi-
läisten luona oli päättymässä, Hän havaitsi, että monet 
eivät täysin ymmärtäneet, mitä Hän oli opettanut heille. 
Sen vuoksi Hän opetti, kuinka voi saada lisää ymmär-
rystä. Ihmiset itkivät, kun Hän sanoi olevansa lähdössä. 
Täynnä myötätuntoa Vapahtaja viipyi heidän luonaan 
kauemmin. Hän paransi heidän sairaansa, siunasi hei-
dän lapsensa ja rukoili heidän puolestaan. Väkijoukko 
tunsi suurta iloa ja rakkautta Vapahtajaa kohtaan, kun 
he olivat vuorovaikutuksessa Hänen kanssaan.

3. Nefi 17:1–3
Jeesus käskee ihmisiä pohdiskelemaan Hänen sanojaan ja 
rukoilemaan ymmärrystä

Kuinka toimit, kun pyhissä kirjoituksissa tai jonkun 
kirkon johtohenkilön puheessa tulee vastaan opetus, 
jota et ymmärrä? Ympyröi kaikki soveltuvat kohdat:

• Jätän opetuksen vain huomiotta.
• Pyydän jotakuta muuta auttamaan minua  

ymmärtämään.
• Mietin opetusta huolellisesti.
• Pyydän taivaallista Isää auttamaan minua 

ymmärtämään.

Tapahtumat, jotka on kirjoitettu muistiin lukuun 
3. Nefi 17, tapahtuivat, kun Jeesuksen Kristuksen ensim-
mäinen päivä nefiläisjoukon luona oli päättymässä. Lue 
3. Nefi 17:1–3 ja merkitse, mitä Vapahtaja käski nefi-
läisiä tekemään, jotta nämä ymmärtäisivät paremmin, 
mitä Hän oli heille opettanut. Mieti, millä tavoin se, 
että menet kotiin pohtimaan ja rukoilemaan, voi auttaa 
sinua ymmärtämään evankeliumin totuuksia paremmin.

Presidentti Henry B. Eyring ensimmäisestä 
presidenttikunnasta on selittänyt, mitä 
pohtiminen tarkoittaa. Lue seuraava 
lausunto ja korosta sanoja tai ilmauksia, 
jotka kuvailevat, mitä pohtiminen tarkoit-
taa: ”Lukeminen, tutkiminen ja pohtimi-

nen eivät ole sama asia. Me luemme sanoja ja saamme 
kenties ajatuksia. Me tutkimme ja kenties löydämme 
pyhistä kirjoituksista kaavoja ja yhteyksiä. Mutta kun 
me pohdimme, me kutsumme Hengen antamaan 
ilmoitusta. Pohtiminen on minulle sitä ajattelemista ja 
rukoilemista, jota teen luettuani ja tutkittuani pyhien 
kirjoitusten kohtia huolella.” (Ks. ”Palvelkaa Hengen 
voimalla”, Liahona, marraskuu 2010, s. 60.)

Katso huolellisesti jaetta 3. Nefi 17:3 ja huomaa, että 
Vapahtaja antoi ohjeen, että ihmisten tuli valmis-
taa mieltään seuraavaa kokemustaan varten Hänen 
kanssaan. Ennen kuin siirryt tutkimisessasi eteen-
päin, pohdi, kuinka vastaisit seuraaviin kysymyksiin: 
Mitä voisit tehdä valmistaaksesi mieltäsi, ennen kuin 
osallistut kirkon kokouksiin? Ennen kuin osallistut 
seminaariin? Ennen kuin kuuntelet yleiskonferenssia? 
Ennen kuin tutkit pyhiä kirjoituksia? Miten arvelet 
oman mielesi valmistamisen vaikuttavan siihen, mitä 
saat niistä oppimistilaisuuksista?

Yksi niistä periaatteista, joita opimme näistä jakeista, 
on tämä: Pohdiskelemalla ja Isää rukoilemalla 
me voimme saada suurempaa ymmärrystä. (Voisit 
kirjoittaa tämän pyhiin kirjoituksiisi kohdan 3. Nefi 
17:1–3 viereen.)

 1. Jotta sinun on helpompi soveltaa tätä periaatetta 
käytäntöön, valitse toinen tai kumpikin seuraavista koh

dista ja sisällytä siinä mainittu toiminta elämääsi tulevalla vii
kolla. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä teit. 
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Kirjoita myös siitä, miten tämä toiminta lisäsi sitä, mitä opit kir
kossa, seminaarissa tai yleiskonferenssissa tai pyhistä kirjoituk
sista. Valmistaudu kertomaan tästä pyhien kirjoitusten tutkimus
päiväkirjatoiminnasta opettajallesi. Laadi myös suunnitelma, 
jonka mukaisesti aiot edelleen kehittyä jommallakummalla osa 
alueella tulevina viikkoina.
 a. Valmistan mieltäni, ennen kuin osallistun kirkon kokouksiin 
tai seminaariin.
 b. Pohdin ja rukoilen siitä, mitä kuulen kirkossa tai seminaarissa.

3. Nefi 17:4–25
Vapahtaja parantaa sairaat nefiläisten keskuudessa ja 
siunaa heidän lapsensa
Ajattele tilannetta, jolloin olet tuntenut ylentyneesi niin 
paljon ja olevasi niin täynnä iloa, ettet olisi halunnut 
kokemuksen koskaan päättyvän. Lue 3. Nefi 17:4–5, 
niin saat selville, kuinka nefiläiset toimivat, kun Vapah-
taja sanoi, että Hän palaisi Isänsä luokse.

Vapahtaja vastasi nefiläisten vanhurskaisiin toiveisiin 
tuntien suurta myötätuntoa. Seuraava toiminta voi aut-
taa sinua ymmärtämään täydellisemmin sitä rakkautta, 
jota Jeesus Kristus tuntee meitä kaikkia kohtaan. Se voi 
auttaa sinua myös saamaan selville pyhien kirjoitus-
ten totuuksia Jeesuksen Kristuksen luonteesta ja siitä, 
millainen Hän on.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seu
raavat pyhien kirjoitusten viitteet. Jätä kunkin viitteen alle 

tilaa lisätiedoille: 3. Nefi 17:6–10; 3. Nefi 17:11–18; 3. Nefi 
17:19–25. Tutki kutakin pyhien kirjoitusten kohtaa ja pane mer
kille totuuksia, jotka koskevat Vapahtajan luonnetta – sitä, millai
nen Hän on. Etsi ainakin kolme totuutta – yksi totuus kutakin 
pyhien kirjoitusten viitettä kohti – ja kirjoita ne vastaavan viit
teen alapuolelle.

Yksi hellimmistä ja koskettavimmista tapahtumista, 
mitä on kuvailtu Mormonin kirjassa, on se, kun Jeesus 
siunaa siinä tilanteessa paikalla olleita pieniä lapsia. 
Tämä tapahtuma auttaa meitä ymmärtämään Jee-
suksen Kristuksen luonnetta ja sitä, millainen Hän 
on. Ennen kuin presidentti Boyd K. Packer lainasi 
kertomusta Vapahtajasta ja lapsista kohdasta 3. Nefi 
17:11–12, 21–25, hän sanoi: ”Kertomuksessa Vapahta-
jan palvelutehtävästä nefiläisten luona voimme nähdä 
kenties syvemmälle Hänen sieluunsa kuin missään 
muussa pyhien kirjoitusten kohdassa” (”Opettakaa 
lapsia”, Liahona, toukokuu 2000, s. 22).

Huomaa, että väkijoukko toi Vapahtajan luokse ne, 
jotka olivat sairaita ja kärsiviä, mukaan lukien ne, jotka 
olivat ”jollakin tavalla vaivaisia” (3. Nefi 17:9). Nämä 
vaivat ovat voineet olla fyysisiä, emotionaalisia tai 
henkisiä. Pohdi, millaisia ”vaivoja” sinulla saattaa olla. 
Kuinka Vapahtaja voisi auttaa sinua vaivoissasi, jos Hän 
siunaisi sinua henkilökohtaisesti?
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 3. Kertaa pohtimista koskeva periaate, jonka opit tämän 
oppiaiheen alussa. Yksi tapa pohdiskella on kuvitella 

itsensä samaan tilanteeseen, jota pyhien kirjoitusten kertomuk
sessa kuvaillaan. Käytä hetki siihen, että kuvittelet mielessäsi, 
miltä olisi tuntunut, jos olisit ollut mukana niissä tapahtumissa, 
joista kerrotaan luvussa 3. Nefi 17. Kuvaile pyhien kirjoitusten  
tutkimispäiväkirjassasi, mitä arvelisit siinä tilanteessa kuulleesi, 
nähneesi ja tunteneesi ja mitä olisit oppinut Vapahtajalta. Voisit 
myös kuvailla, millaisen siunauksen olisit saattanut pyytää 
Vapahtajalta.

Keksi virke, joka kuvai-
lee jotakin totuutta, 
jonka opit kohdasta 
3. Nefi 17:6–25. Kirjoita 
virke näiden jakeiden 
viereen pyhien kirjoi-
tustesi marginaaliin 
tai pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaasi. 
Yksi totuus, jonka 
opimme näistä pyhien 
kirjoitusten kohdista, on 
tämä: Vapahtaja tuntee 
suurta myötätuntoa 
meitä kohtaan. Miksi 
sinun on tärkeää tuntea 
ne totuudet Vapahtajan 

luonteesta, jotka olet oppinut näistä jakeista?

Lue seuraava lausunto uskosta: ”Uskosi täytyy keskit-
tyä Herraan Jeesukseen Kristukseen, jotta se johtaisi 
sinut pelastukseen. – – Voit osoittaa uskoa Kristukseen, 
kun sinulla on varmuus siitä, että Hän on olemassa, 
oikea käsitys Hänen luonteestaan ja tieto siitä, että 
pyrit elämään Hänen tahtonsa mukaan.” (Lujana 
uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s. 179.)

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Kuinka Vapahtajan myötä

tuntoisen luonteen ymmärtäminen auttaa sinua osoittamaan 
uskoa Häneen?

 5. Kerro jollekulle toiselle jotakin, mitä olet oppinut 
Vapahtajasta luvun 3. Nefi 17 pohjalta. Kirjoita pyhien 

kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän henkilön nimi ja yhteen
veto siitä, mitä sanoit hänelle.
Vaikka me emme ole kokeneet samaa, mitä nefiläiset 
kokivat Jeesuksen Kristuksen kanssa, niin päivä on 
koittava, jolloin meistä jokainen näkee Hänet ja kuulee 
Häntä. Pohdiskele tätä oppiaihetta päivän tai parin 
ajan. Ajattele Vapahtajan myötätuntoa, kun rukoilet toi-
veidesi, heikkouksiesi, murheidesi ja koetustesi tähden.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Voit pohdiskella pyhiä kir
joituksia hyödyntämällä 
kuvittelemisen periaatetta. 
Tee niin, että yrität nähdä 
mielessäsi pyhien kirjoitusten 
tapahtumat tai kuvitella itsesi 
osallistujaksi kertomukseen, 
jota luet. Kuvitteleminen voi 
auttaa sinua ajattelemaan, 
ymmärtämään ja soveltamaan 
käytännössä sitä, mitä luet 
pyhistä kirjoituksista.

Kuvittele mielessäsi

Olen opiskellut luvun 3. Nefi 17 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 26: PÄIVÄ 2

3. Nefi 18
Johdanto
Kun Jeesus Kristus päätti nefiläisten keskuudessa suo-
rittamansa palvelutehtävän ensimmäisen päivän, Hän 
antoi sakramentin ja käski ihmisiä rukoilemaan aina 
Isää ja ottamaan kaikki ihmiset joukkoonsa. Vapahtaja 
lupasi suurenmoisia siunauksia niille, jotka pitävät 
nämä käskyt. Sitten Hän antoi kahdelletoista nefiläi-
selle opetuslapselleen ohjeita heidän palvelutyöstään 
kirkossa. Ennen taivaaseen nousemista Hän antoi 
heille vallan antaa Pyhän Hengen lahjan.

3. Nefi 18:1–14
Jeesus Kristus siunaa ja antaa nefiläisille sakramentin
Lue seuraava kertomus, jonka on kertonut vanhin 
Gerald N. Lund, joka palveli seitsemänkymmenen 
koorumin jäsenenä, ja kuvittele, miltä olisi mahtanut 
tuntua olla tämän kertomuksen mies:

”Jokin aika sitten – – oli mielenkiintoinen artikkeli vuori-
kiipeilystä. [Siinä oli] kertomus, joka antaa hienon vas-
tauksen kysymykseen: ’Mitä me ansiottomina palvelijoina 
voimme koskaan tehdä maksaaksemme Kristukselle 
takaisin sen, mitä Hän on tehnyt meidän hyväksemme?’

Artikkeli kertoi miehestä nimeltä Czenkusch, joka 
pitää kiipeilykoulua. – – Czenkusch kuvaili haastatte-
lijalle vuorikiipeilyssä käytettyä varmistusmenetelmää. 
Tämä on menetelmä, jolla kiipeilijät suojaavat itsensä 
putoamisilta. Yksi kiipeilijä asettuu turvalliseen paik-
kaan ja varmistaa köyden toiselle kiipeilijälle kieto-
malla sen tavallisesti oman kehonsa ympäri. ’Varmis-
tan’, tarkoittaa: ’Olen varmistanut köytesi. Jos jotakin 
tapahtuu, pysäytän putoamisesi.’ Se on tärkeä osa 
vuorikiipeilyä. Huomatkaa nyt, mitä artikkelissa kerro-
taan seuraavaksi: ’Köysivarmistus on antanut Czen-
kuschille hänen parhaat ja pahimmat kiipeilyhetkensä. 
Kerran Czenkusch putosi korkealta vuorenseinämältä 
kiskaisten irti kolme hakaa ja vetäen varmistajansa 
kallionkielekkeeltä. Hän pysähtyi pää alaspäin kol-
men metrin päässä maasta, kun hänen varmistajansa 
raajat levällään pysäytti putoamisen ojennettujen 
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käsiensä voimalla. ”Don pelasti henkeni”, Czenkusch 
sanoo. ”Kuinka sellaiseen toveriin suhtautuu? Antaako 
hänelle joululahjaksi käytetyn kiipeilyköyden? Ei, 
hänet muistaa. Hänet muistaa aina.”’ [Eric G. Anderson, 
”The Vertical Wilderness”, Private Practice, marras-
kuu 1979, s. 21, kursivointi lisätty.]” (”The Grace and 
Mercy of Jesus Christ”, julkaisussa Jesus Christ: Son of 
God, Savior, toim. Paul H. Peterson, Gary L. Hatch ja 
Laura D. Card, 2002, s. 48.)

Lue 3. Nefi 18:1–11 ja pane merkille, mitä Jeesus 
Kristus pyysi nefiläisiä tekemään, jotta he muistaisi-
vat Hänet. Voisit merkitä sanat muistoksi ja muistatte 
jakeisiin 7 ja 11. Miksihän on tärkeää aina muistaa 
Vapahtajan sovitusuhri sinun puolestasi? Kuinka toimit 
eri tavalla, kun muistat Vapahtajan?

Vapahtajan käsky muistaa Hänen ruumiinsa ja verensä oli 
varmasti erityisen merkityksellinen näille ihmisille, koska 
he olivat juuri vastikään tunnustelleet haavoja Hänen 
ruumiissaan. Vaikka sinä et ole nähnyt haavoja Vapahtajan 
ruumiissa, kuten Mormonin kirjan kansa näki, sinä voit 
muistaa Hänen sovitusuhrinsa, kun nautit sakramentin.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Kuinka Vapahtajan uhrin 

muistaminen sakramentin aikana on auttanut sinua tuntemaan 
kiitollisuutta Häntä kohtaan?

Kohtaan 3. Nefi 18:7–11 kirjoitetut Jeesuksen Kris-
tuksen sanat opettavat seuraavia periaatteita: Kun 
nautimme sakramentin, me todistamme Isälle, 
että olemme halukkaita tekemään kaiken, mitä 
Hän on käskenyt. Kun nautimme sakramentin, 
me todistamme Isälle, että muistamme Jeesuksen 
Kristuksen aina. Lue uudelleen jakeet 3. Nefi 18:7–11 
ja merkitse sanoja tai ilmauksia, jotka opettavat näitä 
periaatteita. Kun luet jaetta 11, mieti, miltä sinusta 
tuntuisi, jos Vapahtaja sanoisi nuo sanat sinulle.

 2. Valitse seuraavista kysymyksistä kaksi ja kirjoita 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset niihin:

 a. Mitä Vapahtajan elämän ja palvelutyön osa alueita voisit 
muistella sakramenttitoimituksen aikana?
 b. Mitä voit tehdä muistaaksesi Vapahtajan aina koko viikon ajan?
 c. Jos pyrit vilpittömästi muistamaan Vapahtajan sakramentin 
aikana, kuinka tämä mahtaisi vaikuttaa sinuun tulevalla viikolla?

Pane merkille eräs toinen periaate, jota opetetaan 
kohdassa 3. Nefi 18:7, 11, täydentämällä seuraava virke 
ilmauksella, joka selittää, mitä Vapahtaja lupasi niille, 
jotka nauttivat sakramentin ja muistavat Hänet. Kun 
nautimme sakramentin ja muistamme Vapahtajan 
aina, niin   
 .

 3. Vertaa kohtia 3. Nefi 18:12–14 ja Hel. 5:12. Kirjoita 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, kuinka se, että 

nautit sakramentin viikoittain, voi auttaa sinua asettamaan Jee
suksen Kristuksen siksi perustukseksi, jolle rakennat elämäsi.

 4. Jotta sinun on helpompi muistaa Vapahtajaa enem
män, kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi joka 

päivä ensi viikolla, mitä olet tehnyt muistaaksesi Vapahtajan sinä 
päivänä. Voisit kirjoittaa, mitä ajattelit sakramentin aikana tai 
kuinka Vapahtajan muistaminen on vaikuttanut ajatuksiisi, sanoi
hisi ja tekoihisi.

3. Nefi 18:15–25
Jeesus opettaa nefiläisiä rukoilemaan Isää aina ja 
kokoontumaan usein yhteen
Kun Jeesus Kristus oli antanut nefiläisille sakramentin, 
Hän opetti heille tärkeitä periaatteita rukouksesta. Yksi 
Hänen opettamistaan periaatteista on tämä: Jos me 
aina valvomme ja rukoilemme Isää, me voimme 
vastustaa Saatanan kiusauksia. Kun me valvomme, 
me olemme hengellisesti valppaita ja tarkkaavaisia.

Lue 3. Nefi 18:15–21 ja merkitse sanoja tai ilmauksia, 
jotka opettavat edellä olevaa periaatetta. Minkähän 
vuoksi kiusausten vastustamiseen tarvitaan välttämättä 
sekä valppautta että rukoilemista?

Huomaa, että 3. Nefi 18:15, 20–21 on pyhien kirjoitus-
ten hallittava kohta. Voisit merkitä nämä jakeet pyhiin 
kirjoituksiisi.

 5. Lue seuraavat kysymykset, mieti niitä ja kirjoita sitten 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus kahteen 

tai useampaan kysymyksistä:
 a. Kuinka rukoileminen on auttanut sinua vastustamaan Saata
nan kiusauksia?
 b. Mitä voit tehdä kehittääksesi henkilökohtaisia rukouksiasi?
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 c. Mitä siunauksia olet saanut, kun olet rukoillut perheesi 
kanssa? (Ks. 3. Nefi 18:21.)
 d. Mitä voit tehdä auttaaksesi perhettäsi pitämään perhe
rukouksia säännöllisesti ja tekemään niistä merkityksellisiä?

Kun rukoilemme taivaallista Isää ja lähestymme Vapah-
tajaamme Jeesusta Kristusta, me haluamme usein aut-
taa muitakin lähestymään Häntä. Ajattele jotakuta, jota 
haluaisit auttaa lähestymään Vapahtajaa. Lue 3. Nefi 
18:22–24 ja pane jakeissa merkille seuraava periaate: 
Kun palvelemme muita, me voimme auttaa heitä 
tulemaan Kristuksen luokse.

Kuten jakeessa 3. Nefi 18:24 kerrotaan, Vapahtaja 
opetti, että meidän jokaisen on pidettävä valomme 
korkealla, jotta se loistaa maailmalle. Hän sanoi myös, 
että Hän on se valo, joka meidän on pidettävä kor-
kealla. Vanhin Robert D. Hales kahdentoista apostolin 
koorumista on opettanut, että me pidämme Vapahtajan 
valon korkealla pitämällä Hänen käskynsä ja noudatta-
malla Hänen esimerkkiään:

”Meidän tulee olla Vapahtajan kaltaisia, 
kuten Hän kehotti meitä: ’Tule ja seuraa 
minua.’ Eikö Jeesukselle olisi otollista, jos 
voisimme antaa valomme loistaa niin että 
ne, jotka seuraavat meitä, seuraisivat 
Vapahtajaa? On niitä, jotka etsivät valoa ja 

[jotka] iloiten kulkisivat kasteen portista suoralle ja 
kapealle tielle, joka johtaa iankaikkiseen elämään (ks. 
2. Nefi 31). Voisitteko te olla se valo, joka johtaa heidät 
turvalliseen satamaan? – –

Oletteko koskaan pysähtyneet ajattelemaan, että ehkä 
te olette se valo, jonka taivaallinen Isä on lähettänyt 
johdattamaan jonkun toisen turvallisesti kotiin tai ole-
maan kaukaa loistavana majakkana näyttämässä tietä 
takaisin suoralle ja kapealle polulle, joka johtaa ian-
kaikkiseen elämään? Teidän valonne on majakka, eikä 
se saa koskaan lakata valaisemasta tai johtaa harhaan 
niitä, jotka etsivät tietä kotiin. – –

Jeesus Kristus on se valo, joka meille on annettu, jotta 
voimme seurata ja tietää, minne kulkea. [Rukoilen,] 
että jokainen meistä voisi valita oikein, [jotta voimme] 
kohottaa ja vahvistaa lähipiirissämme olevia.” (”That Ye 
May Be Children of Light”, puhe kirkon koululaitoksen 
takka valkeaillassa nuorille aikuisille, 3. marraskuuta 
1996, s. 6–7.)

Muiden puolesta rukoileminen, heidän kutsumisensa 
kirkon kokouksiin ja Kristuksen kaltaisena esimerkkinä 
oleminen ovat tapoja, joilla voimme palvella muita. 
Muistele, miltä sinusta on tuntunut, kun olet noudatta-
nut Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä ja auttanut jotakuta 
toista lähestymään Vapahtajaa. Mitä aiot tehdä tänään tai 
tällä viikolla, jotta antaisit valosi loistaa niin että ne, jotka 
seuraavat sinua, seuraisivat myös Vapahtajaa?

3. Nefi 18:26–39
Vapahtaja opettaa, että opetuslasten tulee ottaa kaikki 
ihmiset joukkoonsa
Kun Vapahtaja oli asettanut sakramentin ja puhunut 
nefiläisille rukouksesta, Hän kääntyi valitsemiensa 
kahdentoista opetuslapsen puoleen ja opetti heille, 
kuinka kirkon asioita tulee johtaa ja ohjata (ks. 3. Nefi 
18:26–39). Huomaa, että kohdassa 3. Nefi 18:26 Vapah-
taja lakkasi puhumasta väkijoukolle ja kääntyi niiden 
johtohenkilöiden puoleen, ”jotka hän oli valinnut”. 
Hänen sanomansa jakeissa 28–29 annettiin niille pap-
peusjohtajille varoituksena, etteivät he sallisi niiden, 
jotka ovat kelvottomia, nauttia sakramenttia.

Kirkon jäsenten tulee keskittyä omaan kelvollisuu-
teensa nauttia sakramentti ja jättää vastuu päättää 
muiden kelvollisuudesta nauttia sakramentti niille, 
jotka Herra on kutsunut tekemään näitä arvioita, kuten 
piispalle tai vaarnanjohtajalle. Lue 3. Nefi 18:32 ja pane 
merkille, millä tavoin Vapahtaja opetti opetuslapsia 
huolehtimaan niistä, jotka olivat harhautuneet uskosta. 
Mieti, millä tavoin sinä voisit ”edelleen palvella” ystä-
vää, perheenjäsentä tai seurakuntanne jäsentä, joka on 
harhautunut uskosta.

Pyhien kirjoitusten hallinta –  
3. Nefi 18:15, 20–21
Voisit käyttää muutaman minuutin kohdan 3. Nefi 
18:15, 20–21 ulkoa opettelemiseen. Kirjoita nämä 
kolme jaetta paperille ja harjoittele niiden lausumista. 
Kun olet lukenut ne muutamaan kertaan, pyyhi pois tai 
viivaa yli joitakin kohtia jakeista. Jatka jakeiden luke-
mista ja poista aina lukemisen jälkeen joitakin kohtia 
jakeista. Voit jatkaa tätä, kunnes olet pyyhkinyt pois tai 
viivannut yli kaikki sanat.

Kun opettelet näitä jakeita ulkoa, mieti, mitä Vapahtaja 
niissä opetti. Kuten jakeessa 3. Nefi 18:15 kerrotaan, 
Jeesus Kristus opetti nefiläisille, kuinka voi kestää Per-
keleen kiusauksia. Huomaa voima, joka tulee rukouk-
sesta. Rukouksen kautta meille voidaan antaa voimaa 
vastustaa kiusauksia.

Kuten jakeissa 3. Nefi 18:20–21 kerrotaan, Jeesus Kris-
tus opetti, että kun me rukoilemme uskossa, Isä kuulee 
aina meidän rukouksemme, mutta Hän vastaa niihin 
lapsiaan varten laatimansa suunnitelman mukaan ja 
sen mukaan, minkä Hän tietää meille oikeaksi. Toista 
jae 20 ääneen: ”Ja mitä tahansa te pyydätte Isältä 
minun nimessäni, mikä on oikein, uskoen saavanne, 
katso, se teille annetaan.” Mitä arvelet ilmauksen 
”mikä on oikein” tarkoittavan tässä kohdassa? (Voit 
myös katsoa kohtaa Jaak. 4:3.)
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Presidentti Gordon B. Hinckley on 
lausunut tämän todistuksen: ”Jumala, 
iankaikkinen Isämme, elää. Hän on 
maailmankaikkeuden Luoja ja Hallitsija, 
ja silti Hän on meidän Isämme. Hän on 
Kaikkivaltias ja kaiken yläpuolella. Hänet 

voi tavoittaa rukoilemalla. – – Kuuleeko Hän lapsen 
rukouksen? Tietenkin Hän kuulee. Vastaako Hän 
siihen? Tietenkin Hän vastaa. Ei aina siten kuin 
toivoisimme, mutta Hän vastaa. Hän kuulee ja vastaa.” 
(Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997, s. 468.)

Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin kooru-
mista on opettanut: ”[Kohdassa 3. Nefi 18:20] Vapahtaja 
muistuttaa meille, että usko – olipa se kuinka vahva 
tahansa – ei voi saada aikaan seurausta, joka on vastoin 
Hänen tahtoaan, jonka voima se on. Uskon harjoitta-
minen Herraan Jeesukseen Kristukseen alistuu aina 
taivaan järjestykseen sekä Herran hyvyyteen, tahtoon, 
viisauteen ja ajoitukseen. Siksi me emme voi todella 
uskoa Herraan, ellemme me myös täysin luota Herran 
tahtoon ja Herran ajoitukseen.” (Ks. ”Usko Herraan 
Jeesukseen Kristukseen”, Valkeus, heinäkuu 1994, s. 97.)

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun 3. Nefi 18 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 26: PÄIVÄ 3

3. Nefi 19
Johdanto
Tapahtumat, jotka on kirjoitettu muistiin lukuihin 3. Nefi 
11–18, tapahtuivat kaikki yhden päivän aikana. Sen päi-
vän päättyessä uutinen Vapahtajan käynnistä ja Hänen 
paluustaan seuraavana päivänä levisi kansan keskuu-
teen, ja he ”ponnistelivat tavattomasti koko sen yön 
voidakseen olla seuraavana päivänä sillä paikalla, missä 
Jeesus näyttäytyisi väkijoukolle” (3. Nefi 19:3). Aamulla 
kaksitoista opetuslasta opettivat ihmisiä ja rukoilivat 
heidän kanssaan. Sitten Nefi kastoi kaksitoista opetus-
lasta, ja he saivat Pyhän Hengen, ja enkelit ympäröivät 
heidät. Tämän ilmestyksen aikana Jeesus Kristus tuli ja 
käski opetuslapsiaan rukoilemaan, ja Hänkin rukoili 
Isää väkijoukon puolesta. Uskonsa ansiosta opetuslapset 

täyttyivät Pyhällä Hengellä. Heidät puhdistettiin, ja 
heistä tuli yhtä Isän ja Pojan kanssa.

3. Nefi 19:1–14
Kaksitoista opetuslasta palvelevat kansaa kuten Vapahtaja 
on käskenyt
Kuvittele, miltä sinusta mahtaisi tuntua ja mitä mah-
taisit tehdä, jos tietäisit, että huomenna Jeesus Kristus 
tulisi jonkin matkan päässä olevan temppelin luokse. 
Kuinka kovasti yrittäisit päästä sinne? Haluaisitko 
viedä muita mukanasi? Mitä tekisit valmistautuaksesi 
tähän kokemukseen?

Lue 3. Nefi 19:1–3 ja pane merkille, miten nefiläi-
set suhtautuivat Vapahtajan lupaukseen siitä, että 
Hän palaisi seuraavana päivänä. Kun väkijoukko oli 
kokoontunut, kaksitoista opetuslasta jakoivat väki-
joukon kahteentoista ryhmään ja alkoivat opettaa 
ryhmiä. He kehottivat väkijoukkoa polvistumaan 
rukoukseen ja opettivat kansalle samoja totuuksia, 
joita Vapahtaja oli opettanut edellisenä päivänä.  
(Ks. 3. Nefi 19:4–7.)

 1. Lue 3. Nefi 19:8–9 ja kirjoita pyhien kirjoitusten  
tutkimispäiväkirjaasi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mitä opetuslapset halusivat eniten? Miksi Pyhän Hengen 
lahja on oman kokemuksesi perusteella niin haluttava?
 b. Kahdentoista opetuslapsen oli määrä johtaa kirkon asioita Ame
rikan mantereella sen jälkeen kun Vapahtaja olisi lähtenyt. Miksi oli 
välttämätöntä, että heillä olisi Pyhä Henki opastamassa heitä?

Kun olet suorittanut pyhien kirjoitusten tutkimispäivä-
kirjatehtävän, pohdiskele näitä kysymyksiä: Mitkä ovat 
muutamia sellaisia asioita, joita haluat rukoillessasi eni-
ten? Kuinka usein rukoilet saadaksesi Pyhän Hengen?

Lue 3. Nefi 19:10–12 ja pane merkille, mitä opetus-
lapset tekivät, kun he olivat rukoilleet. Jakeissa 10–12 
kuvailtu kaste oli toinen kaste kahdelletoista opetus-
lapselle. Kirkko oli ollut vakiintuneena monia vuosia 
nefiläisten keskuudessa, ja nämä pappeusveljet olivat 
sen vuoksi saaneet kasteen aiemmin, vaikka heidän 
ensimmäistä kastettaan ei olekaan kirjattu pyhiin 
kirjoituksiin. Tämä toinen kaste oli erityinen tilanne, 
kuten presidentti Joseph Fielding Smith on selittänyt: 
”Vapahtaja käski Nefin ja kansan ottaa jälleen kasteen, 
koska Hän oli järjestänyt kirkon uudelleen evankeliu-
min alaisuudessa. Aikaisemmin se oli järjestetty [Moo-
seksen] lain alaisuudessa.” (Pelastuksen oppeja, toim. 
Bruce R. McConkie, 3 osaa, 1977–1982, osa 2, s. 312.)

Pidä mielessäsi, että opetuslapset ja muut nefiläiset 
olivat kelvollisia olemaan Vapahtajan edessä. Lue 
3. Nefi 19:13 ja pane merkille, mitä kahdelletoista 
opetus lapselle suotiin, koska heidän halunsa olivat 
vanhurskaita.
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 2. Laadi pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi luettelo 
siunauksista, joita tulee sellaisen henkilön elämään, jolla 

on Pyhän Hengen lahja ja joka elää sen arvoisena. Vertaa sitten 
luetteloasi kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin 
Robert D. Halesin seuraavaan lainaukseen ja jos löydät uusia aja
tuksia, lisää ne luetteloosi:

”Pyhä Henki antaa meille voimaa ja rohkeutta elää 
Jumalan valtakuntaan soveliaalla tavalla, ja se on 
lähteenä todistuksellemme Isästä ja Pojasta. – –

Me tarvitsemme Pyhän Hengen jatkuvaa tove
ruutta auttamaan meitä tekemään parempia 
valintoja päivittäin eteemme tulevissa tilanteissa. 

Nuoria miehiämme ja naisiamme pommitetaan maailman rumuu
della. Hengen toveruus antaa heille voimaa vastustaa pahaa ja 
auttaa heitä tarpeen tullen tekemään parannuksen ja palaamaan 
suoralle ja kaidalle polulle. Kukaan meistä ei ole suojassa vastus
tajan kiusauksilta. Me kaikki tarvitsemme Pyhän Hengen tarjoa
maa vahvistusta. – – Pyhän Hengen lahja auttaa perheen jäseniä 
tekemään viisaita valintoja – valintoja, jotka auttavat heitä 
palaamaan perheineen taivaallisen Isänsä ja Hänen Poikansa 
Jeesuksen Kristuksen luo asuakseen Heidän kanssaan iankaikki
sesti.” (”Kasteenliitto: Olla Jumalan valtakunnassa ja kuulua 
siihen”, Liahona, tammikuu 2001, s. 8.)
Sen pohjalta, mitä olet tutkinut jakeista 3. Nefi 19:1–14, 
pohdi, minkä siunauksen haluat elämääsi ennen kaik-
kea muuta ja miksi haluat sen.

Täydennä kohdan 3. Nefi 19:9, 13 pohjalta seuraava 
periaatelauselma: Vilpittömän halun ja rukouksen 
kautta me voimme   
 .

3. Nefi 19:14–36
Vapahtaja ilmestyy ja rukoilee, että ihmiset puhdistettaisiin 
uskonsa kautta
Lue 3. Nefi 19:14–16, niin saat tietää, mitä tapahtui sen 
jälkeen kun kaksitoista opetuslasta oli kastettu ja he 
olivat täyttyneet Pyhällä Hengellä.

Kun opetuslapset ja väkijoukko olivat polvistuneet 
maahan, Vapahtaja käski kahtatoista opetuslastaan 
rukoilemaan. Lue kertomus heidän rukouksestaan 
jakeista 3. Nefi 19:17–18, 24–26, 30. Tämä on ainoa 
kohta muistiin merkityissä pyhissä kirjoituksissa, missä 
kansa rukoili suoraan Jeesusta Kristusta. Rukouksis-
samme me rukoilemme Isää Jumalaa Hänen Poikansa 
Jeesuksen Kristuksen nimessä. Pyhissä kirjoituksissa 
meitä ei missään opeteta rukoilemaan Jeesusta.

Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin 
koorumista on esittänyt yhden mahdollisen syyn 
siihen, miksi opetuslapset ovat rukoilleet Jeesusta tässä 

ainutkertaisessa tilanteessa: ”Jeesus oli jo opettanut 
heitä rukoilemaan Isää Hänen nimessään, mitä he 
ensin tekivätkin [ks. 3. Nefi 19:8–9]. – – Mutta tällä 
kertaa ’he rukoilivat Jeesusta, kutsuen häntä Herrak-
sensa ja Jumalaksensa’ [3. Nefi 19:18]. Jeesus oli läsnä 
heidän edessään vertauskuvana Isästä. Hänet näh-
dessään oli aivan kuin he olisivat nähneet Isän. Häntä 
rukoillessaan oli aivan kuin he olisivat rukoilleet Isää. 
Se oli erityinen ja ainutlaatuinen tilanne.” (The Promi-
sed Messiah: The First Coming of Christ, 1978, s. 560–
561). Vapahtaja itse on sanonut: ”He rukoilevat minua, 
koska minä olen heidän kanssaan” (3. Nefi 19:22).

 3. Ollessaan polvistuneina ihmiset saivat todistaa, 
kuinka Jeesus Kristus lausui kolme erillistä rukousta  

opetuslastensa ja heidän puolestaan. Jäljennä pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaasi seuraava taulukko. Lue annetut pyhien kir
joitusten viitteet ja täydennä taulukko.
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Pyhien 
kirjoitusten 
kohta

Mitä Vapahtaja 
rukoili?

Millä tavoin voit 
soveltaa omaan 
elämääsi sitä, 
mitä olet oppinut 
Vapahtajan 
rukouksesta?

3. Nefi 
19:19–23

3. Nefi 
19:27–29

3. Nefi 
19:31–34

Lue 3. Nefi 19:24. Mitä mielestäsi tarkoittaa ilmaus 
”eivätkä he toistelleet monia sanoja”? Vanhin Bruce R. 
McConkie on opettanut rukouksista, joissa meille 
annetaan sanat, jotta tiedämme, mitä tulee rukoilla: 
”Täydellisiä rukouksia ovat ne, jotka ovat innoitettuja, 
joissa Henki ilmaisee sanat, joita tulee käyttää” (Mor-
mon Doctrine, 2. laitos, 1966, s. 586).

Jotta voit paremmin ymmärtää joitakin periaatteita, 
joita Vapahtaja opetti rukouksissaan, kertaa 3. Nefi 
19:28 ja merkitse sanoja tai ilmauksia, jotka opettavat 
tätä periaatetta: Kun osoitamme uskoa Jeesukseen 
Kristukseen, meidät voidaan puhdistaa. Pohdi, 
millä tavoin opetuslapset osoittivat uskoa lukuun 
3. Nefi 19 muistiin merkittyjen kokemusten aikana. 
Uskonsa tähden opetuslapset täytettiin Pyhällä Hen-
gellä (ks. 3. Nefi 19:13), ja Pyhän Hengen saaminen on 
välttämätöntä, jotta voi tulla puhtaaksi.

Lue ensimmäisen presidenttikunnan 
jäsenen, presidentti Marion G. Romneyn 
seuraava lausunto ja pane merkille, mitä 
puhtaaksi tuleminen tarkoittaa: ”’Silloin 
tulee tulen ja Pyhän Hengen kaste’ [2. Nefi 
31:13]. Tämä tulen ja Pyhän Hengen kaste, 

josta Nefi tässä puhuu, saa aikaan sen suuren muutok-
sen ihmisten sydämessä, johon Alma viittasi [ks. Alma 
5:14]. Se kääntää heidät lihallisuudesta hengellisyyteen. 
Se pesee, parantaa ja puhdistaa sielun. – – Usko Herraan 
Jeesukseen Kristukseen, parannus ja vesikaste ovat 
kaikki valmistavia ja välttämättömiä edellytyksiä sille 
[tulikasteelle], mutta se on täyttymys. Sen saaminen 
merkitsee sitä, että sen saajan vaatteet pestään Jeesuk-
sen Kristuksen sovittavassa veressä.” (Learning for the 
Eternities, toim. George J. Romney, 1977, s. 133.)

 4. Pohdi, mitä puhtaaksi tuleminen tarkoittaa, ja kirjoita 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraa

vaan kysymykseen: Kuinka uskon osoittaminen Jeesukseen  
Kristukseen auttaa meitä tulemaan puhtaiksi ja tahrattomiksi?

Sovitusuhriaan edeltäneenä iltana Jeesus lausui suu-
renmoisen rukouksen, joka oli hyvin samanlainen kuin 
ne rukoukset, joita Hän lausui nefiläisten keskuudessa 
käyntinsä toisena päivänä. Lue 3. Nefi 19:23, 29 ja Joh. 
17:9, 11, 21–22. Merkitse ilmaus ”jotta me olisimme 
yhtä”. Pohdi, kuinka Jeesus Kristus ja Isä ovat yhtä. 
Mitä me opimme näiden jakeiden pohjalta siitä, kuinka 
meistä voi tulla yhtä Jeesuksen Kristuksen kanssa?

Yksi niistä periaatteista, joita näissä 
jakeissa opetetaan, on tämä: Uskon 
kautta me voimme puhdistua ja meistä 
voi tulla yhtä Jeesuksen Kristuksen 
kanssa, kuten Hän on yhtä Isän 
kanssa. Lue kahdentoista apostolin 

koorumin jäsenen, vanhin D. Todd Christoffersonin 
seuraava lausunto siitä, kuinka me voimme olla yhtä 
Isän ja Pojan kanssa: ”Emme varmastikaan ole yhtä 
Jumalan ja Kristuksen kanssa, ennen kuin Heidän 
tahtonsa ja halunsa tulee meidänkin suurimmaksi 
toiveeksemme. Sellaista alistuvaisuutta ei saavuteta 
päivässä, mutta Pyhän Hengen välityksellä Herra 
kouluttaa meitä, jos olemme halukkaita, kunnes 
aikanaan voidaan oikeutetusti sanoa, että Hän on 
meissä aivan kuten Isä on Hänessä. Toisinaan vapisen 
miettiessäni, mitä se saattaa vaatia, mutta tiedän, että 
vain tässä täydellisessä ykseydessä voi löytää ilon 
täyteyden.” (Ks. ”’Jotta he olisivat yhtä’ meidän 
kanssamme”, Liahona, marraskuu 2002, s. 73.)

Päätä tämän päivän opiskelu lukemalla 3. Nefi 19:35–
36 ja pohtimalla näitä jakeita.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun 3. Nefi 19 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 26: PÄIVÄ 4

3. Nefi 20–22
Johdanto
Palvelutyönsä toisena päivänä nefiläisten keskuudessa 
Jeesus Kristus jälleen siunasi ja antoi sakramentin 
kansalle. Hän todisti, että myöhempinä aikoina Isä 
toteuttaisi liittonsa koota Israel ja siunata kaikkia maan 
kansakuntia. Lisäksi Hän selitti, että Mormonin kirjan 
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esiintulo viimeisinä aikoina olisi merkkinä siitä, että Isä 
oli alkanut toteuttaa tätä liittoa.

3. Nefi 20:1–9
Vapahtaja jälleen siunaa ja antaa sakramentin väkijoukolle
Jos olet nuori mies ja sinulla on Aaronin pappeus, 
pohdi seuraavia kysymyksiä: Mitä sinulle merkitsee se, 
että voit auttaa toimittamaan sakramenttipalveluksen? 
Kuinka osoitat Herralle, että ymmärrät tämän toimi-
tuksen pyhän luonteen?

Jos olet nuori nainen tai olet nuori mies, jolla ei vielä 
ole pappeutta, pohdi seuraavia kysymyksiä: Miltä 
sinusta tuntuu, kun näet kelvollisten nuorten miesten 
toimittavan sakramenttipalvelusta? Mitä sellaista teet 
sakramenttipalveluksen aikana, mikä osoittaa, että 
ymmärrät sen pyhän luonteen?

Kuten jakeissa 3. Nefi 20:35 kerrotaan, nefiläisten 
keskuudessa suorittamansa palvelutyön toisen päivän 
alussa Vapahtaja järjesti ihmeellisellä tavalla leipää 
ja viiniä toimittaakseen jälleen sakramentin. Lue 
3. Nefi 20:1 ja pane merkille, mitä Hän käski ihmi-
siä tekemään juuri ennen kuin Hän valmisti ja antoi 
sakramentin. Millä tavoin rukoileminen sydämessäsi 
voi mielestäsi vaikuttaa viikoittaiseen kokemukseesi 
sakramentin nauttimisesta?

Lue 3. Nefi 20:8. Huomaa, että siihen aikaan nefiläiset 
käyttivät viiniä, mutta kirkon nykyisenä käytäntönä on 
käyttää vettä (ks. OL 27:2). Huomaa myös, mitä leipä 
ja vesi edustavat. Kun säännöllisesti nautimme sakra-
mentin, me osoitamme halukkuutemme saada Vapah-
tajan sovituksen osaksi elämäämme. 

Mitä Jeesus Kristus jakeen 3. Nefi 20:8 mukaan lupasi 
niille, jotka nauttivat sakramentin? Ajattele leipä-  ja 
vesiannoksen kokoa sakramentissa. Jos tuntisit fyysistä 
nälkää ja janoa, tyydyttäisivätkö sakramenttileipä ja 
- vesi nälkäsi ja janosi? Jotta ymmärrät paremmin, 
kuinka voimme täyttyä nauttimalla sakramentin, lue 
3. Nefi 20:9 ja täydennä tämä periaate: Jos nautimme 
sakramentin kelvollisina, me voimme täyttyä 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin 
Dallin H. Oaksin seuraava lausunto ja alleviivaa, millä 
tavoin sinua voidaan hänen sanojensa mukaan siunata, 
kun täytyt Hengellä:

”Tulkaamme sen Vapahtajamme lupauksen 
arvoisiksi, että nauttimalla sakramentin me 
tulemme kylläisiksi (ks. 3. Nefi 20:8; ks. 
myös 3. Nefi 18:9), mikä tarkoittaa sitä, että 
me täytymme Hengellä (ks. 3. Nefi 20:9). 
Tuo Henki – Pyhä Henki – on meidän 

lohduttajamme, suunnannäyttäjämme, 

yhteydenpitäjämme, tulkitsijamme, todistajamme ja 
puhdistajamme – erehtymätön oppaamme ja iankaikki-
seen elämään johtavan kuolevaisen matkamme pyhittäjä.

– – Kun ilmeisen pienellä teolla me tietoisesti ja kun-
nioittaen uudistamme kasteenliittomme, niin samalla 
uudistuvat ne vedellä ja Hengellä toimitetun kasteen 
siunaukset, että Hänen Henkensä on aina meidän 
kanssamme. Näin meitä kaikkia johdatetaan ja näin 
meidät kaikki voidaan puhdistaa.” (Ks. ”Jotta hänen 
Henkensä aina olisi heidän kanssansa”, Valkeus,  
tammikuu 1997, s. 59.)

 1. Ajattele tilannetta, jolloin olet tuntenut Pyhän Hengen 
nauttiessasi sakramentin. Lue sakramenttirukoukset koh

dista Moroni 4:3 ja 5:2. Millä tavoin sakramentin nauttiminen 
joka viikko auttaa sinua täyttymään Pyhällä Hengellä? Kirjoita 
joitakin näistä tavoista pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi.

3. Nefi 20:10–46
Vapahtaja puhuu nefiläisille liitoista, joiden on määrä 
toteutua viimeisinä aikoina
Ajattele joitakin tärkeimpiä ominaisuuksiasi. Minkälaisiin 
ominaisuuksiin keskityit? Ovatko ne fyysisiä ominai-
suuksia, luonteenpiirteitä vai hengellisiä ominaisuuksia?

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, van-
hin David A. Bednarin seuraavat sanat ja merkitse, 
miten hän on määritellyt sen, keitä me olemme: 
”Saatatte pitää musiikista, urheilusta, tai teillä saattaa 
olla teknisiä taipumuksia, ja jonakin päivänä saatatte 
työskennellä jonkin elinkeinon, jonkin ammattikunnan 
tai taiteiden parissa. Niin tärkeitä kuin sellaiset toimet 
ja ammatit voivat ollakin, ne eivät määrittele sitä, keitä 
me olemme. Me olemme ennen kaikkea hengellisiä 
olentoja. Me olemme Jumalan lapsia ja Abrahamin 
jälkeläisiä.” (Ks. ”Lähetyssaarnaajaksi tuleminen”, 
Liahona, marraskuu 2005, s. 47.)

Se, että me olemme Abrahamin jälkeläisiä, tarkoittaa 
sitä, että me olemme hänen kirjaimellisia jälkeläisiään 
tai että meistä on tullut hänen poikiaan ja tyttäriään 
kuuliaisuuden kautta Jeesuksen Kristuksen evankeliu-
min laeille ja toimituksille. Kaikki saavat samat lupauk-
set ja liitot, jotka Jumala teki Abrahamin kanssa.

Kuten kohdassa 3. Nefi 20:11–13 kerrotaan, Vapah-
taja puhui nefiläisille liitoista ja lupauksista, joita oli 
annettu Abrahamille ja tämän jälkeläisille, jotka ovat 
Israelin huonetta. Hän opetti, että Isä toteuttaa liit
tonsa koota Israelin huoneen viimeisinä aikoina. 
Lue 3. Nefi 20:13 ja huomaa, minkä tiedon Israelin 
huone saa välttämättömänä osana tätä kokoamista. 
Miksi tämä tieto on mielestäsi välttämätön?
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Lue 3. Nefi 20:25–26 ja pane merkille, mitä Vapahtaja 
opetti siitä, kuinka Lehin jälkeläisiä siunattaisiin sen 
liiton ansiosta, jonka Isä on tehnyt Abrahamin kanssa. 
Vapahtaja tähdensi, että Isä lähetti Hänet käymään 
nefiläisten luona ja pelastamaan nämä synnistä, koska 
nefiläiset olivat liiton lapsia (ks. 3. Nefi 20:26).

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi siitä, 
kuinka sinua on siunattu sen liiton ansiosta, jonka olet 

tehnyt taivaallisen Isän kanssa kasteessa. Koska sinut on kastettu 
kirkon jäseneksi, sinä olet Abrahamin jälkeläinen ja sinulla on 
vastuullinen tehtävä auttaa toteuttamaan liitto, jonka Jumala on 
tehnyt Abrahamin kanssa.

Lue 3. Nefi 20:27 ja merkitse ilmauksia, jotka opettavat 
seuraavaa periaatetta: Abrahamin jälkeläisinä meillä 
on liitonalainen vastuu siunata kaikkia maailman 
ihmisiä.

Kun luet vanhin David A. Bednarin 
seuraavaa lausuntoa, pane merkille, 
kuinka meidän – Abrahamin jälkeläisten 
– on määrä siunata kaikkia maan ihmisiä: 
”Teidän ja minun tulee nyt ja aina siunata 
kaikkia kansoja kaikkien maailman 

kansakuntien keskuudessa. Teidän ja minun tulee nyt 
ja aina todistaa Jeesuksesta Kristuksesta ja julistaa 
palautuksen sanomaa. Teidän ja minun tulee nyt ja aina 
kutsua kaikkia ottamaan vastaan pelastuksen toimi-
tukset. Evankeliumin julistaminen ei ole osa- aikainen 
pappeusvelvollisuus. Se ei ole vain toimintaa, johon 
ryhdymme rajoitetuksi ajaksi, eikä tehtävä, joka meidän 
tulee suorittaa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkon jäseninä. Sen sijaan lähetystyö on 
meidän hengellisen identiteettimme ja perintömme 
ilmaus. Meidät on asetettu ennalta kuolevaisuutta 
edeltävässä olemassaolossa, ja me olemme syntyneet 
kuolevaisuuteen toteuttamaan Jumalan Abrahamille 
antaman liiton ja lupauksen. Me olemme täällä maan 
päällä tänä aikana pitääksemme pappeuden kunniassa 
ja saarnataksemme evankeliumia. Tätä me olemme, ja 
siksi me olemme täällä – nyt ja aina.” (Ks. ”Lähetys-
saarnaajaksi tuleminen”, s. 47.)

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mitä voit tehdä nyt nuorena siunataksesi muita maailmassa?
 b. Miksi mielestäsi on tärkeää, että ymmärrät olevasi Abrahamin 
jälkeläinen?

3. Nefi 21–22
Jeesus Kristus kertoo ennalta merkin Israelin huoneen 
kokoamisesta viimeisinä aikoina
Kuten luvuissa 3. Nefi 21–22 kerrotaan, Vapahtaja opetti 
nefiläisille monia asioita viimeisistä päivistä – ajasta, 

jolloin evankeliumi palautettaisiin maan päälle ja pyhät 
valmistautuisivat Hänen toista tulemistaan varten.

 4. Jotta saat paremmin selville, mitä Vapahtaja opetti 
myöhempien aikojen Israelin kokoamisesta, kuten lukui

hin 3. Nefi 21–22 on kirjoitettu, lue kaikki seuraavan taulukon 
vasemmassa sarakkeessa mainitut pyhien kirjoitusten kohdat. 
Valitse sitten oikean sarakkeen kysymyksistä kaksi ja kirjoita 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset niihin.

Jakeet Kysymykset

Lue 3. Nefi 21:1–2, 7. Kun 
Mormonin kirja tulee esiin 
viimeisinä aikoina, se on 
oleva merkkinä siitä, että 
Isä on alkanut koota Israelin 
huonetta.

 a. Milloin olet nähnyt, että 
Mormonin kirja ohjaa (eli 
kokoaa) jonkun, kuten 
sinut itsesi, Jeesuksen 
Kristuksen ja evankeliu
min liittojen luokse?

Lue 3. Nefi 21:9. Ilmaus 
”suuri ja ihmeellinen teko” 
viittaa Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumin palautukseen.

 b. Mikä Jeesuksen Kristuk
sen evankeliumin palau
tuksessa on mielestäsi 
suurta ja ihmeellistä?

Lue 3. Nefi 21:10–11 ja 
pohdi, kuinka tämä kuvaus 
sopii profeetta Joseph 
Smithiin.

 c. Miksi on välttämätöntä 
uskoa Herran sanat, jotka 
on tuotu esiin profeetta 
Joseph Smithin kautta?

Lue 3. Nefi 21:22. Mikäli 
ihmiset tekevät parannuksen 
eivätkä paaduta sydäntään, 
heidät luetaan Israelin 
huoneeseen.

 d. Miksihän parannuksen 
tekeminen on välttä
mätöntä, jotta ihminen 
tulee kootuksi Jumalan 
liittokansaan?

Lue 3. Nefi 22:7–10 
ja pane merkille, mitä 
lupauksia Vapahtaja antoi 
liittokansaansa kuuluville, 
jotka palaavat Hänen 
luokseen unohdettuaan 
Hänen kanssaan tekemänsä 
liitot.

 e. Miksi mielestäsi on 
tärkeää ymmärtää, että 
Herra osoittaa ikuista 
hyvyyttä ja armoa niille, 
jotka ovat eksyneet Hänen 
luotaan?

Ajattele jotakuta, jolle voisit lausua todistuksesi Jeesuk-
sesta Kristuksesta, Mormonin kirjasta, evankeliumin 
palautuksesta ja profeetta Joseph Smithin tehtävästä ja 
siten auttaa tätä henkilöä ottamaan vastaan palautetun 
evankeliumin siunaukset. Pohdi myös, kuinka voit kan-
nustaa muita tulemaan Herran luokse, kuten niitä, jotka 
ovat aiemmin olleet uskollisia evankeliumissa mutta 
eivät enää ole. Jos mieleesi tulee joku tietty henkilö, 
aseta tavoitteeksi toimia saamiesi kehotusten mukaan.
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 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut 3. Nefi 20–22 ja suorittanut tämän oppi
aiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 27: PÄIVÄ 1

3. Nefi 23
Johdanto
Lainattuaan Jesajan sanoja Jeesus Kristus käski nefi-
läisiä tutkimaan profeettojen sanoja. Lisäksi Vapahtaja 
nuhteli nefiläisiä siitä, etteivät nämä olleet pitäneet 
aikakirjojaan tunnollisesti.

3. Nefi 23:1–5
Jeesus Kristus käskee kansaa tutkimaan profeettojen sanoja
Pohdi pyhien kirjoitusten tutkimiseen liittyviä koke-
muksiasi tämän menneen vuoden aikana. Kirjoita 
muutamia sanoja tai lyhyitä ilmauksia, jotka kuvailevat 
siunauksia, joita on tullut elämääsi sen seurauksena, 
että olet tutkinut pyhiä kirjoituksia.   
  
 

Kun tarkastelet laatimaasi luetteloa, mieti, mitä nämä 
siunaukset ehkä kertovat sinulle pyhien kirjoitusten 
tutkimisen tärkeydestä.

Lainattuaan muutamia Jesajan opetuksia (ks. 
3. Nefi 22) Vapahtaja käski ihmisiä tutkimaan uut
terasti Jesajan ja muiden profeettojen sanoja. Lue 
3. Nefi 23:1–5 ja pane merkille, miksi Vapahtaja sanoi, 
että meidän tulee tutkia Jesajan ja profeettojen sanoja. 
Voisit merkitä sanoja ja ilmauksia, jotka auttavat sinua 
muistamaan, mitä olet oppinut.

Yksi syy siihen, miksi meitä käsketään tutkimaan Jesa-
jan sanoja, on se, että ”hän puhui käsitellen kaikkea, 
mikä koskee kansaani [Herran liittokansaa], joka on 
Israelin huonetta” (3. Nefi 23:2). Koska olet tehnyt 
liittoja Herran kanssa, kuulut Israelin huoneeseen. 
Jesajan kirjoitukset koskevat sinua. Toinen syy, miksi 
meidän tulee tutkia Jesajan sanoja, on se, että ne kaikki 
toteutuvat (ks. 3. Nefi 23:3).

Huomaa, että jakeessa 3. Nefi 23:1 Jeesus Kristus 
nimenomaan käski nefiläisiä tutkimaan uutterasti 
Jesajan sanoja.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mikä ero mielestäsi on profeettojen sanojen lukemisella ja 
niiden uutteralla tutkimisella?
 b. Mitkä pyhien kirjoitusten tutkimismenetelmät voivat auttaa 
sinua tutkimaan Jesajan ja profeettojen sanoja tehokkaasti ja 
merkityksellisesti? (Voisit ehkä kerrata viikon 1 päivän 1 koh
dalta osion ”Pyhien kirjoitusten tutkiminen”, jotta voit palauttaa 
mieleesi tärkeitä pyhien kirjoitusten tutkimisen apukeinoja.)

Vanhin Merrill J. Bateman, täysinpalvellut seitsemän-
kymmenen koorumin jäsen, on maininnut muutamia 
siunauksia, joita tulee elämäämme, kun tutkimme 
profeettojen sanoja: ”Kun tutkimme pyhiä kirjoituk-
sia, voimme saada tiettyjä siunauksia. Kun ihminen 
tutkii Herran sanoja ja on niille kuuliainen, hän pääsee 
lähemmäksi Vapahtajaa ja saa suuremman halun elää 
vanhurskaasti. Voima vastustaa kiusauksia vahvistuu, 
ja hengelliset heikkoudet voitetaan. Hengelliset haavat 
parantuvat.” (Ks. ”Tulkaa Kristuksen tykö tutkimalla 
pyhiä kirjoituksia”, Valkeus, tammikuu 1993, s. 28.)

Lue 3. Nefi 23:5 ja ota selville, minkä lupauksen Vapah-
taja antoi meille kaikille, jos tutkimme pyhien kirjoitus-
ten kehotuksia ja toimimme niiden mukaan.

 2. Kuvittele, että sinulla on ystävä tai perheenjäsen, 
jonka on vaikea tutkia pyhiä kirjoituksia säännöllisesti. 

Käytä apuna sitä, mitä olet oppinut jakeista 3. Nefi 23:1–5, ja kir
joita, mitä voisit sanoa kannustaaksesi tätä henkilöä tutkimaan 
profeettojen sanoja uutterasti ja saamaan pyhien kirjoitusten 
parissa merkityksellisen kokemuksen.

3. Nefi 23:6–14
Jeesus Kristus nuhtelee opetuslapsiaan, koska nämä ovat 
jättäneet kirjoittamatta muistiin tärkeitä tapahtumia
Lue presidentti Spencer W. Kimballin seuraavat sanat:

”Itse Herra Jeesus Kristus tähdensi nefiläi-
sille ja lamanilaisille aikakirjojen pitämisen 
suurta merkitystä [ks. 3. Nefi 23:6–13]. – –

Olen iloinen, etten itse ollut saamassa 
moitteita – vaikkakin lempeitä ja ystä-

vällisiä – siitä, että en ole täyttänyt velvollisuutta pitää 
aikakirjojani ajan tasalla. – –

Muistakaa, että Vapahtaja nuhteli niitä, jotka olivat 
jättäneet kirjoittamatta muistiin tärkeitä tapahtumia.” 
(”The Angels May Quote from It”, New Era, helmikuu 
2003, s. 32, 34–35.)

Luvun 3. Nefi 23 loppuosassa kerrotaan tapahtumasta, 
jota presidentti Kimball kuvaili ja jolloin Vapahtaja 
nuhteli nefiläisiä siitä, että nämä eivät olleet sisällyttä-
neet joitakin tärkeitä tapahtumia aikakirjoihinsa. Lue 
3. Nefi 23:6–11 ja pane merkille, mitä nefiläiset eivät 
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olleet kirjoittaneet muistiin. Miksi mielestäsi oli tär-
keää, että nefiläiset kirjoittivat muistiin tämän Samuel 
Lamanilaisen lausuman profetian toteutumisen? Millä 
tavoin meitä nykyään auttaa se, että meillä on tämä 
kirjoitus Mormonin kirjassa?

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Miksi saattaisi olla tär

keää, että sinä kirjoitat muistiin niitä hengellisiä tapahtumia ja 
kehotuksia, joita elämässäsi tapahtuu?

Jos elämässäsi on hiljattain ollut jokin hengellinen 
tapahtuma, jota et ole kirjoittanut muistiin, voisit kir-
joittaa siitä omaan päiväkirjaasi nyt. Päiväkirjan pitämi-
seen riittää yksinkertainen vihko tai paperilehtiö. Lue 
3. Nefi 23:12–14 ja pane merkille, mitä Vapahtaja teki 
sen jälkeen kun nefiläiset olivat noudattaneet käskyä 
kirjoittaa muistiin Samuel Lamanilaisen profetian.

Vapahtaja ”[selitti] kaikki heidän kirjoittamansa kir-
joitukset”, mikä tarkoittaa sitä, että Hän selitti pyhien 
kirjoitusten kohtien merkitystä.

Lue 3. Nefi 24:1 ja huomaa, mitä yhtäläisyyksiä on 
tämän jakeen alkuosan ja sen välillä, mitä tapahtui 
jakeissa 3. Nefi 23:12–14. Huomaa, että kun nefiläiset 
olivat kirjoittaneet muistiin, mitä Jeesus Kristus oli 
opettanut heille, Hän antoi heille lisää tietoa ja ilmoi-
tusta selittämällä niitä asioita.

Täydennä seuraava periaate sen pohjalta, mitä olet oppi-
nut kohdasta 3. Nefi 23:6–14: Kun kirjoitan muistiin 
pyhiä kehotuksia ja tapahtumia, kutsun   
 .

Voisit täydentää yllä olevan periaatteen muun muassa 
tällä tavoin: Kun kirjoitan muistiin pyhiä kehotuksia 
ja tapahtumia, kutsun Herraa antamaan minulle lisää 
ilmoitusta.

Jotta ymmärtäisit oppimasi totuuden täydellisemmin, 
lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin 
Richard G. Scottin seuraavat kaksi lausuntoa:

”Huolellisesti tallennettu tieto on tarvit-
taessa käytettävissä. Hengellisesti herkkää 
tietoa tulee säilyttää pyhässä paikassa, mikä 
osoittaa Herralle, kuinka sitä vaalitaan. 
Tämä käytäntö lisää sitä todennäköisyyttä, 
että saamme lisää valoa.” (Ks. ”Hengellisen 

tiedon saaminen”, Valkeus, tammikuu 1994, s. 88.)

”Kirjoittakaa huolella muistiin ne tärkeät asiat, joita 
Henki teille opettaa. Tulette huomaamaan, että kir-
joittaessanne 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. 12, 14.)

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Miksihän Herralta saamiemme ilmoitusten muistiin kirjoitta
minen voi auttaa meitä saamaan lisää ilmoitusta?
 b. Millä tavoin se, että varaamme aikaa kirjoittaaksemme Herran 
vaikutuksesta elämässämme, auttaa meitä tuntemaan kiitolli
suutta siunauksistamme ja ilmaisemaan kiitollisuutemme Hänelle?

Saatat kantaa huolta siitä, ettei sinulla ole ollut erityisiä 
tai pyhiä kokemuksia, jotka olisivat riittävän arvok-
kaita kirjoitettaviksi muistiin. Vanhin John H. Groberg, 
täysinpalvellut seitsemänkymmenen koorumin jäsen, 
puhui tästä huolenaiheesta: ”Jotkut sanovat: ’Minulla 
ei ole mitään kirjoitettavaa. Minulle ei tapahdu mitään 
hengellistä.’ Sanon heille: ’Aloittakaa kirjoittaminen, 
niin hengellisiä asioita tapahtuu. Niitä tapahtuu koko 
ajan, mutta kirjoittaessamme tulemme herkemmiksi 
huomaamaan ne.” (”Kirjoittakaa henkilö-  ja perhe-
historianne”, Valkeus, lokakuu 1980, s. 88.)

Voit alkaa soveltaa käytäntöön sitä, mitä olet oppinut 
hengellisten kokemusten muistiin merkitsemisestä, 
pitämällä tulevalla viikolla mukanasi paperia, muisti-
vihkoa tai päiväkirjaa. Kirjoita muistiin kaikki Hengen 
kehotukset, vaikutelmat, kokemukset tai tuntemuk-
set, joita saat viikon aikana. Kirjoita muistiin myös se, 
kuinka tunnet innoitusta toimia saamiesi kehotus-
ten mukaan. Kun olet toiminut saamiesi kehotusten 
mukaan, kirjoita kokemastasi.

Kerro jollekulle (perheenjäsenelle, ystävälle tai kirkon 
johtohenkilölle) suunnitelmastasi pitää kirjaa hengelli-
sistä kokemuksistasi. Voisit pyytää tätä henkilöä teke-
mään samoin ja kirjoittamaan muistiin omia hengellisiä 
kokemuksiaan. Kun kutsut tämän toisen henkilön 
mukaan tähän hankkeeseen, voitte kannustaa toisianne 
ja kertoa toisillenne edistymisestänne. Sinun tulee kui-
tenkin muistaa, ettei teidän tarvitse – eikä kenties ole 
sopivaakaan – jakaa pyhiä kokemuksianne toisillenne.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun 3. Nefi 23 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
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VIIKKO 27: PÄIVÄ 2

3. Nefi 24–26
Johdanto
Luvuissa 3. Nefi 24–25 Jeesus Kristus täytti taivaalli-
sen Isän käskyn ja antoi kansalle Malakian profetioita. 
Malakia oli julistanut, että Israelin huoneen tulee tehdä 
parannus ja palata Herran luo valmistautuen Vapahta-
jan tulemiseen. Kuten jakeessa 3. Nefi 26:3 kerrotaan, 
Jeesus Kristus selitti kansalle ”kaikki asiat aivan alusta 
siihen asti, jolloin hän tulisi kirkkaudessaan”. Sitten 
Mormon opetti, että niille, jotka uskovat Mormonin 
kirjaan, ilmaistaisiin suurempia asioita (ks. 3. Nefi 26:9).

3. Nefi 24:1–6
Jeesus Kristus lainaa Malakialle annettuja sanoja koskien 
Vapahtajan toista tulemista
Kun Jeesus Kristus lainasi Malakian profetioita nefiläi-
sille, Hän viittasi puheessaan vertauskuvallisesti tuleen 
ja saippuaan. Kuvittele hehkuvaa tulta ja saippuapalaa. 
Mieti, mitä yhtäläisyyksiä näillä kahdella saattaisi olla 
puhdistusaineina.

Lue 3. Nefi 24:2–3. Jakeessa 3. Nefi 24:2 Jeesusta Kris-
tusta verrataan metallinpuhdistajan tuleen ja pesijän 
saippuaan sen vuoksi, mitä Hän tekee toisen tulemi-
sensa yhteydessä. Jakeessa 3. Nefi 24:3 Häntä verra-
taan hopeaseppään, joka puhdistaa hopean. Näiden 
jakeiden ymmärtämisen kannalta on hyödyllistä tietää, 
että hopean puhdistamisprosessi vaatii, että hopea-
seppä pitää hopeakimpaletta tulen kuumimmissa 
liekeissä polttaakseen pois epäpuhtaudet. Sulattajan on 
katsottava hopeaa tiiviisti, sillä jos hopea jää liekkeihin 
hetkeäkään liian pitkäksi aikaa, se tuhoutuu. Pesijä on 
henkilö, joka pesee vaatteita tai valkaisee niitä saip-
pualla. ”Leevin pojat” olivat niitä, joilla muinaisessa 
Israelissa oli pappeus. Tämä termi voi nykyään koskea 
koko Herran kansaa.

Pohdi, mitä tämän kielikuvan mukaan tapahtuu Jee-
suksen Kristuksen toisessa tulemisessa. Voisit kirjoittaa 
pyhiin kirjoituksiisi kohdan 3. Nefi 24:2–3 viereen seu-
raavaa: Toisen tulemisensa yhteydessä Jeesus Kristus 
puhdistaa kansansa.

Lue 3. Nefi 24:5–6 ja pane merkille, ketkä palavat 
eli tuhoutuvat Vapahtajan tulemisessa ja ketkä eivät. 
(Huomaa, että tässä kohdassa ”Jaakobin pojat” ovat 
Herran liittokansaa Israelin huoneessa.) Näissä jakeissa 
opetetaan tätä periaatetta: Jeesus Kristus tuomitsee 
jumalattomat toisen tulemisensa yhteydessä.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seu
raava otsikko: Mitä minun täytyy tehdä valmistautuakseni 

Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen. Kun jatkat lukujen 
3. Nefi 24–26 tutkimista, kirjoita tämän otsikon alle luettelo 
siitä, mitä sellaista opit, mikä auttaa sinua valmistautumaan Jee
suksen Kristuksen toiseen tulemiseen.

3. Nefi 24:7–18
Malakia opettaa Israelin huoneelle, kuinka voi palata 
Herran luokse
Kuvittele, että joku läheinen ystävä tai perheenjäsen 
ei näytä kantavan huolta siitä, kuinka hänen tekonsa 
saattaisivat vaikuttaa häneen viimeisellä tuomiolla, 
toisessa tulemisessa tai iankaikkisuudessa. Mieti, 
mitä voisit sanoa yrittäessäsi auttaa tätä henkilöä. Lue 
3. Nefi 24:7 ja pane merkille, mitä Herra sanoi Jaakobin 
pojille, jotka olivat alkaneet ajautua pois Hänen luo-
taan. Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että ihmiset olivat 
poikenneet Herran toimituksista?

Kirkossa toimitus on pyhä, tiettyä kaavaa noudattava 
teko, joka suoritetaan pappeuden valtuudella. Eräät 
toimitukset ovat pelastuksemme edellytyksiä. Näitä 
toimituksia kutsutaan pelastaviksi toimituksiksi. Niitä 
ovat kaste, konfirmointi, Melkisedekin pappeuteen 
asettaminen (miehillä), temppeliendaumentti ja 
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lopputulosta, jolloin he voisivat sitten palata ja nähdä 
”eron vanhurskaan ja jumalattoman välillä” (3. Nefi 
24:18). He tulevat näkemään, että vanhurskaiden 
tilanne on lopussa paljon parempi.

3. Nefi 25
Jeesus Kristus lainaa Malakian profetiaa siitä, että Elia 
palaisi ennen Vapahtajan toista tulemista
Lue 3. Nefi 25:1–3 ja pane merkille, miksi toinen 
tuleminen on oleva siunaus niille, jotka ovat uskollisia 
Jeesukselle Kristukselle. Sana juuri jakeessa 1 viittaa 
esivanhempiin ja oksa viittaa jälkeläisiin. Siten seuraa-
vassa elämässä jumalattomat eivät pääse nauttimaan 
siunauksista, joita sinetöiminen joko omiin esivan-
hempiin tai omiin jälkeläisiin tuo mukanaan. ”Kasvatte 
kuin juottovasikat” on vertauskuvana lapsista, joita 
suojellaan, joista huolehditaan ja joilla on kaikkea, mitä 
he tarvitsevat, kun he varttuvat.

Vapahtaja kertoi nefiläisille, mitä Malakia oli kirjoitta-
nut tapahtumasta, joka tapahtuisi ennen Vapahtajan 
toista tulemista ja jossa olisi mukana Vanhan testamen-
tin profeetta Elia. Lue 3. Nefi 25:5–6 ja pane merkille, 
mitä Malakian opetuksen mukaan Elia tekisi auttaak-
seen valmistamaan maailmaa Herran tulemista varten.

Elian paluu maan päälle oli välttämätön osa evankeliu-
min palautusta. Huhtikuun 3. päivänä 1836 Elia ilmes-
tyi Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle vasta vihityssä 
Kirtlandin temppelissä (ks. OL 110). Hän antoi heille 
pappeuden sinetöimisvoiman, jolla perheet voidaan 
sinetöidä yhteen kautta sukupolvien. Mitä sinun mie-
lestäsi tarkoittaa lause ”hän kääntää isien sydämet las-
ten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen” 
(3. Nefi 25:6)?   
 

avioliittoon sinetöiminen. Kaikkien näiden toimitusten 
yhteydessä me teemme Herran kanssa juhlallisia liit-
toja. Voisit kirjoittaa luettelon pelastavista toimituksista 
päiväkirjatehtävän 1 otsikon alle. Mieti, kuinka nämä 
toimitukset auttavat meitä valmistautumaan Vapahta-
jan toiseen tulemiseen.

Vaikka Herran kansa oli harhautunut pois evankeliu-
min toimituksista ja liitoista, huomaa jakeen 3. Nefi 
24:7 lupaus, jonka Herra antoi heille, jos he palaisivat 
Hänen luokseen. Voisit merkitä tämän lupauksen 
pyhiin kirjoituksiisi, jotta se voi auttaa sinua muista-
maan, että jos me käännymme Herran puoleen, 
Hän kääntyy meidän puoleemme.

Lue 3. Nefi 24:8–10 ja pane merkille yksi tapa, jolla 
Jaakobin pojat voisivat Herran mukaan kääntyä Hänen 
puoleensa ja siten valmistautua Hänen toiseen tulemi-
seensa. Voisit lisätä kymmenysten ja uhrien maksamisen 
päiväkirjatehtävän 1 otsikon alla olevaan luetteloon.

Lue presidentti Gordon B. Hinckleyn seuraavat kym-
menysten maksamista koskevat sanat: ”Me voimme 
maksaa kymmenyksemme. Kyse ei ole niinkään rahasta 
kuin uskosta.” (Ks. ”Viekäämme tätä työtä eteenpäin”, 
Valkeus, 1986, konferenssiraportti 155. puolivuotis-
konferenssista, s. 69.)

Pohdi hetki sitä, kuinka halukkuutesi antaa kymmenyk-
set ja uhrit Herralle on osoitus sinun uskostasi Häneen. 
Lue 3. Nefi 24:10–12 ja keskity siunauksiin, joita luvataan 
niille, jotka maksavat täydet ja rehelliset kymmenykset.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mitä siunauksia olet saanut kuuliaisuudesta kymmenysten 
lakia kohtaan?
 b. Millä tavoin se, että olet noudattanut käskyä maksaa kymme
nyksesi ja uhrisi, on mielestäsi auttanut sinua hengellisesti val
mistautumaan Vapahtajan toiseen tulemiseen?

Jotkut ihmiset muinaisessa Israelissa nurisivat siitä, 
ettei Herran käskyjen pitäminen ollut tuottanut heille 
mitään hyvää. He tunsivat, että heidän ponnistelunsa 
olivat turhia tai hyödyttömiä (ks. 3. Nefi 24:14). Toisaalta 
he väittivät, että ylpeät ja jumalattomat olivat ”onnelli-
sia”, ”menestyvät” ja ”pelastuvat” (3. Nefi 24:15). Toisin 
sanoen nämä ihmiset väittivät, että jumalattomat olivat 
paremmassa asemassa kuin vanhurskaat. Herra vastasi 
näihin valituksiin sanomalla, että ne, jotka pelkää-
vät Herraa ja kunnioittavat Hänen nimeään ja jotka 
kokoontuvat usein yhteen puhumaan toisillensa, löy-
täisivät nimensä kirjoitettuina muistokirjaan (ks. 3. Nefi 
24:16). He olisivat niitä, joita on valmistettu Herran 
tulemista varten, ja heidät säästettäisiin Hänen omina 
arvokkaina jalokivinään (ks. 3. Nefi 24:16–17). Herra 
haastoi ne, jotka valittivat, odottamaan ja tarkkailemaan 
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Näissä jakeissa opetetaan, että kun meidän sydä
memme kääntyy isiemme puoleen, me autamme 
valmistamaan maailmaa Jeesuksen Kristuksen 
toiseen tulemiseen.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi koke
muksesta, joka sinulla tai perheesi jäsenillä on ollut ja 

joka on auttanut teitä kääntämään sydämenne esivanhempienne 
puoleen. Näitä kokemuksia voivat olla tuleminen sinetöidyksi 
pyhässä temppelissä, sukunne tutkiminen tai osallistuminen kas
teisiin kuolleiden puolesta. Ellei mieleesi tule mitään kokemusta, 
kirjoita muutama rivi siitä, kuinka haluat osallistua tähän työhön. 
(Päiväkirjatehtävän 1 alle voisit kirjoittaa seuraavaa: saada  
temppelitoimitukset itselleni ja sukulaisteni puolesta, käydä 
temppelissä ja koota sukututkimustietoja.)

3. Nefi 26
Mitä täytyy tehdä, jotta saa ne suuremmat asiat, joita 
Jeesus Kristus ilmoitti
Jakeessa 3. Nefi 26:3 kerrotaan, että Vapahtaja opetti 
nefiläisille ”aivan kaiken, mitä maan päällä tapahtuu”. 
Lue 3. Nefi 26:6–8 ja pane merkille, kuinka suuri osa 
Vapahtajan saarnasta on kirjoitettu Mormonin kirjaan. 
Tutki jakeita 3. Nefi 26:9–11, niin saat selville, miksi 
Mormon ei sisällyttänyt kirjoituksiinsa kaikkea.

Herra kehotti Mormonia sisällyttämään kirjoituksiinsa 
vain pienen osan niistä opetuksista uskomme koette-
lemiseksi. Luvusta 3. Nefi 26 me opimme, että kun me 
uskomme, mitä Jumala on ilmoittanut, me valmis
taudumme saamaan suurempaa ilmoitusta. Miksi-
hän niiden totuuksien uskominen, jotka me olemme jo 
saaneet, on välttämätöntä ennen kuin voimme saada 
lisää totuutta? (Ks. Alma 12:9–11.) Kuinka voimme 
osoittaa, että me uskomme, mitä Herra on ilmoittanut?

 4. Sovella edellä mainittua lihavoitua periaatetta kirjoit
tamalla pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus 

seuraavaan kysymykseen: Mitä teet elämässäsi osoittaaksesi 
uskovasi Mormonin kirjaan?

Kuten luvun 3. Nefi 26 loppuosassa kerrotaan, Mor-
mon esitti yhteenvedon Vapahtajan palvelutyöstä ja sen 
vaikutuksista nefiläisiin. Lue 3. Nefi 26:13–21. Voisit 
merkitä, kuinka ihmiset toteuttivat Jeesuksen Kristuk-
sen sanoja käytännössä.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut 3. Nefi 24–26 ja suorittanut tämän oppi
aiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 27: PÄIVÄ 3

3. Nefi 27
Johdanto
Varhaisessa vaiheessa palvelutehtäväänsä, sen jälkeen 
kun ylösnoussut Vapahtaja oli ilmestynyt toisena päivänä 
nefiläisten keskuudessa, kaksitoista nefiläistä opetus-
lasta kokoontuivat yhteen voimalliseen rukoukseen ja 
paastoon. Jeesus Kristus ilmestyi heille jälleen ja vastasi 
heidän kysymykseensä siitä, mikä nimi kirkolla tulisi olla. 
Vapahtaja opetti heille, että sovitus on Hänen evankeliu-
minsa ydin ja että sovituksen ansiosta me voimme seisoa 
tahrattomina Hänen edessään, kun teemme parannuk-
sen, meidät kastetaan ja kestämme loppuun asti. Lisäksi 
Hän käski opetuslapsiaan olemaan Hänen kaltaisiaan.

3. Nefi 27:1–12
Herra opettaa kahdelletoista opetuslapselle, että Hänen 
kirkollaan tulee olla Hänen nimensä
Kuvittele, että haluaisit aloittaa uuden kerhon tai 
perustaa urheilujoukkueen. Päätä, millaisen kerhon tai 
joukkueen panisit alulle, ja valitse sitten järjestöllesi 
nimi. Kirjoita muistiin, minkä nimen valitsit järjestöllesi 
ja millainen tuo järjestö olisi:   
  
 

Ajattele joitakin tuntemiasi järjestöjä. Mieti, mitä järjestö-
jen nimi ilmaisee niiden päämäärästä ja niiden jäsenistä.

Kaksitoista nefiläistä opetuslasta jatkoivat ihmisten opet-
tamista ja kastamista. Kerran he olivat yhtyneet paastoon 
ja rukoukseen, kun Vapahtaja jälleen tuli heidän luokseen 
(ks. 3. Nefi 27:1–2). Lue 3. Nefi 27:3–7 ja pane merkille, 
minkä kysymyksen opetuslapset esittivät ja mitä Vapah-
taja vastasi. Voisit merkitä syyt, joita Jeesus Kristus antoi 
sille, miksi kirkkoa kutsuttaisiin Hänen nimellään.

Tutki jakeita 3. Nefi 27:8–10 ja merkitse, mitkä asiat 
Vapahtajan mukaan olisivat osoituksena Hänen tosi 
kirkostaan. Täydennä seuraava lause oppikirjaasi siten, 
että se ilmaisee muutamia tosi kirkon keskeisiä omi-
naisuuksia:

Jeesuksen Kristuksen tosi kirkko on   
  
 .
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 b. Mitä on tarjolla koko ihmiskunnalle sen ansiosta, että Vapah
taja täytti Isänsä tahdon? (Ks. erityisesti 3. Nefi 27:19.)

 3. Jotta voit paremmin arvostaa tämän hyvän sanoman 
suurenmoisuutta, lue yksi tai useampia seuraavista pyhien 

kirjoitusten kohdista ja kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäivä
kirjaasi lyhyt selostus siitä, miksi Jeesuksen Kristuksen sovitus on 
niin hyvä sanoma: 2. Nefi 9:8–10; Alma 34:14–16; Hel. 14:15–18.
Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin 
koorumista on todistanut, miksi evankeliumi on hyvä 
sanoma kaikille ihmisille: ”’Hyvä sanoma’ oli se, että 
kuolemalta ja helvetiltä voitaisiin välttyä, että virheet ja 
synnit voitaisiin voittaa, että olisi toivoa, että olisi apua, 
että ratkaisemattomat ongelmat ratkaistaisiin, että 
vihollinen oli voitettu. Hyvä sanoma oli se, että jokaisen 
hauta voisi jonakin päivänä olla tyhjä, että jokaisen sielu 
voisi jälleen olla puhdas, että jokainen Jumalan lapsi 
voisi jälleen palata sen Isän luo, joka antoi hänelle elä-
män.” (”Missionary Work and the Atonement”, Ensign, 
maaliskuu 2001, s. 8, 10.)

Oletko koskaan kuullut jonkun sanovan, että meidän 
tulee ”elää evankeliumin mukaan”? Kun joku kutsuu 
meitä ”elämään evankeliumin mukaan”, hän tavalli-
sesti kutsuu meitä elämään niiden periaatteiden 
mukaan ja saamaan ne toimitukset, jotka kutsuvat 
Jeesuksen Kristuksen sovituksen voiman meidän 
elämäämme, jotta voimme pelastua. Tutki jakeita 
3. Nefi 27:20–21 ja pane merkille, mitä meidän on 
tehtävä saadaksemme kaikki sovituksen siunaukset ja 
valmistautuaksemme tuomioon.

Mieti, miksi on tärkeää, että Jeesuksen Kristuksen tosi 
kirkko on paitsi nimetty Hänen nimensä mukaan myös 
rakennettu Hänen evankeliumilleen (ks. 3. Nefi 
27:8–10). Vapahtaja lupasi nefiläisille, että jos kirkko on 
rakennettu Hänen evankeliumilleen, silloin taivaallinen 
Isä ilmaisee siinä omat tekonsa (ks. 3. Nefi 27:10). 
Pohdi, kuinka olet henkilökohtaisesti nähnyt taivaalli-
sen Isän ilmaisevan kirkossa omia tekojaan.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seu
raavaa: Minulle on tärkeää kuulua Myöhempien Aikojen 

Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon, koska… Kirjoita sitten 
muutama rivi, joilla kuvailet virkkeeseen liittyviä ajatuksiasi. Yritä 
sisällyttää vastaukseesi mahdollisimman monia niistä syistä, 
jotka opit tutkiessasi jakeita 3. Nefi 27:1–12.

3. Nefi 27:13–22
Jeesus Kristus määrittelee evankeliuminsa ja opettaa, mitä 
meidän on tehtävä voidaksemme seisoa syyttöminä Hänen 
edessään
Mieti tilannetta, jolloin jäit kiinni tehdessäsi jotakin, 
minkä tiesit olevan väärin. Muistele, miltä sinusta 
tuntui, kun totuus siitä, mitä olit tehnyt, tuli muiden 
tietoon. Pohdi seuraavia kysymyksiä: Miltä sinusta 
tuntuisi seisoa Herran edessä tuomittavana, jos olisi 
yhä vääriä tekoja, joista et ole tehnyt parannusta? Miltä 
sinusta tuntuisi seisoa Herran edessä tuomittavana, 
ellei olisi mitään keinoa tehdä parannusta niistä syn-
neistä, joita olet tehnyt elämäsi aikana?

Kun Vapahtaja oli opettanut nefiläisille, että Hänen kirk-
konsa täytyy olla rakennettu Hänen evankeliumilleen, 
Hän jatkoi opettaen heille, mikä Hänen evankeliuminsa 
on. Sana evankeliumi tarkoittaa kirjaimellisesti ’hyvää 
sanomaa’ tai ’ilosanomaa’. Jos teemme syntiä, evankeliu-
min kautta meille kaikille on yhä olemassa hyvä sanoma.

 2. Lue 3. Nefi 27:13–16, 19 ja pane merkille, mitkä evan
keliumin osatekijät ovat hyvä sanoma meille kaikille. Jee-

suksen Kristuksen evankeliumin perusta on se, että Hän teki 
Isänsä tahdon saadessaan aikaan sovituksen. Kirjoita pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
 a. Vapahtaja todisti opetuslapsilleen, että Hän tuli maailmaan 
tekemään Isänsä tahdon. Mikä kohdan 3. Nefi 27:14 mukaan oli 
taivaallisen Isän tahto pyhän Poikansa kohdalla?
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 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seu
raavaa: Jos me - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , silloin 

voimme seisoa tahrattomina Jeesuksen Kristuksen edessä. 
Täydennä tämä virke kirjoittamalla siihen kohdasta 3. Nefi 
27:20–21 sellainen evankeliumin periaate, jota meidän on nou
datettava, jotta voimme seisoa tahrattomina Herran edessä.  
(Voisit mainita tämän periaatelauselman jos osuudessa useita 
periaatteita.) Kirjoita sitten pyhien kirjoitusten tutkimispäivä
kirjaasi vastaus seuraavaan kysymykseen: Mitä voin tehdä elä
mässäni juuri nyt ”elääkseni evankeliumin mukaan” täydemmin, 
jotta voin kokea sovituksen voiman ja seisoa tahrattomana Juma
lan edessä viimeisenä päivänä?

Pohdi, millaista on jonakin päivänä seisoa Jeesuksen 
Kristuksen edessä tietoisena siitä, että sinut on tehty 
puhtaaksi Hänen sovituksensa ansiosta sekä kuuliai-
suuden kautta Hänen evankeliuminsa periaatteille, 
käskyille ja toimituksille.

3. Nefi 27:23–33
Jeesus Kristus kehottaa opetuslapsiaan olemaan Hänen 
kaltaisiaan
Kuten luvun 3. Nefi 27 lopussa kerrotaan, Jeesus 
Kristus antoi ohjeita kahdelletoista opetuslapselleen 
ja opetti heille heidän tehtäväänsä kansansa johta-
jina ja tuomareina. Lue 3. Nefi 27:27 ja pane merkille, 
minkä käskyn Hän antoi opetuslapsille auttaakseen 
heitä täyttämään tehtävänsä vanhurskaasti. Mieti hetki 
seuraavia kysymyksiä:

• Miksi olisi tärkeää, että ne, jotka tuomitsevat muita, 
olisivat Vapahtajan kaltaisia?

• Katso uudelleen jaetta 3. Nefi 27:21. Mitä Vapahtaja 
käski opetuslasten tehdä?

• Miten Vapahtajan kaltaisten tekojen tekeminen ja 
Hänen kaltaisekseen tuleminen liittyvät toisiinsa?

Lue uudelleen jakeet 3. Nefi 27:21, 27 ja merkitse 
pyhiin kirjoituksiisi sanoja ja ilmauksia, jotka osoitta-
vat, että Herra odottaa opetuslastensa jäljittelevän 
Hänen tekojaan ja tulevan Hänen kaltaisikseen.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin, jotta sinun on helpompi 

toteuttaa Vapahtajan opetuksia olla enemmän Hänen kaltaisensa:
 a. Mitä tilaisuuksia minulla oli eilen olla Vapahtajan kaltainen?
 b. Kuinka voin olla enemmän Vapahtajan kaltainen tänään?
 c. Mitä Vapahtajan tekoja voisin tehdä huomenna koulussa tai 
kotona?

Presidentti Ezra Taft Benson on opettanut, 
että ne, jotka pyrkivät tulemaan Jeesuksen 
Kristuksen kaltaisiksi, saavuttavat todel-
lista suuruutta: ”Suurin ja siunatuin ja 
onnellisin on se ihminen, jonka elämä on 

lähinnä Kristuksen esikuvaa. Tällä ei ole mitään 
tekemistä maallisen rikkauden, vallan tai arvoaseman 
kanssa. Suuruuden, autuuden ja onnen ainoa todelli-
nen mitta on se, kuinka lähelle Mestarimme Jeesuksen 
Kristuksen kaltaisuutta me pääsemme elämässämme. 
Hän on oikea tie, täydellinen totuus ja yltäkylläinen 
elämä.” (Ks. ”Jeesus Kristus – lahjat ja odotukset”, 
Valkeus, joulukuu 1987, s. 3.)

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun 3. Nefi 27 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 27: PÄIVÄ 4

3. Nefi 28–30
Johdanto
Ennen lähtöään Jeesus Kristus kysyi kultakin kahdelta-
toista opetuslapseltaan, mitä nämä tahtoivat Häneltä. 
Yhdeksän heistä pyysi saada joutuin palata Hänen 
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 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus toiseen tai kumpaankin seuraavista kysymyksistä:

 a. Milloin olet tuntenut, että Herra on siunannut sinua, kun olet 
toiminut vanhurskaiden halujesi mukaisesti?
 b. Mitä aiot alkaa tehdä tänään edistääksesi vanhurskaita haluja 
omassa elämässäsi, jotta voit olla kelvollinen Herran siunauksiin?

3. Nefi 28:12–35
Mormon kuvailee kolmen nefiläisen palvelutyötä
Monet ovat kuulleet taruja, kertomuksia ja huhuja 
kolmen nefiläisen oletetuista käynneistä. Sen sijaan 
että luottaisit taruihin, ota selville, mikä pyhien kirjoi-
tusten mukaan heidän palvelutehtävänsä on ja kuinka 
he pystyvät palvelemaan voimallisesti ”kuin Jumalan 
enkelit” (3. Nefi 28:30).

Lue 3. Nefi 28:12–17, niin saat selville, mitä kolmelle 
nefiläiselle tapahtui. Mikä jakeen 3. Nefi 28:15 mukaan 
oli yksi syy siihen, että opetuslasten täytyi käydä läpi 
tämä muutos?   
 

Lue 3. Nefi 28:18–23 ja pane merkille, millä tavoin Herra 
siunasi kolmea nefiläistä, jotta he pystyisivät toteutta-
maan vanhurskaat halunsa. Mieti, mitä nämä jakeet 
opettavat meille Herran halukkuudesta siunata meitä, 
kun me elämme vanhurskaiden halujemme mukaisesti.

Tutki jakeita 3. Nefi 28:25–31 ja pane merkille, ketkä ovat 
hyötyneet ja ketkä tulevat vielä hyötymään kolmen nefi-
läisen palvelutyöstä. Voit halutessasi merkitä, mitä löydät.

3. Nefi 28:36–40
Mormon saa tietoa kirkastettujen olentojen luonnosta
Ajattele tilannetta, jolloin sinulla on ollut kysymys, joka 
koski evankeliumia tai jotakin kohtaamaasi haastetta. 
Lue 3. Nefi 28:36 ja pane merkille, mitä Mormon ei 
ymmärtänyt kolmen nefiläisen fyysisestä tilasta näiden 
kokeman muutoksen jälkeen. Pohdi, mitä vastaisit 
seuraavaan kysymykseen: Kenen puoleen tavallisesti 
käännyt, kun sinulla on evankeliumia koskeva kysy-
mys? Lue 3. Nefi 28:36–37, niin saat selville, mitä Mor-
mon teki saadakseen vastauksen kysymykseensä.

Tutki jakeita 3. Nefi 28:37–40 ja pane merkille, mitä 
Mormon sai tietää siitä muutoksesta, joka tapahtui kol-
men nefiläisen ruumiissa. Kolmen nefiläisen kokemaa 
tilaa nimitetään muuttamiseksi, joka muistuttaa kirkas-
tumista (ks. 3. Nefi 28:17) mutta se vain kestää pidem-
pään. Muutetut olennot ovat yhä kuolevaisia, mutta, 
kuten profeetta Joseph Smith opetti, heidän fyysinen 
ruumiinsa on muutettu telestisestä tilasta terrestriseen 
tilaan; heidät on vapautettu kuolevaisen ruumiinsa 
kokemista fyysisistä kärsimyksistä (ks. History of the 
Church, osa 4, s. 210). Muutetut olennot voivat ilmestyä 

luokseen, kun heidän palvelutyönsä maan päällä olisi 
päättynyt. Kolme pyysi sitä, että saisi jäädä maan päälle 
jatkamaan sielujen tuomista Kristuksen luokse, kunnes 
Hän palaisi. Herra kunnioitti näitä kumpiakin van-
hurskaita haluja. Mormon kertoi joitakin yksityiskohtia 
kolmen nefiläisen palvelutehtävästä maan päällä.

Kun Mormon päätti kertomuksensa Vapahtajan käyn-
nistä nefiläisten luona, hän selitti, että Mormonin kirjan 
esiin tuleminen olisi merkkinä siitä, että Herra toteuttaa 
liittoaan Israelin huoneen kanssa. Päättäessään 3. Nefiä 
Mormon kirjoitti muistiin Jeesuksen Kristuksen sanat, 
jotka kutsuvat kaikkia ihmisiä tekemään parannuksen 
ja tulemaan luetuiksi Israelin huoneeseen.

3. Nefi 28:1–11
Jeesus Kristus suo kahdelletoista opetuslapselleen heidän 
halujensa mukaisesti
Pohdi, kuinka vastaisit, jos Jeesus Kristus ilmestyisi 
sinulle ja kysyisi: ”Mitä sinä tahdot minulta?”

Kirjoita lyhyesti, minkä vanhurskaista haluistasi kertoi-
sit Hänelle.   
 

Lue 3. Nefi 28:1–3 ja pane merkille, miten yhdeksän 
nefiläisistä opetuslapsista vastasi, kun Herra kysyi 
heiltä: ”Mitä sinä tahdot minulta?” Huomaa, mitä 
Vapahtaja ajatteli heidän toiveestaan.

Lue 3. Nefi 28:4–7 ja pane merkille, mitä kolme muuta 
opetuslasta halusivat Vapahtajalta. Huomaa, mitä 
Jeesus Kristus ajatteli näiden kolmen opetuslapsen 
toiveesta. Pohdi, miksi arvelet Herran sanoneen, että 
he olivat halunsa vuoksi ”siunatumpia”.

Lue 3. Nefi 28:8–10, jotta näet, kuinka Vapahtaja kuvaili 
niitä siunauksia, joita nämä kolme nefiläistä saisivat, 
koska he halusivat työskennellä kuolevaisten ihmisten 
keskuudessa. Voisit kirjoittaa pyhien kirjoitustesi margi-
naaliin tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seu-
raavan totuuden: Herra siunaa meitä vanhurskaiden 
halujemme mukaisesti. Lue kahdentoista apostolin 
koorumin jäsenen, vanhin Neal A. Maxwellin seuraava 
lausunto, jotta näet vanhurskaiden halujen tärkeyden:

”Meistä tulee lopulta sellaisia ja me 
saamme iankaikkisuudessa sitä, mitä me 
hellittämättä pitkään haluamme. – –

Vanhurskaiden halujen on oltava hellittä-
mättömiä, koska, kuten presidentti Brig-

ham Young sanoi, ’miehet ja naiset, jotka halajavat saada 
sijan selestisessä valtakunnassa, havaitsevat, että heidän 
on kilvoiteltava joka päivä’ (Kirkon presidenttien opetuksia: 
Brigham Young, 1997, s. 294).” (Ks. ”Sydämemme halaja-
misen mukaan”, Valkeus, tammikuu 1997, s. 20.)
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ja kadota valintansa ja Jumalan tahdon mukaisesti 
(ks. 3. Nefi 28:27–30). He auttavat tuomaan sieluja 
pelastukseen, ja he pysyvät muutetussa tilassa Jeesuk-
sen Kristuksen toiseen tulemiseen asti, jolloin heissä 
tapahtuu toinen muutos ja heistä tulee ylösnousseita, 
kirkastettuja olentoja (ks. 3. Nefi 28:7–8, 39–40).

Mormonin kokemuksen pohjalta opimme, että jos me 
pyydämme Herralta ymmärrystä, me saamme ilmoi
tusta. Voisit kirjoittaa tämän periaatteen pyhiin kirjoituk-
siisi tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi koke
muksesta, jolloin sinä tai joku tuntemasi henkilö on pyy

tänyt Herralta vastauksia rukoilemalla hartaasti.

3. Nefi 29
Mormon todistaa, että Herra toteuttaa liittonsa Israelin 
huoneen kanssa viimeisinä aikoina
Kun Mormon oli kirjoittanut Vapahtajan käynnistä 
Mormonin kirjan kansan luona, hän profetoi Herran 
lupausten täyttymisestä viimeisinä aikoina. Pohdi, mitä 
vastaisit seuraavaan kysymykseen: Milloin olet kuullut 
tai omin silmin nähnyt, että jokin Jumalan lupauksista 
on täyttynyt?

Kun tutkit jakeita 3. Nefi 29:1–3, voisit merkitä sanat 
kun ja silloin. Nämä sanat auttavat sinua huomaa-
maan erään tapahtuman, joka on merkkinä siitä, että 
Herra pitää lupauksensa Israelin huoneelle viimeisinä 
aikoina. (Ilmaus ”nämä sanat” jakeessa 3. Nefi 29:1 
viittaa Mormonin kirjan kirjoituksiin.)

Kohdasta 3. Nefi 29:1–3 me opimme, että Mormo
nin kirjan esiin tuleminen on merkkinä siitä, että 
Herra toteuttaa liittoaan Israelin huoneen kanssa.

Mormonin kirja vakuuttaa meille, että Herra valmistaa 
kansaansa Hänen tulemistaan varten (ks. 3. Nefi 29:2). 
Kun luet kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, 
vanhin Russell M. Nelsonin seuraavaa lausumaa, 

merkitse, kuinka Mormonin kirja auttaa meitä valmis-
tautumaan Vapahtajan tulemiseen:

”Mormonin kirja on konkreettinen merkki siitä, että 
Herra on alkanut koota liitonalaiseen Israeliin kuuluvia 
lapsiaan. – –

Herra ei todellakaan ole unohtanut! Hän on siunannut 
meitä ja muita kautta maailman Mormonin kirjalla. 
– – Se auttaa meitä tekemään liittoja Jumalan kanssa. Se 
kehottaa meitä muistamaan Hänet ja tuntemaan Hänen 
rakkaan Poikansa. Se on toinen todistus Jeesuksesta 
Kristuksesta.” (”Liitot”, Liahona, marraskuu 2011, s. 88.)

 3. Lue 3. Nefi 29:4–6 ja tee pyhien kirjoitusten tutkimis
päiväkirjaasi toinen tai kumpikin seuraavista tehtävistä:

 a. Kirjoita kolme Mormonin kirjan kohtaa, joiden arvelet voivan 
auttaa ihmistä tulemaan Jeesuksen Kristuksen luokse. Kirjoita 
kutakin kohtaa kohden virke tai pari, joissa selität, miksi valitsit 
kyseisen kohdan.
 b. Kirjoita muutama virke siitä, kuinka arvelet Mormonin kirjan 
voivan auttaa ihmistä ymmärtämään ja hyväksymään ilmoituk
sen, profetian ja kielten lahjat tai Pyhän Hengen voiman.

3. Nefi 30
Herra kehottaa pakanoita tekemään parannuksen ja 
tulemaan Hänen luokseen
Mormon päätti kertomuksensa Vapahtajan palvelutyöstä 
kirjoittamalla muutamia täsmällisiä ohjeita, joita hän oli 
saanut Jeesukselta Kristukselta koskien pakanoita. Lue 
3. Nefi 30:1–2. Voisit merkitä kaikki Vapahtajan paka-
noille antamat ohjeet, jotka löydät. Voisit myös merkitä, 
mitä siunauksia pakanoille on luvattu, jos he tulevat 
Kristuksen luokse. Vaikka jae 3. Nefi 30:2 on suunnattu 
niille, jotka eivät ole kirkon jäseniä, me voimme Jeesuk-
sen Kristuksen kutsun avulla mitata omaa halukkuut-
tamme elää Hänen liittonsa vaatimusten mukaisesti.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seu
raava periaate: Jos me tulemme Kristuksen luokse, 

meidät voidaan lukea Hänen kansaansa. Kirjoita pyhien kir
joitusten tutkimispäiväkirjaasi, miksi se, että meidät luetaan 
Hänen kansaansa, joka on Israelin huonetta (ks. 3. Nefi 30:2), on 
siunaus Herralta.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut 3. Nefi 28–30 ja suorittanut tämän oppi
aiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
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JOHDANTO:  

Neljäs Nefi
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Kun tutkit Neljättä Nefiä, näet, mitä siunauksia 
ihmiset saavat, kun he ovat yhtä eläessään Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumin mukaan. Kirja kertoo, 
että kaikki ihmiset koko maassa olivat kääntyneet 
sen myötä, kun Vapahtaja suoritti palvelutyönsä 
heidän keskuudessaan. Noudattaessaan käskyjä he 
saivat nauttia rauhasta, vauraudesta ja ihmeellisistä 
hengellisistä siunauksista. Mormon julisti: ”Eikä 
totisesti voinut olla onnellisempaa kansaa kaikkien 
niiden kansojen joukossa, jotka Jumalan käsi oli 
luonut” (4. Nefi 16). Lisäksi opit tärkeitä asioita 
tämän kansan vähittäisestä vaipumisesta karkean 
jumalattomuuden tilaan.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Mormon kokosi neljän muun kirjoittajan aikakirjat 
ja laati niistä lyhennelmänä Neljännen Nefin. 
Ensimmäinen heistä oli Nefi, jonka mukaan kirja 
on nimetty. Nefi oli sen Nefin poika, joka oli yksi 
kahdestatoista opetuslapsesta, jotka Herra valitsi 
palvelutyönsä aikana Lehin jälkeläisten keskuudessa 
(ks. 3. Nefi 11:18–22; 12:1). Kolme muuta kirjoittajaa 
olivat Nefin poika Aamos, Aamoksen poika Aamos ja 
Aamoksen veli Ammaron (ks. 4. Nefi 19, 21, 47).

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Alkuperäiset aikakirjat, joita käytettiin Neljännen Nefin 
lähteinä, kirjoitettiin luultavasti vuosina 34–321 jKr. 
Mormon lyhensi nuo aikakirjat suunnilleen vuosien 
345–385 jKr. välisenä aikana. Mormon ei merkinnyt 
muistiin, missä hän oli, kun hän kokosi tämän kirjan.

VIIKKO 28: PÄIVÄ 1

4. Nefi
Johdanto
Sen jälkeen kun Jeesus Kristus oli käynyt Amerikan 
mantereella ja suorittanut siellä palvelutehtävänsä, kansa 
toteutti elämässään Hänen opetuksiaan ja nautti 200 
vuoden ajan ykseydestä, vauraudesta ja onnellisuudesta. 
Lopulta kansa alkoi kuitenkin käydä ylpeäksi ja heistä 
tuli yhä jumalattomampia. Pian he jakaantuivat jälleen 
nefiläisiksi ja lamanilaisiksi, ja 300 vuoden jälkeen sekä 
nefiläisistä että lamanilaisista oli tullut jumalattomia ja 
jäljellä oli enää muutamia vanhurskaita ihmisiä.

4. Nefi 1–18
Koko kansa oli kääntynyt ja koki rauhaa ja onnea
Mikä auttaa sinua olemaan todella onnellinen?   
 

Mitä eroa on mielestäsi niillä asioilla, jotka tuovat 
sinulle tilapäistä onnea, ja niillä, jotka voivat johtaa 
kestävään onneen? Lue 4. Nefi 16, niin saat selville, 
mitä Mormon kirjoitti kansasta sen jälkeen kun Vapah-
taja oli käynyt heidän luonaan. Voisit merkitä ilmauk-
sen ”eikä totisesti voinut olla onnellisempaa kansaa”.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi otsi
koksi Ei voinut olla onnellisempaa kansaa ja piirrä sen 

alle ympyrä seuraavan kuvion mukaisesti. (Ympyrän sisään ja 
ympärille tulee kirjoitusta.) Lue 4. Nefi 1–2 ja pane merkille, mitä 
sellaista ihmiset tekivät, minkä ansiosta he pystyivät olemaan 
onnellisia. Kirjoita havaintosi ympyrän sisään.

Koska ihmiset toteuttivat Vapahtajan opetuksia, ”kaikki 
ihmiset – – olivat kääntyneet Herraan” (4. Nefi 2) ja he 
nauttivat suuresta onnesta.

Vanhin Richard G. Scott kahdentoista apostolin koo-
rumista on selittänyt, kuinka kääntymys ja onnellisuus 
liittyvät toisiinsa. Kun luet hänen sanojaan, alleviivaa, 
mitä kääntymyksen kokeminen tarkoittaa:

Ei voinut olla onnellisempaa kansaa
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”Tämänhetkinen ja ikuinen onnenne 
riippuu kääntymyksenne asteesta sekä 
sen aikaansaamasta muutoksesta elämäs-
sänne. Kuinka sitten voitte kokea todelli-
sen kääntymyksen? Presidentti 
[Marion G.] Romney kuvailee askelia, 

jotka teidän on kuljettava:

’Jäsenyys kirkossa ja kääntymys eivät välttämättä tar-
koita samaa. Se, että ihminen on kääntynyt, ja se, että 
hänellä on todistus, eivät liioin ole välttämättä sama 
asia. Todistus tulee, kun Pyhä Henki antaa vilpittö-
mälle etsijälle todistuksen totuudesta. Vahva todistus 
tekee uskon eläväksi, eli se saa aikaan parannuksen 
ja kuuliaisuuden käskyille. Kääntymys puolestaan 
on parannuksenteon ja kuuliaisuuden hedelmä eli 
palkka.’ [Julkaisussa Conference Report, Guatemalan 
aluekonferenssi, 1977, s. 8–9.]

Lyhyesti sanottuna todellinen kääntymys on uskon, 
parannuksen ja jatkuvan kuuliaisuuden hedelmä. – –

Todellinen kääntymys tuottaa kestävän onnen hedel-
miä, joista voitte nauttia silloinkin kun maailma on 
kuohuksissa ja useimmat ihmiset ovat kaikkea muuta 
kuin onnellisia.” (Ks. ”Täydellinen kääntymys tuo 
onnen”, Liahona, heinäkuu 2002, s. 27–28.)

 2. Lue 4. Nefi 2–3, 5, 7, 10–13, 15–18 ja pane merkille 
sanoja ja ilmauksia, jotka kuvailevat, mitä ihmiset kokivat 

sen ansiosta, että jokainen oli kokenut kääntymyksen Herraan. 
Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi näitä sanoja ja 
ilmauksia edellisessä tehtävässä piirtämäsi ympyrän ulkopuolelle.

Voimme oppia tämän nefiläisten keskuudessa vallin-
neen ennennäkemättömän onnellisuuden ja vau-
rauden jakson pohjalta, että kun joukko ihmisiä 
on kokenut kääntymyksen Herraan, siitä seuraa 
ykseyttä ja onnellisuutta. Voisit kirjoittaa tämän peri-
aatteen pyhiin kirjoituksiisi jakeen 4. Nefi 16 viereen 
tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi.

Pohdi, miltä mahtaisi tuntua, jos kaikki ympärilläsi 
olisivat todella kääntyneet Herraan.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mitä hyötyä mahtaisi koitua perheellesi, jos jokainen per
heessäsi eläisi 4. Nefissä kuvatun kansan tavoin?
 b. Ajattele sellaista aikaa elämässäsi, jolloin sinua on siunattu 
niin, että olet voinut kuulua sellaiseen ryhmään, joka on ollut 
yhtä vanhurskaudessa – kuten esimerkiksi perheesi, koorumisi 
tai luokkasi tai ystäväryhmäsi. Mikä mielestäsi auttoi tätä ryh
mää olemaan yhtä vanhurskaudessa? Mitä siunauksia sinä ja 
ne, jotka olivat kanssasi, saitte?
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4. Nefi 19–49
Jumalattomuus palaa ja leviää, kunnes jäljellä on enää vain 
muutamia vanhurskaita
Minkä arvelisit voivan hävittää sellaisen onnellisen yhteis-
kunnan, joka 4. Nefin kirjassa kuvaillulla kansalla oli?

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
otsikko Onnellisen yhteiskunnan tuho ja piirrä sen alle 

ympyrä samalla tavalla kuin tehtävässä 1. Lue 4. Nefi 20, 23–24 
ja pane merkille, mikä alkoi tuhota kansan onnellisuutta ja rau
haa. Kirjoita havaintosi ympyrään.

Voisit kirjoittaa pyhiin kirjoituksiisi kohdan 4. Nefi 24 
viereen tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presidentti 
Henry B. Eyringin seuraavan lausuman: ”Ylpeys on 
ykseyden suuri vihollinen” (”Sydämemme yhteen liit-
tyneinä”, Liahona, marraskuu 2008, s. 70.) Millä tavoin 
ylpeys on mielestäsi ykseyden vihollinen?

Ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presidentti 
Dieter F. Uchtdorfin seuraava lausunto antaa näke-
mystä ylpeydestä. Alleviivaa ilmaukset, jotka selittävät, 
miksi ylpeys on niin tuhoisaa.

”Ylpeys on synnillistä – –, koska se 
synnyttää vihaa tai vihamielisyyttä ja saa 
meidät vastustamaan Jumalaa ja lähim-
mäisiämme. Pohjimmiltaan ylpeys on 
vertailun synti, sillä vaikka se tavallisesti 
alkaakin ajatuksesta ’Katso, kuinka 

loistava minä olen ja kuinka hienoa olen saanut 
aikaan’, niin aina se tuntuu päättyvän ajatukseen ’Siksi 
olen parempi kuin sinä’.

Kun meidän sydämemme täyttyy ylpeydestä, me syyllis-
tymme vakavaan syntiin, sillä me rikomme kahta suu-
rinta käskyä [ks. Matt. 22:36–40]. Sen sijaan että palveli-
simme Jumalaa ja rakastaisimme lähimmäisiämme, me 
paljastamme, mikä on palvontamme ja rakkautemme 
todellinen kohde – se kuva, jonka näemme peilistä.” 
(”Ylpeys ja pappeus”, Liahona, marraskuu 2010, s. 56.)

 5. Lue 4. Nefi 25–27, 30–35, 38–45 ja pane merkille 
sanoja ja ilmauksia, jotka kuvailevat ylpeyden vaikutuksia 

kansan keskuudessa. Kirjoita nämä sanat ja ilmaukset sen ympy
rän ympärille, jonka piirsit pyhien kirjoitusten tutkimispäivä
kirjaasi tehtävässä 4.

Yksi totuus, jonka voimme oppia näiden tapahtumien 
pohjalta, on se, että ylpeyden synti aiheuttaa hajaan
nusta ja johtaa suurempaan jumalattomuuteen. 
Voisit kirjoittaa tämän lausuman pyhiin kirjoituksiisi. 
Kuinka yhden tai kahden ihmisen ylpeys voi vaikuttaa 
koko ryhmän onnellisuuteen?

Mieti, kehen seuraavissa tilanteissa jonkun ihmisen 
ylpeys saattaisi vaikuttaa kielteisesti:

• Eräs Nuorten Naisten luokan jäsen ei halua kuun-
nella oppiaihetta, jonka hänen opettajansa on 
valmistanut ja joka käsittelee viisauden sanan nou-
dattamisesta koituvia siunauksia. Hän ei mielestään 
tarvitse enää uutta luentoa viisauden sanasta, ja hän 
alkaa häiritä ja kieltäytyy osallistumasta oppitunnilla.

• Ystävä kiusaa ja vähättelee jatkuvasti erästä toista 
ryhmän jäsentä, koska tämän pukeutumistapa 
osoittaa, ettei hänellä ole paljon rahaa.

 6. Pohdi, onko omassa elämässäsi ylpeyden aineksia. 
Samalla kun pohdit, voi olla hyödyllistä kerrata presi

dentti Uchtdorfin lausuntoa. Mieti, mitä voit tehdä vastustaaksesi 
ylpeyttä ja pyrkiäksesi omalta osaltasi lisäämään ykseyttä ja van
hurskautta perheessäsi, koorumissasi, luokassasi tai ystävä
ryhmässäsi. Kirjoita ajatuksiasi ja tavoitteitasi pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaasi.

 7. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut kirjan 4. Nefi ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
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JOHDANTO:  

Mormonin kirja
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Kun tutkit Mormonin kirjaa, opit arvokkaita opetuksia 
Mormonilta, joka eli uskollisesti Jeesuksen Kristuksen 
opetuslapsena, vaikka koko hänen elämänsä ajan häntä 
ympäröi ”jatkuva jumalattomuuden ja iljetysten näky” 
(Morm. 2:18). Hyödyt myös niiden sanojen tutkimisesta, 
jotka kirjoitti Mormonin poika Moroni, joka todisti 
myöhempien aikojen lukijoille, että ”Jeesus Kristus 
on näyttänyt teidät minulle, ja minä tiedän teidän 
tekemisenne” (Morm. 8:35). Tutkimalla näitä kirjoituksia 
voit oppia, miten tärkeää on päättää elää Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumin käskyjen ja liittojen mukaisesti.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Mormon kirjoitti tämän kirjan seitsemän ensimmäistä 
lukua kertoen lyhyesti jumalattomuudesta ja sodista 
nefiläisten ja lamanilaisten välillä hänen aikanaan. 
Lisäksi hän kirjoitti Nefin isoihin levyihin täydellisen 
kertomuksen tapahtumista omana elinaikanaan (ks. 
Morm. 2:18; 5:9). Kun Mormon oli ”noin kymmenen 
vuoden ikäinen”, aikakirjanpitäjä Ammaron ilmoitti 
hänelle, että lopulta hänellä olisi vastuullinen tehtävä 
kirjoittaa muistiin ”kaikki se, mitä olet havainnut tästä 
kansasta” (Morm. 1: 2, 4). Ollessaan noin 24- vuotias 
hän sai Nefin levyt haltuunsa ja hän teki ”aikakirjaa 
Ammaronin sanojen mukaisesti” (Morm. 2:17). 
Myöhemmin Mormon alkoi laatia lyhennelmää Nefin 
isoista levyistä, jotka sisälsivät kirjoituksia profeetoilta 
ja aikakirjanpitäjiltä Lehistä aina Ammaroniin asti. 
Elämänsä lähestyessä loppua Mormon kätki ”Kumoran 
kukkulaan kaikki aikakirjat, jotka Herran käsi oli [hänen 
haltuunsa] uskonut”, paitsi muutamia levyjä, jotka 
hän antoi pojalleen Moronille (Morm. 6:6). Sitten hän 
johti nefiläisiä heidän viimeisessä suuressa taistelussaan 
lamanilaisia vastaan. Ennen kuolemaansa Mormon 
kehotti Moronia päättämään aikakirjan. Moroni lisäsi 
kirjoitukset, jotka muodostavat tämän kirjan luvut 8–9.

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Luultavasti Mormon kirjoitti luvut Morm. 1–7 vuosien 
345 ja 401 jKr. välisenä aikana (ks. Morm. 2:15–17; 8:5–
6). Hän päätti kirjoituksensa viimeisen suuren taistelun 
jälkeen, joka käytiin nefiläisten ja lamanilaisten välillä 
Kumorankukkulan luona (ks. Morm. 6:10–11). Moroni 
kirjoitti luvut Morm. 8–9 luultavasti vuosien 401–421 
jKr. välisenä aikana, kun hän vaelsi oman henkensä 
turvaksi (ks. Morm. 8:4–6; Moroni 1:1–3).

VIIKKO 28: PÄIVÄ 2

Mormon 1–2
Johdanto
Vaikka Mormon varttui suuren jumalattomuuden 
aikana, hän päätti olla uskollinen. Uskollisuutensa 
ansiosta hänet kutsuttiin huolehtimaan nefiläisten 
aikakirjoista. Kun Mormon oli 15- vuotias, Herra tuli 
hänen luokseen, ja hän sai ”maistaa ja tuntea Jeesuk-
sen hyvyyttä” (Morm. 1:15). Samana vuonna nefiläiset 
nimittivät hänet johtamaan nefiläisten sotajoukkoja 
(ks. Morm. 2:1). Mormon halusi auttaa nefiläisiä 
tekemään parannuksen, mutta koska he kapinoivat 
tieten tahtoen, Herra kielsi häntä saarnaamasta heille. 
Nefiläiset menettivät Pyhän Hengen lahjan ja muut 
Jumalan lahjat, ja heidät jätettiin oman voimansa 
varaan heidän taistellessaan lamanilaisia vastaan.

Mormon 1:1–5
Pyhät aikakirjat uskotaan Mormonin haltuun
Millä sanoilla haluaisit ihmisten kuvailevan sinua?  
  
 

Onko sinua koskaan sanottu mormoniksi? Mitä sinun 
mielestäsi tarkoittaa, että joku kutsuu sinua mormoniksi?

Presidentti Gordon B. Hinckley on puhunut kutsuma-
nimestä mormoni, jota jotkut ihmiset käyttävät puhues-
saan Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuk-
sen Kirkon jäsenistä:

”Vaikka joskus valitan sitä, että ihmiset 
eivät kutsu tätä kirkkoa sen oikealla 
nimellä, olen onnellinen siitä, että heidän 
käyttämänsä kutsumanimi on kunnialli-
nen, jollaiseksi sen tekivät merkittävä 
mies sekä kirja, joka on vertaansa vailla 

oleva todistus maailman Lunastajasta.

Jokainen, joka oppii tuntemaan miehen nimeltä Mor-
mon lukemalla ja tutkimalla hänen sanojaan; jokainen, 
joka lukee tämän kallisarvoisen historian aarteen, 
jonka hän suurelta osin kokosi ja tallensi, tulee tun-
temaan, ettei mormoni ole haukkumasana, vaan sana, 
joka edustaa suurinta hyvää – sitä hyvää, joka on Juma-
lasta.” (Ks. ”Sanan mormoni tulisi merkitä ’enemmän 
hyvää’”, Valkeus, tammikuu 1991, s. 54.)

Profeetta Mormon syntyi aikana, jolloin miltei jokainen 
siinä maassa eli jumalattomuudessa. Tänä aikana pro-
feettaa nimeltä Ammaron käskettiin kätkemään kaikki 
pyhät aikakirjat (ks. 4. Nefi 47–49). Ammaron meni 
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silloin 10- vuotiaan Mormon- pojan luokse ja antoi tälle 
ohjeita liittyen tämän tulevaan vastuuseen aikakirjoista. 
Lue Morm. 1:2 ja pane merkille sanoja tai ilmauksia, 
joilla Ammaron kuvaili nuorta Mormonia.

Yksi sana, jolla Ammaron kuvaili Mormonia, oli vakava-
mielinen. Sana vakavamielinen tarkoittaa myös vanhurs-
kasta tai jumalista. Voisit kirjoittaa tämän määritelmän 
pyhien kirjoitustesi marginaaliin. Mihin asioihin tai 
tilanteisiin omassa elämässäsi sinun pitäisi mieles-
täsi suhtautua vakavasti? On tärkeää ymmärtää, että 
vakava mieliset voivat pitää hauskaa ja nauraa, mutta 
he ymmärtävät, milloin on soveliasta olla iloinen ja 
milloin on soveliasta olla vakavampi.

Ammaron kuvailee myös, että Mormon on ”nopea 
havaitsemaan” (Morm. 1:2). Mitä mielestäsi tarkoit-
taa se, että on nopea havaitsemaan? Vanhin David A. 
Bednar kahdentoista apostolin koorumista on selittä-
nyt, että sanaa havaita käytetään pyhissä kirjoituksissa 
kahdella tavalla:

”Yksi näennäisen yksinkertainen ja kenties aliarvostettu 
hengellinen lahja – kyky olla ’nopea havaitsemaan’ 
(Morm. 1:2) – on teille ja minulle ehdottoman tärkeä 
maailmassa, jossa me nykyään ja vastedeskin elämme. – –

Pyydän teitä tarkastelemaan tämän tärkeän hengelli-
sen lahjan merkitystä. Englanninkielistä sanaa observe 
’havaita’ käytetään pyhissä kirjoituksissa pääasiassa 

kahdessa merkityksessä. Toinen niistä tarkoittaa 
’katsoa’ tai ’nähdä’ tai ’huomata’ – kuten opimme 
kohdasta Jes. 42:20. – –

Sanan observe toinen merkitys viittaa ’noudattamiseen’ tai 
’tottelemiseen’ – kuten käy ilmi [kohdasta OL 54:6]. – –

Näin ollen kun me olemme nopeita havaitsemaan, me 
viipymättä katsomme tai huomaamme ja tottelemme. 
Kumpikin näistä keskeisistä osatekijöistä – katsominen 
ja totteleminen – ovat välttämättömiä, jotta olisi nopea 
havaitsemaan. Ja profeetta Mormon on vaikuttava esi-
merkki tästä lahjasta käytännössä.” (”Nopea havaitse-
maan”, Liahona, joulukuu 2006, s. 15–16.)

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi aja
tuksiasi siitä, kuinka tämä nopean havaitsemisen luon

teenpiirre voisi auttaa sinua jokapäiväisessä elämässäsi.

Lue Morm. 1:3–5 ja pane merkille Ammaronin ohjeet 
Mormonille. Millä tavoin Mormonin vakavamielisyyden 
ja nopean havaitsemisen luonteenpiirteet ovat mahdol-
lisesti auttaneet häntä näissä vastuullisissa tehtävissä?

Mormon 1:6–19
Herra kieltää Mormonia saarnaamasta kansan tietoisen 
kapinoinnin vuoksi
Oletko koskaan menettänyt jotakin hyvin arvokasta? 
Ollessaan vielä nuori Mormon näki omin silmin 
lukuisia taisteluja nefiläisten ja lamanilaisten välillä 
sekä sen, kuinka suuri jumalattomuus levisi maahan 
(ks. Morm. 1:6–13). Koska nefiläisten jumalattomuus 
yltyi niin suureksi, Mormon kirjoitti, että he menettivät 
monia Herralta tulleita kallisarvoisia lahjoja.

 2. Tee pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi kaksi 
saraketta. Kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen otsikoksi 

”Nefiläisten menettämiä lahjoja”. Lue Morm. 1:13–14, 18 ja 
pane merkille, mitkä lahjat Herra otti pois nefiläisiltä. Kirjoita 
havaintosi ensimmäiseen sarakkeeseen. Kirjoita toiseen sarak
keeseen otsikoksi ”Miksi Herra otti lahjansa pois”. Lue Morm. 
1:14, 16–17, 19 ja etsi syitä, miksi Herra otti lahjansa pois nefi
läisiltä. Kirjoita havaintosi toiseen sarakkeeseen.

Näiden jakeiden pohjalta voimme oppia, että juma
lattomuus ja epäusko karkottavat Herran lahjat 
ja Pyhän Hengen vaikutuksen. Vaikka nefiläisten 
kapinointi on äärimmäinen esimerkki, niin tämä peri-
aate soveltuu meihin myös yksilöinä, kun me jätämme 
tottelematta jotakin Jumalan käskyä.

Jos olisit elänyt Mormonin aikaan, minkä jakeissa 
Morm. 1:13–14, 18 mainittujen Jumalan lahjojen 
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menettämistä sinä olisit pahoitellut eniten?   
 

Lue Morm. 1:15 ja pane merkille, mitä Mormon koki 
samoihin aikoihin kun muut nefiläiset menettivät 
Pyhän Hengen lahjan ja muut Jumalan lahjat. Millähän 
tavalla Mormon pystyi saamaan hengellisiä kokemuk-
sia, vaikka hän eli keskellä suurta jumalattomuutta?

Mormon 2:1–15
Mormon johtaa nefiläisiä sotajoukkoja ja murehtii näiden 
jumalattomuutta
Mieti seuraavaa tilannetta: 30- vuotias mies asuu van-
hempiensa luona eikä aio etsiä työtä. Sen sijaan hän 
elää vanhempiensa kustannuksella ja hukkaa aikaansa 
hyödyttömiin puuhiin kuten käyttäen suurimman osan 
ajastaan videopelien pelaamiseen. Vertaa tätä tilannetta 
siihen, miten nuorta Mormonia kuvaillaan, kun tutkit 
lukua Morm. 2.

Lue Morm. 2:1–2 ja pane merkille, mikä vastuullinen 
tehtävä Mormonille annettiin ja kuinka vanha hän oli, 
kun hän sai tämän tehtävän.

Pian sen jälkeen kun Mormon oli nimitetty nefiläisten 
sotajoukkojen johtajaksi, lamanilaisten sotajoukko kävi 
nefiläisten kimppuun sellaisella voimalla, että nefiläiset 
pelästyivät ja perääntyivät. Lamanilaiset ajoivat heitä 
kaupungista toiseen, kunnes nefiläiset kokoontuivat 
yhteen paikkaan. Lopulta Mormonin sotajoukko piti 
pintansa lamanilaisia vastaan ja sai heidät pakenemaan 
(ks. Morm. 2:3–9).

 3. Lue Morm. 2:10–15 ja pane merkille, mikä oli nefiläis
ten hengellinen tila näiden taistelujen jälkeen. Kirjoita sit

ten pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset seuraa
viin kysymyksiin:
 a. Miksi nefiläiset murehtivat?
 b. Mistä Mormon jakeen Morm. 2:14 mukaan tiesi, ettei heidän 
murheensa ollut osoitus todellisesta parannuksesta?
 c. Mitä eroja näet jakeissa Morm. 2:13–14 niiden välillä, joiden 
murhe johti parannukseen, ja niiden, joiden murhe johti tuo
mioon (siihen, että heidän edistymisensä pysähtyy)?

Näissä jakeissa opetetaan, että jos murheemme 
synnistä saa aikaan parannuksen, se johtaa mei
dät tulemaan Kristuksen luokse nöyrin sydämin. 
Niissä havainnollistetaan myös sitä periaatetta, että 
murhe, joka aiheutuu vain synnin seurauksista, 
johtaa tuomioon (eli siihen, että edistymisemme 
kohti iankaikkista elämää pysähtyy).

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Millä tavoin henkilö, joka on tehnyt syntiä, saattaisi tuntea 
maallista murhetta – sellaista murhetta, joka johtaa tuomioon?
 b. Millä tavoin henkilö, joka on tehnyt syntiä, saattaisi osoittaa 
sellaista murhetta, joka johtaa parannukseen?

Pohdi, miten sinä toimit, kun käsität tehneesi virheitä 
tai syntiä. Jos tulet Vapahtajan luokse nöyrin sydämin ja 
teet parannuksen, voit kokea rauhaa ja päästä sovin-
toon Jumalan kanssa.

Mormon 2:16–29
Mormon saa haltuunsa levyt ja kirjoittaa muistiin 
kertomuksen kansansa jumalattomuudesta
Kun taistelut lamanilaisten kanssa jatkuivat, Mormon 
huomasi olevansa lähellä sitä kukkulaa, jonne Amma-
ron oli kätkenyt nefiläisten aikakirjat. Hän haki Nefin 
levyt ja alkoi kirjoittaa muistiin, mitä hän oli havainnut 
kansan keskuudessa siitä ajasta lähtien, kun hän oli 
lapsi (ks. Morm. 2:16–18). Lue Morm. 2:18–19 ja pane 
merkille ilmauksia, jotka kuvailevat niitä hengellisiä 
oloja, joissa Mormon varttui.

Sen perusteella mitä olet oppinut Mormonista, miksi 
hän mielestäsi oli varma siitä, että hänet ”ylennetään 
viimeisenä päivänä”? (Morm. 2:19.) (Tässä yhteydessä 
ilmaus ”ylennetään viimeisenä päivänä” tarkoittaa 
korotusta – sitä, että nousee ylös kuolleista selestisessä 
ruumiissa ja tuodaan Jumalan eteen ja voi jäädä Hänen 
luokseen ikuisesti.)   
 

Mormonin elämä on todistus siitä, että me voimme 
päättää elää vanhurskaina jopa jumalattomassa 
yhteiskunnassa.

Mieti seuraavaa neuvoa: ”Olet vastuussa tekemistäsi 
valinnoista. Jumala välittää sinusta ja auttaa sinua 
tekemään hyviä valintoja, vaikka perheesi ja ystäväsi 
käyttäisivätkin omaa tahdonvapauttaan tavoin, jotka 
eivät ole oikein. Olkoon sinulla moraalista rohkeutta 
pysyä lujana noudattaen Jumalan tahtoa, vaikka sinun 
olisi pakko olla yksin. Näin tehdessäsi näytät esimerk-
kiä, jota muutkin voivat noudattaa.” (Nuorten voimaksi, 
kirjanen, 2011, s. 2.)

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tilan
teesta, jolloin olet nähnyt ystävän tai perheenjäsenen pysy

vän lujana noudattaessaan Jumalan tahtoa silloinkin, kun muut 
eivät tee niin. Kirjoita ajatuksiasi myös siitä, millä tavoin tämän 
henkilön esimerkistä ja Mormonin esimerkistä on apua sinulle.

Nuorten Naisten tunnuslause on: ”Edustan totuutta 
ja vanhurskautta.” Oletpa sitten nuori nainen tai nuori 
mies, mieti jotakin tiettyä elämäsi osa- aluetta, jolla voit 
päättäväisemmin puolustaa sitä, mikä on oikein. Herra 
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auttaa sinua, kun pyrit puolustamaan sitä, mikä on oikein, 
silloinkin kun muut ympärilläsi eivät ehkä tee niin.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Morm. 1–2 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 28: PÄIVÄ 3

Mormon 3–6
Johdanto
Valloitettuaan takaisin maansa lamanilaisilta nefiläi-
set valmistautuivat jälleen taisteluun. Mormon pyysi 
hartaasti nefiläisiä tekemään parannuksen, mutta he 
sen sijaan kerskuivat omasta voimastaan ja vannoivat 
kostavansa surmattujen veljiensä puolesta. Koska Herra 
oli kieltänyt kansaansa tavoittelemasta kostoa, Mor-
mon kieltäytyi johtamasta heidän sotajoukkoaan, ja he 
kärsivät tappion. Koska nefiläiset pysyivät jumalatto-
muudessa, Jumala vuodatti tuomionsa heidän päälleen 
ja lamanilaiset alkoivat hävittää heitä maan päältä. 
Lopulta Mormon palasi johtamaan nefiläisiä taistelussa, 
mutta koska he kieltäytyivät tekemästä parannusta, 
lamanilaiset hävittivät heidät. Mormon valitti kansansa 
kukistumista ja heidän haluttomuuttaan palata Jee-
suksen Kristuksen luokse. Hän profetoi, että kansan 
aikakirja tulisi esiin myöhempinä aikoina, ja hän kan-
nusti niitä, jotka lukisivat sen, tekemään parannuksen ja 
valmistautumaan omaan tuomioonsa Jumalan edessä.

Mormon 3–4
Koska nefiläiset kasvavat jumalattomuudessa, Mormon 
kieltäytyy johtamasta heidän sotajoukkojaan, ja 
lamanilaiset alkavat hävittää nefiläisiä maan päältä
Onko sinusta koskaan tuntunut siltä, että Herra haluaa 
sinun muuttavan jotakin elämässäsi? Luuletko, että 
Hän on kannustanut tai auttanut sinua muuttamaan 
jotakin elämässäsi ilman että olet huomannut sitä?

Mormonin aikoina nefiläiset eivät useinkaan käsittäneet 
tai arvostaneet sitä, kuinka Herra vaikutti heidän taiste-
luihinsa lamanilaisia vastaan. Kun nefiläiset olivat teh-
neet sopimuksen lamanilaisten ja Gadiantonin rosvojen 
kanssa, Herra antoi heidän elää kymmenen vuotta ilman 

taisteluja. Niinä vuosina he valmistautuivat fyysisesti 
tulevien hyökkäysten varalle (ks. Morm. 2:28; 3:1).

Lue Morm. 3:2–3 ja pane merkille eräs tärkeämpi tapa, 
jolla Herra halusi nefiläisten valmistautuvan lamanilais-
ten hyökkäysten varalle. Kuinka nefiläiset suhtautuivat 
siihen? Miksi Herra kohdan Morm. 3:3 mukaan oli 
säästänyt nefiläiset heidän viimeaikaisissa taisteluissaan 
heidän jumalattomuudestaan huolimatta?   
 

Kuten jakeissa Morm. 3:4–8 kerrotaan, Herra var-
jeli nefiläisiä taistelussa vielä kahdesti. Yksi opillinen 
totuus, jonka voimme oppia Herran kanssakäymisestä 
jumalattoman nefiläiskansakunnan kanssa, on se, että 
armossaan Herra antaa meille riittävästi mahdolli
suuksia tehdä parannuksen synneistämme. Nämä 
mahdollisuudet ovat todisteita Jumalan kärsivällisyy-
destä ja hyvyydestä sekä siitä, että Hän haluaa, että 
kaikki Hänen lapsensa eläisivät siten, että he ovat 
kelvollisia saamaan sovituksen täydet siunaukset.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin (jos vastaukset ovat pyhiä 

tai luottamuksellisia, voit kirjoittaa ne omaan henkilökohtaiseen 
päiväkirjaasi):
 a. Miten Herra on kannustanut sinua tekemään parannuksen ja 
antanut sinulle siihen mahdollisuuksia? Mitä tämä opettaa 
sinulle Hänen luonteestaan?
 b. Mitä voit tehdä, jotta huomaisit tämän kannustuksen etkä 
paaduttaisi sydäntäsi sitä vastaan kuten nefiläiset tekivät 
jakeessa Morm. 3:3?

Herra saattaa antaa mahdollisuuksia ja kehotuksia 
tehdä muutoksia elämässäsi useammin kuin ehkä 
käsitätkään. Niitä saattaa tulla esimerkiksi kun nautit 
sakramenttia tai kun tunnet Pyhän Hengen kehotta-
van sinua kehittämään itseäsi tai palvelemaan muita. 
Kun panet merkille näitä mahdollisuuksia ja toimit 
ripeästi tehdäksesi muutoksia, luot elämääsi otollisen 
ilmapiirin Herran lunastavalle voimalle. Jotta ymmär-
rät paremmin sitä, miten nefiläiset vastustivat Herran 
yrityksiä auttaa heitä, lue Morm. 3:9–10 ja pane mer-
kille, kuinka he toimivat saavuttaessaan useita voittoja 
lamanilaisista.

Kuinka nefiläiset toimivat saatuaan voittoja lamani-
laisista? Lue Morm. 3:11–13 ja pane merkille, miten 
Mormon suhtautui sotajoukon valaan tavoitella kostoa.

Mormon oli johtanut nefiläisten sotajoukkoja yli 30 
vuotta heidän häpeämättömästä jumalattomuudestaan 
huolimatta. Mitä se, että Mormon siinä vaiheessa kiel-
täytyi johtamasta sotajoukkoa, opettaa meille koston 
tavoittelemisen vakavuudesta?   
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Lue Morm. 3:14–16 ja merkitse ilmauksia, joista käy 
ilmi, mitä Herra opetti Mormonille kostamisesta. Yksi 
totuus, jonka opimme näiden jakeiden pohjalta, on se, 
että Herra kieltää meitä tavoittelemasta kostoa.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Oletko koskaan halunnut tavoitella kostoa eli antaa jollekulle 
samalla mitalla sen, mitä hän on tehnyt sinulle? Miksihän tämä 
on vaarallinen tai kehno tapa toimia? Kukahan kärsisi eniten 
vahinkoa tavoitellessasi kostoa?
 b. Miksi meidän tulee jättää tuomitseminen ja kostaminen  
Herran käsiin sen sijaan että ottaisimme sen omiin käsiimme?

Vaikka ehkä tiedämmekin, että meidän tulee siirtää 
syrjään koston tunteet, ja haluamme tehdä niin, voi 
usein olla haasteellista voittaa nämä tuntemukset, kun 
niitä syntyy. Kun luet ensimmäisen presidenttikunnan 
jäsenen, presidentti James E. Faustin seuraavaa neuvoa, 
alleviivaa ilmauksia, jotka auttavat sinua tietämään, mitä 
voit tehdä voittaaksesi koston tunteet niitä kohdatessasi:

”Meidän täytyy tunnistaa ja myöntää vihan 
tunteet. Vaatii nöyryyttä tehdä niin, mutta 
jos me polvistumme ja pyydämme taivaal-
liselta Isältä anteeksiantavaisuutta, Hän 
auttaa meitä. Herra vaatii meitä antamaan 
’anteeksi kaikille ihmisille’ [OL 64:10] 

omaksi parhaaksemme, sillä ’viha hidastaa hengellistä 
kasvua’ [Orson F. Whitney, Gospel Themes, 1914, s. 144]. 
Vasta kun me vapaudumme vihasta ja katkeruudesta, 
Herra voi antaa sydämeemme lohdun. – –

Murhenäytelmän kohdatessa meidän ei pidä ryhtyä 
tavoittelemaan henkilökohtaista kostoa vaan pikem-
minkin antaa oikeuden kulkea omaa rataansa ja 
antaa asian sitten olla. Ei ole helppoa antaa asian olla 
ja poistaa sydäntämme kalvava kauna. Vapahtaja on 
sovituksensa kautta luvannut meille kaikille kallis-
arvoisen rauhan, mutta voimme saada sen vain, kun 
olemme halukkaat karkottamaan vihan, pahansuopuu-
den tai koston tunteet. Kaikille meille, jotka annamme 
anteeksi niille, jotka rikkovat meitä vastaan [ks. Matt. 
6:14], jopa niille, jotka ovat syyllistyneet vakaviin rikok-
siin, sovitus tuo rauhaa ja lohtua.” (”Anteeksiannon 
parantava voima”, Liahona, toukokuu 2007, s. 69.)

Pohdi, kuinka voisit toteuttaa tätä neuvoa ja päästää irti 
kaikesta kaunasta, vihasta, suuttumuksesta tai epäystäväl-
lisistä tunteista, joita sinulla saattaa olla muita kohtaan.

Kieltäydyttyään johtamasta nefiläisten sotajoukkoja 
Mormon kohdisti huomionsa kirjoittaakseen niille, 
jotka lukisivat hänen sanojaan viimeisinä aikoina. Hän 
halusi meidän jokaisen tekevän parannuksen ja val-
mistautuvan ”seisomaan Kristuksen tuomioistuimen 
edessä” (ks. Morm. 3:18–22).

Lue Morm. 4:1–2 ja pane merkille, mitä tapahtui nefi-
läisten sotajoukolle, kun se tavoitteli kostoa lamanilai-
sille. Lue Morm. 4:4 ja pane merkille, miksi nefiläisten 
sotajoukot eivät voittaneet. Lue Morm. 4:5 ja pane 
merkille totuuksia siitä, mihin jumalattomuudessa 
pysyminen johtaa. Mitä löysit?   
  
 

Yksi totuus, jonka mahdollisesti olet löytänyt, on se, että 
Jumalan tuomiot voittavat jumalattomat. Usein juuri 
”jumalattomien välityksellä jumalattomia rangaistaan” 
(Morm. 4:5). Jumalattomat hylkäävät Jumalan avun ja 
kieltäytyvät tavoittelemasta Hänen jumalallista suoje-
luaan. Lue Morm. 4:11–14, 18 ja pane merkille, kuinka 
Jumalan tuomioita vuodatettiin nefiläisten päälle.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mikä mielestäsi on nefiläisten tilanteen murheellisin puoli 
luvuissa Morm. 3–4?
 b. Millä tavoin ne opit tai totuudet, joita tänään olet tutkinut 
tähän mennessä, saattaisivat liittyä toisiinsa? (Mieti paran
nuksenteon, koston ja Jumalan tuomioiden välistä suhdetta.)

Pohdi, mitä Herra haluaisi sinun tekevän, jotta toteut-
taisit näitä totuuksia käytännössä.

Mormon 5–6
Mormon päättää jälleen johtaa nefiläisten sotajoukkoa, 
mutta lamanilaiset saavat voiton; Mormon murehtii 
kansansa tuhoa
Onko kuolemaan liittyvä suru erilaista silloin, kun kyse 
on henkilöstä, joka on elänyt vanhurskaasti, verrattuna 
siihen, kun kyse on henkilöstä, joka on elänyt jumalat-
tomasti? Mitä eroa siinä mielestäsi on?

Kun Mormon oli 13 vuoden ajan kieltäytynyt joh-
tamasta nefiläisten sotajoukkoja, hän otti ne jälleen 
komentoonsa. Hän johti nefiläisiä kuitenkin ilman 
toivoa, koska kansa kieltäytyi tekemästä parannusta 
ja pyytämästä Herralta apua. Torjuttuaan muutamia 



288

lamanilaisten hyökkäysaaltoja nefiläiset alkoivat paeta. 
Ne, jotka eivät pystyneet pakenemaan riittävän nopeasti, 
surmattiin. Mormon kirjoitti kirjeen lamanilaisten 
kuninkaalle pyytäen, että tämä antaisi nefiläisille aikaa 
kokoontua yhteen viimeiseen taisteluun (ks. Morm. 
5:1–7; 6:1–6).

Lue Morm. 6:7–11 ja yritä ymmärtää, millaista mur-
hetta Mormon tunsi, kun hän näki omin silmin 
kansansa tuhon. Miksihän kuolema voi olla pelottava 
niille, jotka elävät jumalattomasti?   
 

 4. Lue Morm. 6:16–22 ja kirjoita pyhien kirjoitusten  
tutkimispäiväkirjaasi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Miksi profeetat, johtohenkilöt ja vanhemmat niin uutterasti 
kannustavat meitä tekemään parannusta?
 b. Kuinka toivo Herran syleilystä auttaa sinua tekemään paran
nuksen? (Ks. Morm. 6:17.)

Pohdi, onko elämässäsi mitään sellaista, mistä Herra 
haluaa sinun tekevän parannuksen juuri nyt. Voisit 
kirjoittaa siitä omaan henkilökohtaiseen päiväkirjaasi ja 
asettaa tavoitteita sen saavuttamiseksi.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Morm. 3–6 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 28: PÄIVÄ 4

Mormon 7:1–8:11
Johdanto
Nefiläisten ja lamanilaisten välillä käydyn viimeisen 
taistelun jälkeen Mormon kirjoitti Mormonin kirjan 
kansan tuleville jälkeläisille siitä, kuinka tärkeää heidän 
on tietää, keitä he ovat ja mitä heidän täytyy tehdä 
pelastuakseen. Tuntien suurta rakkautta vihollistensa 
tulevia jälkeläisiä kohtaan Mormon opetti, kuinka 
tärkeää on noudattaa Jeesuksen Kristuksen evankeliu-
mia, jotta ”teidän käy hyvin tuomion päivänä” (Morm. 
7:10). Kun Mormon oli kuollut, Moroni jäi yksin kirjoit-
tamaan kansansa tuhosta.

Mormon 7
Viimeisessä todistuksessaan Mormon kehottaa 
lamanilaisten jäännöstä uskomaan Jeesukseen Kristukseen 
ja noudattamaan Hänen evankeliumiaan
Luvussa Morm. 6 kerrotaan, että viimeisessä taistelussa 
lamanilaisia vastaan kuoli 230 000 nefiläistä. Kuvit-
tele, että selviäisit hengissä tämänkaltaisesta suuresta 
taistelusta, mutta ystäväsi ja perheesi eivät selviytyisi. 
Mitä tuntisit niiden ihmisten jälkeläisiä kohtaan, jotka 
ovat surmanneet sinulle rakkaat ihmiset ja vallanneet 
sinun maasi? Lue Morm. 7:1–4 ja pane merkille, mitä 
Mormon kirjoitti lamanilaisten jälkeläisille.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mitä Mormon halusi lamanilaisten ja heidän jälkeläistensä 
tietävän?
 b. Miten tämä on verrattavissa siihen, mitä arvelit itse tuntevasi 
niiden ihmisten jälkeläisiä kohtaan, jotka kuvitellussa tilanteessa 
olisivat surmanneet ystäväsi ja perheesi?
 c. Minkä Vapahtajan ominaisuuden huomaat Mormonin suhtau
tumisessa vihollisiaan kohtaan?

Mormon jatkoi kirjoittamista lamanilaisten jälkeläisille. 
Lue Morm. 7:5–7 ja merkitse ainakin kolme totuutta, 
jotka Mormon kehotti lamanilaisten jälkeläisiä usko-
maan Vapahtajastaan Jeesuksesta Kristuksesta.

 2. Valitse löytämistäsi Jeesusta Kristusta koskevista totuuk
sista yksi ja kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, 

kuinka sen opinkohdan uskominen on vaikuttanut elämääsi.

Mormon olisi voinut tuntea oikeutusta kirjoittaa 
tuomion sanoja lamanilaisille, jotka olivat surmanneet 
niin monia hänen kansastaan, mutta koska hänellä oli 
tieto totuudesta, hän kirjoitti opettaakseen heille, mitä 
heidän (ja meidän) tulee tehdä, jotta heistä (ja meistä) 
tulisi syyttömiä Jumalan tuomioistuimen edessä. 
Lue Morm. 7:8–10 ja pane merkille, mitä ihmisen on 
Mormonin todistuksen mukaan tehtävä. Voisit merkitä 
löytämäsi asiat pyhiin kirjoituksiisi.

Näissä jakeissa opetetaan, että Herra tarjoaa pelas
tuksen kaikille ja lunastaa ne, jotka ottavat vastaan 
Hänen evankeliuminsa periaatteet ja toimitukset. 
Voisit kirjoittaa tämän periaatteen pyhiin kirjoituksiisi. 
Huomaa, että Mormon opetti, että me saamme tietää, 
kuinka tulee elää tämän periaatteen mukaan, kun 
tutkimme pyhiä kirjoituksia (ks. Morm. 7:8). Voi olla 
hyödyllistä ymmärtää, että ilmaus ”tässä aikakirjassa” 
tarkoittaa Mormonin kirjaa ja ”[aikakirja], joka tulee 
pakanoille juutalaisilta”, tarkoittaa Raamattua. Samalla 
tavoin ”tämä” jakeessa Morm. 7:9 viittaa Mormonin 
kirjaan ja ”siihen” viittaa Raamattuun. Voisit merkitä 
nämä eri maininnat pyhiin kirjoituksiisi.
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Kun lopettelet luvun Morm. 7 tutkimista, pohdi hetken 
aikaa Mormonin esimerkkiä Kristuksen kaltaisesta rak-
kaudesta ja myötätunnosta hänen kirjoittaessaan tätä 
toivon ja kannustuksen viestiä niiden jälkeläisille, jotka 
olivat hänen katkeria vihollisiaan.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seu
raavaan kysymykseen liittyviä ajatuksiasi: Kuinka voin 

noudattaa Mormonin esimerkkiä ja kohdella muita – kuten niitä, 
jotka ovat ehkä kohdelleet minua väärin – tavalla, joka kuvastaa 
heidän iankaikkista arvoaan?

Mormon 8:1–11
Moroni kirjoittaa isänsä kuolemasta, kansansa tuhosta ja 
yksin jäämisestään
Ajattele tilannetta, jolloin olet ollut yksin. Miltä yksin 
oleminen tuntui? Kuvittele, että olisit yksin monia vuosia.

Huomaa vuosiluvut lukujen Morm. 7 ja 8 tiivistelmissä 
tai sivujen alalaidassa. Kuinka monta vuotta kului 
siitä ajasta, kun Mormon kirjoitti viimeiset sanansa 
lukuun 7, siihen kun Moroni alkoi kirjoittaa levyille 
luvussa 8? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lue Morm. 8:1–2 ja pane merkille, mitä tapahtui 
Kumoran suuren taistelun jälkeen. Lue sitten Morm. 
8:3–9 ja merkitse ilmauksia, jotka kuvailevat Moronin 
olosuhteita hänen kansansa tuhon jälkeen. Pohdi, 
miltä sinusta tuntuisi, jos olisit samanlaisissa olo-
suhteissa.

Ajattele tilannetta, jolloin olet tuntenut olevasi yksin 
uskonkäsitystesi tai tasovaatimustesi kanssa. Miten 
kävi päättäväisyydellesi seurata Vapahtajaa ja pitää 
Hänen käskynsä: kasvoiko se tuolloin, pysyikö se 
samana vai heikkenikö se? Miksi?

Katso uudelleen jakeita Morm. 8:1, 3, niin saat selville, 
mitä Mormon päätti tehdä riippumatta olosuhteistaan. 
Moronin esimerkki havainnollistaa, että silloinkin 
kun olet yksin, voit päättää pysyä uskollisena. Voi-
sit kirjoittaa tämän totuuden pyhiin kirjoituksiisi.

Mormonin kirjassa on muitakin, jotka Moronin tavoin 
pysyivät uskollisina silloinkin, kun olivat yksin. Abinadi 
seisoi ja todisti yksin kuningas Nooan ja tämän pap-
pien edessä (ks. Moosia 12–17). Alma oli ainoa pappi, 
joka uskoi Abinadin sanoja ja yritti puolustaa tätä  
(ks. Moosia 17:1–4).
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Vanhin Richard G. Scott on esittänyt seuraavan kerto-
muksen nuoresta miehestä, joka päätti olla uskollinen 
silloinkin kun hän oli yksin:

”Ajatelkaa [tämän] nuoren miehen 
esimerkkiä. Olen vuosia seurannut, 
kuinka hänen vanhempansa ovat opetta-
neet häntä pienestä pitäen elämään 
horjumatta Jumalan käskyjen mukaan. 
Esimerkillään ja ohjeillaan he kasvattivat 

häntä totuudessa yhdessä muiden lastensa rinnalla. He 
edistivät kurinalaisuuden ja uhrautuvaisuuden kehitty-
mistä arvokkaiden päämäärien saavuttamiseksi. Tämä 
nuori mies valitsi uimisen juurruttaakseen luontee-
seensa näitä ominaisuuksia. Varhaisaamun harjoitus-
tunnit vaativat itsekuria ja uhrauksia. Ajan kuluessa 
hänestä tuli erinomainen tuossa urheilulajissa.

Sitten tulivat haasteet – esimerkiksi uintimestaruus-
kilpailut sunnuntaina. Osallistuisiko hän? Järkeilisikö 
hän poikkeuksen sääntöönsä olla uimatta sunnuntaisin 
auttaakseen joukkuettaan voittamaan mestaruuden? 
Ei, hän ei taipunut edes tovereittensa voimakkaan 
painostuksen alla. Häntä nimiteltiin ja jopa pahoin-
pideltiin fyysisesti. Mutta hän ei taipunut. Ystävien 
hyljeksintä, yksinäisyys ja paineet toivat mukanaan 
surun ja kyynelten hetkiä. Mutta hän ei taipunut. Hän 

sai oppia omakohtaisesti sen, mikä meidän jokaisen 
on tultava tuntemaan – Paavalin Timoteukselle anta-
man neuvon todellisuuden: ’Vainon kohteeksi joutuvat 
kaikki ne, jotka haluavat elää hurskaasti Kristuksen 
Jeesuksen omina’ (2. Tim. 3:12). Vuosien saatossa tämä 
johdonmukainen vanhurskaan elämän malli – joka 
muodostuu sadoista oikeista päätöksistä, joista jotkin 
on tehty suurten haasteiden edessä – on kehittänyt 
luonteen, jossa on vahvuutta ja kykyä. Nyt kun hän on 
lähetyssaarnaaja, hänen toverinsa arvostavat häntä, 
koska hän osaa tehdä työtä, hän tuntee totuuden, 
hänen omistautumisensa on horjumatonta ja hän on 
päättäväinen kertoessaan evankeliumista. Hän, joka oli 
aikaisemmin toveriensa hylkäämä, on nyt toveriensa 
kunnioittama johtaja.” (Ks. ”Tärkeimmät asiat ensin”, 
Liahona, heinäkuu 2001, s. 8.)

Lue Morm. 8:10–11 ja pane merkille yksi tapa, jolla 
Herra tuki Moronia ja Mormonia (ennen tämän kuole-
maa) niissä vaikeissa olosuhteissa, joita he kohtasivat. 
Presidentti Thomas S. Monsonin seuraavat kannustavat 
sanat voivat auttaa sinua päätöksessäsi pysyä uskolli-
sena silloinkin, kun olet yksin:

”Kun me elämme jokapäiväistä elä-
määmme, on miltei väistämätöntä, että 
uskoamme koetellaan. Joskus saatamme 
huomata olevamme muiden ympäröi-
mänä ja olla silti vähemmistönä tai jopa 
yksin puolustamassa tietoa siitä, mikä on 

hyväksyttävää ja mikä ei ole. Onko meillä moraalista 
rohkeutta puolustaa lujana omia uskonkäsityksiämme, 
vaikka meidän täytyisi tehdä se yksin? – –

Olkaamme aina rohkeita ja valmistautuneita puolus-
tamaan sitä, mihin me uskomme, ja jos meidän täytyy 
tehdä se yksin, tehkäämme se rohkeasti, sen tiedon 
vahvistamina, että todellisuudessa emme ole koskaan 
yksin, kun seisomme taivaallisen Isämme rinnalla.” (Ks. 
”Uskalla seistä yksin”, Liahona, marraskuu 2011, s. 60, 67.)

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Kenen muun tiedät olevan esimerkki siitä, että pysyy uskolli
sena silloinkin kun on yksin?
 b. Kuinka presidentti Monsonin lausuma auttaa sinua päättä
mään pysyä uskollisena silloinkin, kun olet yksin?

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut lukualueen Morm. 7:1–8:11 ja suorittanut tämän 
oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
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VIIKKO 29: PÄIVÄ 1

Mormon 8:12–41
Johdanto
Kun Moroni oli kirjoittanut kansansa tuhosta ja isänsä 
kuolemasta, hän profetoi Mormonin kirjan esiintulosta 
ja varoitti niitä, jotka tuomitsisivat sen. Moroni näki, 
että nefiläisten aikakirja tulisi julki suuren jumalatto-
muuden aikana, jolloin monet rakastaisivat enemmän 
maallista omaisuutta kuin Jumalaa. Hän todisti, että 
Mormonin kirja olisi suuriarvoinen (ks. Morm. 8:14) 
viimeisten aikojen hengellisesti vaarallisissa oloissa.

Mormon 8:12–32
Moroni profetoi Mormonin kirjan esiintulosta
Kirjoita asioita, joiden arvelet olevan suurenmoisimpia 
lahjoja, joita sinulle on koskaan annettu:   
  
 

Ajattele hetken aikaa sitä, miksi nämä lahjat ovat olleet 
sinulle siunauksena.

Lue presidentti Ezra Taft Bensonin seuraava lausunto: 
”Haluan puhua lahjasta, joka on yksi tärkeimmistä, mitä 
maailmalle nykyaikana on annettu. Lahja, joka on mie-
lessäni, on tärkeämpi kuin mikään niistä keksinnöistä, 
joita teollinen ja teknologinen vallankumous on tuot-
tanut. Tämä lahja on ihmiskunnalle jopa arvokkaampi 
kuin ne monet ihmeelliset saavutukset, joita nykyajan 
lääketieteessä on nähty. Se on ihmiskunnalle arvok-
kaampi lahja kuin avaruuslentojen kehittyminen. Puhun  
 , 
joka annettiin lahjana.”

Mikähän presidentti Bensonin tarkoittama lahja voisi 
olla?   
 

Moroni puhui tästä lahjasta luvussa Morm. 8. Lue Morm. 
8:12–14, niin saat selville, mikä tämä lahja on. Ilmaus 
”tämä aikakirja” tarkoittaa Mormonin kirjaa. Mormo-
nin kirja on se lahja, josta presidentti Benson puhui (ks. 
”Mormonin kirja – uskontomme lakikivi”, Liahona, loka-
kuu 2011, s. 53). Kirjoita presidentti Bensonin lausuman 
lopussa olevaan tyhjään kohtaan Mormonin kirja.

Katso uudelleen jakeita Morm. 8:12–14, niin saat 
selville, mitä Moroni opetti Mormonin kirjan arvosta. 
Mitä hän opetti levyjen rahallisesta arvosta? Moroni 
selitti, että vaikka Herra ei sallisi, että levyjä käytettäi-
siin taloudellisen hyödyn saamiseksi, niin levyillä 
olevat kirjoitukset ovat suuriarvoisia.

Tapa, jolla Mormonin kirja tuli esiin, voi auttaa meitä 
ymmärtämään tämän kirjan tärkeyden. Lue Morm. 
8:15–16 ja pane merkille, mitä Moroni opetti siitä, 
kuinka Mormonin kirja tulisi esiin.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että Mormonin kirjan voisi 
tuoda esiin ainoastaan henkilö, jonka silmämääränä on vain 
Jumalan kunnia? (Ks. Morm. 8:15.)
 b. Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että Mormonin kirja tuotaisiin 
esiin ”Jumalan voimasta”? (Morm. 8:16.) Mitä ajattelet Mormo
nin kirjasta, kun luet Moronin sanat jakeesta Morm. 8:16?

Moroni varoitti niitä, jotka tuomitsisivat Mormonin 
kirjan tai vastustaisivat sitä. Pane merkille hänen 
varoituksensa, kun luet kohtaa Morm. 8:17–22. Miksi 
sinun on tärkeää tietää, että ”Herran iankaikkiset tar-
koitukset etenevät, kunnes kaikki hänen lupauksensa 
täyttyvät”? (Morm. 8:22.)

Moroni selitti, että Herra oli tehnyt liiton niiden pyhien 
kanssa, ”jotka ovat menneet ennen minua” (Morm. 
8:23) – esimerkiksi profeettojen kanssa, kuten Nefi, 
Jaakob, Enos ja Alma. Herra oli luvannut, että Hän toisi 
näiden profeettojen sanat esiin myöhempinä aikoina. 
Kun tutkit jakeita Morm. 8:23–25, pane merkille, kei-
den puolesta nämä profeetat rukoilivat.
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Nämä profeetat rukoilivat ”veljiensä” puolesta (Morm. 
8:24) tarkoittaen lamanilaisia ja näiden jälkeläisiä. He 
rukoilivat myös sen henkilön puolesta, joka ”[toisi] 
nämä asiat julki” myöhempinä aikoina (Morm. 8:25; ks. 
myös Morm. 8:16) tarkoittaen profeetta Joseph Smi-
thiä, joka valittiin tuomaan Mormonin kirja maailmalle 
näinä myöhempinä aikoina (ks. OL 3:5–10). Monet 
muinaisista profeetoista tiesivät Joseph Smithistä ja 
rukoilivat hänelle menestystä hänen kääntäessään Mor-
monin kirjan ja tuodessaan sen julki toteuttaen siten 
Jumalan tarkoitukset (ks. Morm. 8:22, 24–25; OL 10:46).

Presidentti Boyd K. Packer, kahdentoista apostolin 
koorumin presidentti, on puhunut siitä tehtävästä, joka 
Joseph Smithillä oli Mormonin kirjan esiin tuomisessa:

”Otaksuma, että [Joseph Smith] kirjoitti 
[Mormonin kirjan] ilman apua ja ilman 
innoitusta, on mieletön.

Totuus on yksinkertaisesti se, että hän 
oli Jumalan profeetta – ei enempää eikä 
hiukkastakaan vähempää!

Pyhät kirjoitukset eivät ole tulleet niinkään Joseph Smi-
thiltä itseltään kuin hänen kauttaan. Joseph oli kanava, 
jonka kautta ilmoitukset annettiin. Muuten hän oli 
tavallinen mies, kuten olivat profeetat menneinä 
aikoina ja kuten ovat profeetat meidän aikanamme. – –

Profeetta Joseph Smith oli kouluakäymätön maalais-
poika. Kun luemme joitakin alkuperäisiä kirjeitä hänen 
nuoruusajaltaan, huomaamme hänen olleen jok-
seenkin hiomaton oikeinkirjoituksessa, kieliopissa ja 
ilmaisussaan.

Se, että ilmoitukset tulivat hänen kauttaan edes jossa-
kin määrin hiotussa kirjallisessa muodossa, on suo-
ranainen ihme.” (Ks. ”Me uskomme kaiken sen, mitä 
Jumala on ilmoittanut”, Valkeus, joulukuu 1974, s. 513.)

Kuvittele, että olet Moroni, joka eli suunnilleen 1 600 
vuotta sitten ja joka Jumalan voimasta sai nähdä 
meidän aikamme. Lue Morm. 8:35 ja mieti, mitä voisit 
ajatella meidän aikamme hengellisistä olosuhteista. 
Lue sitten Morm. 8:26–32, joka sisältää Moronin 
profeetallisen kuvauksen siitä ajasta, jolloin Mormonin 
kirja tulisi esiin – meidän ajastamme.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi aina
kin kaksi Moronin kirjoittamaa kuvausta meidän ajas

tamme. Kirjoita myös, miksi juuri nämä kuvaukset ovat mielestäsi 
kiinnostavia ja soveltuvat meidän aikaamme.

Presidentti Ezra Taft Benson on opettanut seuraavaa 
Mormonin kirjaan liittyen:

”Meidän tulee keskittyä tutkimaan 
Mormonin kirjaa, [koska] se on kirjoitettu 
meidän aikaamme varten. Nefiläisillä ei 
koskaan ollut tätä kirjaa, ei myöskään 
muinaisten aikojen lamanilaisilla. Se on 
tarkoitettu meille. – –

Kaikki Mormonin kirjan tärkeimmät kirjoittajat todisti-
vat kirjoittavansa tuleville sukupolville. – –

Jos he näkivät meidän aikamme ja valitsivat sen, mikä 
olisi meille arvokkainta, niin eikö meidän juuri sillä 
mielellä tule tutkia Mormonin kirjaa? Meidän tulee 
koko ajan kysyä itseltämme: ’Miksi Herra innoitti 
Mormonia (tai Moronia tai Almaa) ottamaan tämän 
mukaan aikakirjaansa? Mitä sellaista minä voin tästä 
oppia, mikä auttaa minua elämään tänä aikana?’” 
(”Mormonin kirja – uskontomme lakikivi”, s. 55–56.)

 3. Pohdi Mormonin kirjan arvoa sinulle henkilökohtai
sesti kirjoittamalla pyhien kirjoitusten tutkimispäivä

kirjaasi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
 a. Ajattele, kuinka tarkasti Moroni profetoi meidän aikamme 
olosuhteista (ks. Morm. 8:26–32). Mitä nämä profetiat opettavat 
sinulle Mormonin kirjan arvosta meidän ajallemme?
 b. Miksihän Mormonin kirja on, kuten presidentti Ezra Taft Ben
son on opettanut, ”yksi tärkeimmistä [lahjoista], mitä maailmalle 
nykyaikana on annettu”? (”Mormonin kirja – uskontomme laki
kivi”, s. 53.)
 c. Kuinka vastaisit, jos joku ystävä kysyisi sinulta, miksi Mormo
nin kirja on sinulle tärkeä?

Mormon 8:33–41
Moroni näkee viimeiset ajat ja tuomitsee aikamme 
hengellisen jumalattomuuden
Ajattele tilannetta, jolloin olet huomannut jonkun tar-
vitsevan apua – ajallista, emotionaalista, sosiaalista tai 
hengellistä apua. Mieti, mitä teit tai olisit voinut tehdä 
kyseisen henkilön auttamiseksi. Pohdi, miksi päätit 
auttaa tai olla auttamatta kyseistä henkilöä. Miksihän 
toisinaan ihmiset eivät auta avun tarpeessa olevia?

Lue Morm. 8:36–41 ja pane merkille, mitä syitä Moroni 
esitti sille, miksi jotkut ihmiset viimeisinä aikoina eivät 
halua auttaa avun tarpeessa olevia. Voisit merkitä nämä 
syyt pyhiin kirjoituksiisi.
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Mitä esimerkkejä on siitä, että nuoret nykyään saatta-
vat rakastaa enemmän sitä, mitä voi ostaa rahalla, ja 
seurata maailmallisia pyrkimyksiä kuin olla Jeesuksen 
Kristuksen todellisia opetuslapsia. Tutki jakeita Morm. 
8:38, 41 ja pane merkille, mitä seurauksia ihmiset koh-
taavat sen vuoksi, että he ovat ylpeitä, jumalattomia ja 
laiminlyövät köyhät ja tarvitsevat.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi peri
aate, jossa esität lyhyesti sen, mitä olet oppinut jakeista 

Morm. 8:36–41.

Yksi esimerkki periaatteesta, jota näissä jakeissa opete-
taan, on tämä: Jumala pitää meitä tilivelvollisina siitä, 
millä tavoin me kohtelemme köyhiä ja tarvitsevia.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Mitkä ovat yleisimpiä tar

peita – ajallisia, sosiaalisia, 
emotionaalisia ja hengellisiä – 
nuorten keskuudessa koulus
sasi tai yhteiskunnassa? Mieti 
sitten, mitä voit tehdä ensi vii
kolla huolehtiaksesi jostakusta 
apua tarvitsevasta. Kirjoita 
tämä tavoite pyhien kirjoitus
ten tutkimispäiväkirjaasi.

 6. Kirjoita pyhien  
kirjoitusten tutkimis

päiväkirjaasi tämän päivän 
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut lukualueen 
Morm. 8:12–41 ja suorittanut 
tämän oppiaiheen tehtävät 
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja 
oivalluksia, joita haluaisin 
esittää opettajalleni:

Se, että asetat tavoitteita 
toteuttaaksesi sitä, mitä opit, 
voi auttaa sinua toimimaan 
uskossa, oppimaan opiske
lemisesi aikana enemmän ja 
edistymään hengellisesti. Etsi 
Pyhän Hengen johdatusta, 
kun asetat tavoitteita. Pidä 
huoli siitä, että tavoitteesi 
vaativat ponnistelua mutta 
ovat myös realistisia ja mah
dollisia saavuttaa. Kirjoita 
täsmällisesti, mitä aiot tehdä, 
milloin aiot tehdä sen ja 
kuinka aiot tehdä sen.

Aseta tavoitteita 
toteuttaaksesi 
sitä, mitä opit

VIIKKO 29: PÄIVÄ 2

Mormon 9
Johdanto
Moroni päätti isänsä aikakirjan kehottaen niitä, jotka 
eivät usko Jeesukseen Kristukseen, kääntymään Juma-
lan puoleen tekemällä parannuksen. Hän opetti, että 
Jumala on ihmeiden Jumala, joka ei muutu. Hän opetti 
myös, että ihmeet lakkaavat vain kun ihmiset lakkaavat 
uskomasta. Hän kannusti koko ihmiskuntaa rukoile-
maan Isää Jeesuksen Kristuksen nimessä saadakseen 
sen, mitä he tarvitsevat.

Mormon 9:1–6
Moroni kehottaa niitä, jotka eivät usko Jeesukseen 
Kristukseen, tekemään parannuksen
Kuvittele, mitä mahtaisit ajatella ja miltä sinusta mah-
taisi tuntua, jos astuisit Jumalan eteen tänään. Miltä 
arvelisit jumalattomista ihmisistä tuntuvan, kun he 
ovat Hänen edessään? Lue Morm. 9:1–5 ja huomaa, 
että Moroni kuvaili, mitä aikanaan tapahtuu, kun ihmi-
set, jotka päättävät olla uskomatta Jeesukseen Kristuk-
seen, lopulta tuodaan Jumalan eteen.

Presidentti Joseph Fielding Smith on selittänyt, että 
monet luulevat virheellisesti, että heistä on hyvä olla 
Jumalan edessä, vaikka he eivät olisikaan tehneet 
parannusta synneistään:

”Pelastusta ei voi olla ilman parannusta. 
Ihminen ei voi päästä Jumalan valta-
kuntaan synneissään. Olisi hyvin epä-
johdonmukaista, että ihminen tulisi Isän 
kasvojen eteen ja asuisi Jumalan kasvojen 
edessä synneissään.

Luulen, että maan päällä on hyvin monia ihmisiä, 
monia heistä ehkä kirkossa – ainakin muutamia – 
joilla on sellainen käsitys, että he voivat kulkea tämän 
elämän halki tehden mitä haluavat, rikkoen Herran 
käskyjä, ja että he kuitenkin lopulta tulevat olemaan 
Hänen kasvojensa edessä. He ajattelevat, että he teke-
vät parannuksen, kenties henkimaailmassa.

Heidän pitäisi lukea nämä Moronin sanat: ’Luuletteko 
voivanne asua hänen [Kristuksen] kanssaan tietoisina 
syyllisyydestänne? Luuletteko, että voisitte olla onnel-
lisia asuessanne tuon pyhän Olennon kanssa, kun 
sieluanne kiduttaa syyllisyydentunto siitä, että olette 
aina rikkoneet hänen lakejaan vastaan?

Katso, minä sanon teille, että teidän olisi onnettomam-
paa asua pyhän ja oikeudenmukaisen Jumalan kanssa, 
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tietoisina saastaisuudestanne hänen edessään, kuin tei-
dän olisi asua tuomittujen sielujen kanssa helvetissä. Sillä 
katso, kun teidät saatetaan näkemään alastomuutenne 
Jumalan edessä sekä Jumalan kirkkaus ja Jeesuksen Kris-
tuksen pyhyys, se sytyttää teissä sammumattoman tulen 
liekin.’ [Morm. 9:3–5.]” (Ks. Pelastuksen oppeja, toim. 
Bruce R. McConkie, 3 osaa, 1977–1982, osa 2, s. 186.)

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus 
seuraavaan kysymykseen: Miksihän on väärin lykätä paran

nuksentekoa tässä elämässä uskoen, että voi tehdä parannuksen 
seuraavassa elämässä? (Voit käyttää vastauksessasi sitä, mitä olet 
oppinut kohdista Morm. 9:1–5; Alma 12:14 ja Alma 34:32–34.)

Lue Morm. 9:6 ja pane merkille, mitä ”epäuskoisten” 
täytyy tehdä välttääkseen Moronin kuvaileman piinan. 
Voisit merkitä jakeessa Morm. 9:6 sanat, joilla kuvail-
laan niiden ihmisten tilaa, jotka kääntyvät Jumalan 
puoleen ja pyytävät Hänen anteeksiantoaan. Tämän 
jakeen pohjalta opimme seuraavaa: Jos teemme 
parannuksen ja huudamme Jumalan puoleen, me 
olemme tahrattomia tullessamme Hänen eteensä. 
Voisit kirjoittaa tämän periaatteen pyhiin kirjoituksiisi 
tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi muu
tama virke siitä, miltä sinusta mahtaisi tuntua olla Juma

lan edessä, jos tietäisit, että sinut on tehty puhtaaksi ja tahratto
maksi Vapahtajan sovituksen kautta.

Tekemällä parannuksen ja elämällä vanhurskaasti voit 
valmistautua niin että sinusta tuntuu hyvältä olla Juma-
lan edessä. Pohdi, mikä on tärkeintä, mitä mielestäsi voi-
sit tehdä nyt valmistautuaksesi kohtaamaan Jumalan.

Mormon 9:7–20
Moroni julistaa, että Jumala tekee ihmeitä ja vastaa 
uskollisten rukouksiin
Oletko koskaan nähnyt tai kokenut ihmettä? Kirjoita 
oma määritelmäsi sanalle ihme:   
  
 

Etsi Pyhien kirjoitusten oppaasta sana ihme, jotta voit 
selventää tai täydentää kirjoittamaasi määritelmää. 
Miksihän jotkut ihmiset nykyään eivät usko ihmeisiin?

Kuten kohdassa Morm. 9:7–8 kerrotaan, Moroni kir-
joitti viimeisinä aikoina eläville ihmisille, jotka kieltäi-
sivät sen, että Jumala elää, että Hän antaa ilmoituksia 
ja että Hän vuodattaa lahjoja uskollisille. Moroni opetti 
voimallisesti, että on olemassa Jumala ja että Hän on 
”sama eilen, tänään ja ikuisesti” (Morm. 9:9). Hän 
tekee edelleen ihmeitä uskollisten ihmisten keskuu-
dessa kaikkina aikoina. Lue Morm. 9:9–11, 15–19 ja 
pane merkille, mitä Moroni opetti Jumalan luonteesta 

voidakseen auttaa ihmisiä uskomaan siihen, että 
Jumala tekee yhä ihmeitä.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä 
olet oppinut jakeiden Morm. 9:9–11, 15–19 pohjalta 

Jumalan luonteesta. Kirjoita myös vastauksesi tähän kysymyk
seen: Mitä nämä jakeet opettavat sinulle Jumalan halukkuudesta 
ja kyvystä tehdä ihmeitä ihmisten elämässä nykyään?

Lue Morm. 9:20 ja pane merkille, mistä syistä jotkut 
ihmiset eivät ehkä koe ihmeitä.

Moronin sanoissa kohdassa Morm. 9:9–19 opetetaan 
tämä periaate: Koska Jumala on muuttumaton, Hän 
tekee ihmeitä lastensa uskon mukaan. Voisit kir-
joittaa tämän periaatteen pyhiin kirjoituksiisi kohdan 
Morm. 9:19–20 viereen.

Me voimme kokea Jumalan ihmeellistä voimaa omassa 
elämässämme monin tavoin. Tarkasteltuaan joitakin 
suurenmoisia ihmeitä, joita pyhissä kirjoituksissa 
kuvaillaan, sisar Sydney S. Reynolds, joka palveli 
Alkeis yhdistyksen ylimmässä johtokunnassa, opetti:

”Aivan yhtä tärkeitä kuin nämä ’voimalliset ihmeet’ 
ovat ne pienemmät ’yksityiset ihmeet’, jotka opetta-
vat meitä jokaista uskomaan Herraan. Näitä ihmeitä 
tapahtuu, kun me huomaamme Hengen kuiskaukset ja 
noudatamme niitä elämässämme. – –
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Uskon, että me kaikki voimme todistaa näistä pienistä 
ihmeistä. Me tunnemme lapsia, jotka pyytävät rukouk-
sessa apua löytääkseen jonkin kadonneen esineen ja 
sitten löytävät sen. Me tiedämme nuoria, jotka kerää-
vät rohkeutta seisoa Jumalan todistajina ja tuntevat 
Hänen tukea antavan kätensä. Me tunnemme ystäviä, 
jotka maksavat kymmenyksensä viimeisillä rahoillaan 
ja sitten kuin ihmeen kautta huomaavat pystyvänsä 
maksamaan opiskelumaksunsa tai vuokransa tai jol-
lakin tavalla hankkimaan ruokaa perheelleen. Voimme 
kertoa kokemuksista, jolloin rukouksiimme on vas-
tattu, ja pappeuden siunauksista, jotka ovat antaneet 
rohkeutta, tuoneet lohtua tai palauttaneet terveyden. 
Nämä päivittäiset ihmeet auttavat meitä tuntemaan 
Herran käden vaikutuksen elämässämme.” (”Ihmeiden 
Jumala”, Liahona, heinäkuu 2001, s. 12–13.)

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi koke
muksesta, joka sinulla on ollut tai jonka olet kuullut ja 

joka vahvistaa, että Jumala on yhä tänäänkin ihmeiden Jumala.

Mormon 9:21–37
Moroni puhuu rukouksesta ja nefiläisten aikakirjan 
tarkoituksesta
Muistatko tilannetta, jolloin olet tuntenut, että taivaal-
linen Isä antoi sinulle tarvitsemaasi apua, koska olit 
rukoillut? Lue Morm. 9:21 ja pane merkille, mitä Moroni 
opetti avun pyytämisestä rukouksessa taivaalliselta Isältä.

Lue seuraava lausunto ja pane merkille, mitä tarkoittaa 
se, että rukoilee Kristuksen nimessä: ”Me rukoilemme 
Kristuksen nimessä, kun meidän mielemme on Kristuk-
sen mieli ja meidän toiveemme ovat Kristuksen toiveita 
– kun Hänen sanansa pysyvät meissä (ks. Joh. 15:7). 
Silloin me pyydämme sellaista, mitä Jumala voi suoda. 
Moniin rukouksiin ei saada vastausta, koska niitä ei lau-
suta ollenkaan Kristuksen nimessä; ne eivät mitenkään 
edusta Hänen mieltään vaan nousevat ihmissydämen 
itsekkyydestä.” (Bible Dictionary, hakusana ”Prayer”.)

Mieti omia rukouksiasi juuri lukemasi pohjalta. Mitä 
voit tehdä, jotta rukoilisit täydellisemmin Jeesuksen 
Kristuksen nimessä?

Antaakseen esimerkin ihmisistä, jotka uskoivat Vapah-
tajaan ja pystyivät tekemään ihmeitä, Moroni lainasi 
sanoja, jotka Jeesus Kristus oli opettanut nefiläisille 
opetuslapsilleen. Kuten jakeissa Morm. 9:22–25 kerro-
taan, Vapahtaja käski opetuslapsiaan menemään kaik-
keen maailmaan ja saarnaamaan evankeliumia, ja Hän 
lupasi, että ihmeelliset ”merkit seuraavat niitä, jotka 
uskovat” (Morm. 9:24). Sitten Moroni jatkoi rukousta 
koskevia opetuksiaan.

 5. Lue Morm. 9:27–29 ja pane merkille, mitä Moroni 
opetti siitä, kuinka meidän tulee rukoilla uskossa. Kirjoita 

löytämäsi asiat pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi. Kirjoita 
sitten muutama virke, joissa kuvailet sitä, kuinka voit hyödyntää 
yhtä näistä opetuksista parantaaksesi omia rukouksiasi.

Voisit kirjoittaa seuraavan periaatteen pyhiin kirjoituk-
siisi kohdan Morm. 9:27 viereen: Jos me rukoilemme 
uskossa taivaallista Isää Jeesuksen Kristuksen 
nimessä, Hän suo meille siunauksia, jotka auttavat 
meitä tekemään työtä pelastuaksemme.

Kun Moroni päätti sanansa, hän ilmaisi huolensa siitä, 
että jotkut ihmiset viimeisinä aikoina torjuisivat Mor-
monin kirjan sen kirjoittajien vajavaisuuksien vuoksi (ks. 
Morm. 9:30–34). Lue Morm. 9:35–37 ja pane merkille, 
mitä Moroni julisti Mormonin kirjan tarkoituksista.

Mieti, millä tavoin Mormonin kirjan esiintulo on lisä-
todiste siitä, että Jumala on ihmeiden Jumala ja että 
Hän vastaa rukouksiin.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Morm. 9 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
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VIIKKO 29: PÄIVÄ 3

Eter 1–2
Johdanto
Eterin kirja on Moronin laatima lyhennelmä jeredi-
läisten historiasta. Jerediläiset olivat kansa, joka tuli 
läntiselle pallonpuoliskolle vuosisatoja ennen Lehin 
kansan saapumista. Nooan ajan tulvan jälkeen monista 
tulvasta säästyneiden jälkeläisistä tuli jumalattomia. 
Eräs ihmisryhmä yritti rakentaa tornin, ”joka ulot-
tuu taivaaseen asti” (1. Moos. 11:4). Jerediläiskansan 
kertomus alkoi Babylonin tornin rakentamisesta. Herra 
toimi laajalle levinneen jumalattomuuden suhteen 
siten että Hän sekoitti yhteisen kielen ja hajotti ihmiset 
kaikkialle maan päälle (ks. 1. Moos. 11:5–8; Et. 1:33). 
Tämä Eterin kirjan kertomus alkaa siitä, kun Jered ja 
hänen veljensä tavoittelevat Herran apua, kun Hän 
sekoitti ihmisten kielen Babylonin tornilla. Herra 
säilytti Jeredin, hänen veljensä ja heidän perheidensä ja 
ystäviensä kielen sekä johti heitä erämaan halki kohti 
luvattua maata. Sitten Herra kehotti Jeredin veljeä 
rakentamaan kahdeksan laivaa, jotka kuljettaisivat 
hänen väkensä merten yli.

Eter 1:1–33
Moroni kirjoittaa Eterin sukuluettelon aina Babylonin 
tornin aikaan eläneeseen Jerediin asti
Jotta ymmärrät paremmin, mistä Eterin kirja on tullut, 
tarkastele viikon 12 päivän 1 oppiaiheessa olevaa 
kohtaa ”Katsaus lukuihin Moosia 7–24” (s. 118). Katso 
matkaa 4 ja pane merkille, mitä Limhin kansa löysi 
tällä matkalla.

Katso Eterin kirjan alkua, niin näet lyhyen kuvauksen 
kirjasta sen otsikon alapuolella. Tässä kuvauksessa 
selitetään, että jerediläisten aikakirja on otettu niistä 24 
kultalevystä, jotka Limhin kansa löysi.

JOHDANTO:  

Eterin kirja
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Kun tutkit Eterin kirjaa, saat tietoa jerediläisistä 
– ryhmästä ihmisiä, jotka matkustivat läntiselle 
pallonpuoliskolle ja elivät siellä monia vuosisatoja 
ennen Lehin väen saapumista. Tämä kirja auttaa 
sinua oppimaan tärkeitä periaatteita rukouksesta, 
ilmoituksesta ja siitä, mikä yhteys on uskon 
osoittamisella Jeesukseen Kristukseen ja hengellisen 
tiedon saamisella. Lisäksi se auttaa sinua ymmärtämään 
profeettojen tehtävää taivuttaa ihmisiä tekemään 
parannus ja sitä, mitä seurauksia tulee niille, jotka 
hylkäävät Jeesuksen Kristuksen ja Hänen profeettansa.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Moroni laati tämän kirjan lyhennelmänä 24 
kultalevystä, joita nimitetään Eterin levyiksi. Se on 
saanut nimensä profeetta Eterin mukaan, joka oli 
viimeinen jerediläisten profeetta ja laati aikakirjan 
heidän historiastaan (ks. Et. 15:33–34). Kuningas 
Moosian aikoina jotkut Limhin kansasta löysivät 
Eterin levyt etsiessään Sarahemlan maata (ks. Moosia 
8:7–11; Et. 1:2). Nefiläiset profeetat ja aikakirjanpitäjät 
antoivat Eterin levyt eteenpäin aina seuraavalle, 
kunnes ne päätyivät Moronin haltuun. Moroni totesi, 
ettei hän ollut sisällyttänyt omaan lyhennelmäänsä 
”sadattakaan osaa” aikakirjasta (Et. 15:33).

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Alkuperäiset lähteet, joita käytettiin Eterin kirjan 
laatimiseen, kirjoitettiin satoja vuosia ennen kuin 
Moroni laati lyhennelmänsä. Ensimmäinen jerediläisten 
aikakirja laadittiin, kun Jeredin veli kirjoitti saamansa 
näyn ennen kuin hänen väkensä ylitti meret (ks. Et. 
4:1). Ketään muuta aikakirjanpitäjää jerediläisten 
keskuudessa ei mainita ennen Eteriä (ks. Et. 13:3; 
15:33). Moroni lyhensi Eterin kirjan (ks. Morm. 8:3–6; 
Moroni 10:1). Moroni ei sanonut, missä hän oli, kun 
hän laati lyhennelmän, vaikkakin hän kirjoitti, että 
jerediläiset hävitettiin ”tässä pohjoisessa maassa” (Et. 
1:1) antaen ymmärtää, että hän on saattanut olla siinä 
maassa, jossa heidät hävitettiin.
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Kun Moroni oli päättänyt isänsä aikakirjan, hän otti 
jerediläisten aikakirjan ja laati siitä lyhennelmän 
sisällytettäväksi Mormonin kirjaan. Lue Et. 1:1–4 ja 
pane merkille, mitä Moroni ei sanojensa mukaan 
sisällyttänyt jerediläisten aikakirjasta laatimaansa 
lyhennelmään. Lue sitten Et. 1:5 ja pane merkille, 
minkä osan kertomuksesta Moroni sisällytti aika-
kirjaansa. Jakeessa Et. 1:5 mainittu torni on Babylonin 
torni. Kuten jakeessa Et. 1:33 kerrotaan, Herra sekoitti 
niiden ihmisten kielen, jotka yrittivät rakentaa tornin, 
niin etteivät nämä enää ymmärtäneet toisiaan, ja Hän 
hajotti ihmiset kaikkialle maan päälle.

Kuten kohdassa Et. 1:6–33 kerrotaan, jerediläisten 
aikakirjan oli kirjoittanut mies nimeltä Eter. Moroni 
kirjoitti muistiin Eterin esivanhemmat aina mieheen 
nimeltä Jered asti. Jered eli Babylonin tornin aikaan.

Eter 1:33–43
Jeredin veli rukoilee apua, ja hänen perheensä jäsenet ja 
ystävänsä saavat armoa ja johdatusta
Oletko koskaan ollut jossakin maassa tai jollakin 
alueella, missä ihmiset puhuvat kieltä, jota sinä et 
ymmärrä? Miltähän sinusta mahtaisi tuntua, ellet 
pystyisi ymmärtämään sitä kieltä, jota muut ympärilläsi 
puhuvat? Jos voisit valita vain muutaman ihmisen, joi-
den kanssa haluaisit kommunikoida siinä tilanteessa, 
ketkä valitsisit? Tähän tilanteeseen joutuivat mies 
nimeltä Jered ja hänen veljensä sekä heidän perheensä, 
jotka elivät Babylonin tornin aikoina. Lue Et. 1:33–37 
ja pane merkille, keiden ihmisten kanssa Jered halusi 
pystyä kommunikoimaan. Kun Jeredin veli oli saanut 
Herralta lupauksen, ettei heidän kieltään sekoitettaisi 
(ks. Et. 1:34–35), hän rukoili ystäviensä puolesta (ks. Et. 
1:36–37). Kuten Jeredin veli osoittaa, yksi uskollisten 
ihmisten ominaisuuksia on se, että he rukoilevat, jotta 
heidän ystävänsä saisivat Herran siunauksia.

Herra siunasi Jeredin ja tämän veljen perheitä sekä 
heidän ystäviään niin ettei heidän kieltään sekoitettu. 
Sitten Jered pyysi veljeään rukoilemaan Jumalaa ja 
kysymään Häneltä, minne heidän perheidensä tulisi 
mennä (ks. Et. 1:38–40).

Lue Et. 1:40–43 ja pane merkille, mitä ohjeita Herra 
antoi jerediläisille johdattaakseen heitä heidän matkal-
laan. Miksihän oli tärkeää, että Jered ja hänen veljensä 
noudattivat näitä Herran antamia ohjeita?

Eter 2:1–12
Jerediläiset aloittavat matkansa kohti luvattua maata
Lue Et. 2:1–3, niin saat selville, kuinka hyvin jerediläi-
set noudattivat niitä ohjeita, jotka Herra antoi heille 
valmistautumisesta matkaan kohti luvattua maata (ks. 

Et. 1:41–42). Lue sitten Et. 2:4–6 ja pane merkille, mitä 
tapahtui seuraavaksi. Huomaa, että koska jerediläiset 
olivat noudattaneet Herran ohjeita, Hän antoi heille 
lisää ohjeita. Pohdi siunauksia ja johdatusta, jota jeredi-
läiset saivat, koska he noudattivat Herran ohjeita.

Jerediläisten kokemuksen pohjalta opimme tämän 
periaatteen: Kun toimimme uskossa sen ohjauksen 
mukaan, jota Herra on meille antanut, me voimme 
saada Häneltä lisää johdatusta. Voisit kirjoittaa tämän 
periaatteen pyhiin kirjoituksiisi kohdan Et. 2:6 viereen.

Tuleeko mieleesi mitään vaikutelmaa tai kehotusta, jonka 
olet saanut Herralta, kun olet rukoillut, tutkinut pyhiä 
kirjoituksia tai osallistunut kirkon kokoukseen? Pidä tuo 
vaikutelma tai kehotus mielessäsi, kun luet kahdentoista 
apostolin koorumin jäsenen, vanhin Richard G. Scottin 
seuraavat sanat siitä, millä tavoin me usein saamme vas-
tauksia rukouksiin: ”Saatte harvoin täydellistä vastausta 
[rukoukseen] yhdellä kertaa. Se tulee palanen kerrallaan, 
paketeissa, niin että kykynne kasvavat. Kun kutakin 
palasta noudatetaan uskossa, teidät johdatetaan toisten 
osien luo, kunnes teillä on koko vastaus. Tämä malli 
vaatii teitä uskomaan Isämme kykyyn vastata. Vaikka se 
on joskus hyvin vaikeaa, siitä on tuloksena merkittävää 
henkilökohtaista kasvua.” (”Rukouksen ylimaallisen 
lahjan hyödyntäminen”, Liahona, toukokuu 2007, s. 9.)

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, 
kuinka olet vastannut (tai voit vastata) siihen hengelli

seen kehotukseen, jota edellä ajattelit. Voisit kirjoittaa myös 
niistä siunauksista, joita olet saanut (tai voit saada), kun olet toi
minut (tai toimit) saamasi kehotuksen mukaan.

Kuten kohdassa Et. 2:7–12 kerrotaan, Herra kertoi Jere-
din veljelle, että kun hän ja hänen kansansa saapuisivat 
luvattuun maahan, heidän tulisi ”palvella häntä, todel-
lista ja ainoaa Jumalaa, tai heidät hävitettäisiin” (Et. 2:8).

Eter 2:13–15
Herra nuhtelee Jeredin veljeä siitä, ettei tämä ole huutanut 
Häntä avuksi rukouksessa
Lue Et. 2:13–15 ja pane merkille, mitä tapahtui, kun 
jerediläiset tulivat sen suuren meren rannalle, joka 
erottaa maat toisistaan. Herra oli johdattanut heitä 
erämaan halki, koska he olivat kuunnelleet Herraa 
ja pitäneet Hänen käskynsä. Kun he olivat asuneet 
teltoissa suuren meren rannalla neljän vuoden ajan, 
Herra tuli Jeredin veljen luokse ja nuhteli häntä, koska 
hän ei ollut rukoillut.

Jakeet Et. 2:14–15 auttavat meitä oppimaan nämä 
periaatteet: Herra ei ole mielistynyt siihen, kun 
emme huuda Hänen puoleensa rukouksessa. 
Herra haluaa meidän huutavan Hänen puoleensa 
rukouksessa säännöllisesti.
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Kun luet seitsemänkymmenen koorumissa palvel-
leen vanhin Donald L. Stahelin seuraavia sanoja, 
mieti, kuinka usein sinä rukoilet: ”Hartaat päivittäiset 
rukoukset, joissa pyydämme anteeksiantoa ja erityistä 
apua ja johdatusta, ovat välttämättömiä elämässämme 
ja todistuksemme ravitsemisessa. Kun rukouksis-
tamme tulee kiireisiä, itseään toistavia, ohimennen 
lausuttuja tai unohdamme ne kokonaan, me saatamme 
menettää Hengen läheisyyden, joka on erittäin tärkeä 
saadaksemme jatkuvaa johdatusta, jota tarvitsemme 
selviytyäksemme hyvin jokapäiväisen elämämme 
haasteista.” (”Todistuksemme lujittaminen”, Liahona, 
marraskuu 2004, s. 39.)

Kirjoita omaan henkilökohtaiseen päiväkirjaasi tai eril-
liselle paperille vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

• Mitä ajattelet henkilökohtaisten rukoustesi säännöl-
lisyydestä?

• Mitä ajattelet henkilökohtaisten rukoustesi vilpittö-
myydestä?

• Tunnetko henkilökohtaisissa rukouksissasi, että 
todellakin olet yhteydessä taivaalliseen Isään? Miksi 
tai miksi ei?

• Jos voisit muuttaa yhden asian, joka parantaisi 
henkilökohtaisia rukouksiasi, mikä se voisi olla?

Kuten jakeessa Et. 2:15 kerrotaan, Jeredin veli teki 
parannuksen synneistään ja rukoili Herraa perheensä 
jäsenten ja ystäviensä puolesta. Herra sanoi hänelle, että 
hän sai anteeksi mutta että hänen tulee jatkaa vanhurs-
kaudessa, jotta heidät johdettaisiin luvattuun maahan.

Eter 2:16–25
Jerediläiset rakentavat laivoja päästäkseen valtameren yli 
luvattuun maahan
Ajattele jotakin tärkeää henkilökohtaista valintaa, joka 

on edessäsi tai voisi tulla 
eteen tulevaisuudessa, 
kuten miten selviytyä 
vaikeasta perhetilan-
teesta tai sosiaalisesta 
tilanteesta, kuinka pärjätä 
koulussa, kenen kanssa 
solmia avioliitto tai mitä 
ammattia tavoitella. 
Oletko ajatellut, kuinka 
Herra voisi antaa sinulle 
ohjausta tai apua siinä 
tilanteessa? Kun tutkit 
luvun Et. 2 loppuosaa, 
pohdi valintatilannetta, 
jota äsken ajattelit, ja 

Kun kuvittelet mielessäsi, 
mitä pyhien kirjoitusten ker
tomuksessa tapahtuu, nuo 
tapahtumat voivat muuttua 
todellisemmiksi ja eläväm
miksi. Kuvitteleminen voi 
auttaa sinua samastumaan 
pyhissä kirjoituksissa oleviin 
ihmisiin ja tilanteisiin tehok
kaammin, ja sen ansiosta 
voit tarkastella ja ymmärtää 
tapahtumia paremmin.

Kuvittele

pane merkille periaatteita, jotka auttavat sinua saamaan 
Herralta apua.

Lue Et. 2:16–17 ja pane merkille, mitä Herra pyysi jeredi-
läisiä tekemään, jotta näiden matka kohti luvattua maata 
edistyisi. Jeredin veli kohtasi kolme ongelmaa, jotka liit-
tyivät näiden alusten malliin. Lue Et. 2:18–19 ja merkitse 
ne kolme ongelmaa, jotka Jeredin veli mainitsi Herralle.

 2. Jotta sinun on helpompi kuvitella mielessäsi, mitä olet 
lukenut kohdasta Et. 2:16–19, piirrä pyhien kirjoitusten 

tutkimispäiväkirjaasi, miltä alukset ovat saattaneet näyttää.

Seuraava taulukko auttaa sinua huomaamaan, kuinka 
Herra auttoi Jeredin veljeä aluksiin liittyvissä ongel-
missa. Tutki taulukossa olevia jakeita ja käytä sitten 
niistä saamiasi tietoja, kun täydennät taulukon sarak-
keen ”Ratkaisu ongelmaan”.

Pyhien 
kirjoitusten 
jakeet

Aluksiin liittyvä 
ongelma

Ratkaisu ongelmaan

Et. 2:20–21 Ei ollut ilmaa

Et. 6:4–9 Ei mitään, millä 
ohjata

Et. 2:22–3:6 Ei valoa

Se, mitä Herra teki ja mitä Hän vaati Jeredin veljeä 
tekemään, oli erilaista joka ongelman kohdalla. Kunkin 
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ongelman ja ratkaisun pohjalta voimme oppia erilaisen 
totuuden siitä, kuinka Herra auttaa meitä, kun tarvit-
semme apua. Vertaa taulukkoon kirjoittamiasi ratkai-
suja seuraavassa luettelossa oleviin:

Ei ollut ilmaa (Et. 2:20–21). Tämän ongelman ratkai-
semiseksi Herra kertoi Jeredin veljelle, mitä tämän 
piti tehdä. Sitten Jeredin veljellä oli uskoa noudattaa 
Herran ohjeita.

Ei mitään, millä ohjata (Et. 6:4–9). Tämän ongelman 
ratkaisemiseksi Herra itse antoi ratkaisun ongelmaan.

Ei valoa (Et. 2:22–3:6). Tämän ongelman ratkaisemi-
seksi Herra antoi Jeredin veljelle jonkin verran ohjeita. 
Sitten Jeredin veljen piti miettiä ratkaisu ongelmaan – 
sen tiedon pohjalta, jota hänellä oli – ja pyytää Herran 
hyväksyntää ja apua sen toteuttamisessa.

Jeredin veljen kokemuksen pohjalta opimme tämän 
periaatteen: Kun pyrimme tekemään oman osamme 
ongelmiemme ratkaisemiseksi, me voimme saada 
apua Herralta. Kun mietit sitä henkilökohtaista 
valintatilannetta, jota ajattelit aiemmin, kuinka tämän 
periaatteen tunteminen voi auttaa sinua saamaan apua 
tai johdatusta tähän valintaan? Mitähän Herra mah-
taisi odottaa sinun tekevän tätä valintaa tehdessäsi?

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi muu
tama rivi, joissa selität, mitä olet oppinut Jeredin veljen 

kokemusten pohjalta rukouksesta sekä Herran avun ja johdatuk
sen saamisesta elämääsi.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Et. 1–2 ja suorittanut tämän oppiaiheen teh
tävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 29: PÄIVÄ 4

Eter 3
Johdanto
Herra kysyi Jeredin veljeltä: ”Mitä sinä tahdot minun 
tekevän, että teillä olisi valoa aluksissanne?” (Et. 2:23.) 
Tämän seurauksena Jeredin veli valmisti huolellisesti 16 
kiveä ja rukoili nöyrästi, että Herra koskettaisi niitä, ”että 
ne voivat loistaa pimeässä” (Et. 3:4). Koska Jeredin veljellä 
oli suuri usko, hän näki Vapahtajan sormen, kun Vapahtaja 
kosketti kiviä. Sitten Herra näyttäytyi Jeredin veljelle ja 
käski tätä kirjoittamaan, mitä tämä oli nähnyt ja kuullut.

Et. 3:1–20
Herra koskettaa kiviä antaakseen valoa jerediläisten 
laivoihin, ja Hän näyttäytyy Jeredin veljelle
Mitkä ovat esimerkkejä asioista, joita sinä rukoilet tai 
muut nuoret rukoilevat vilpittömästi? Valitse yksi näistä 
asioista ja kirjoita se tähän:   
 

Kun tutkit Jeredin veljen esimerkkiä luvusta Et. 3, pane 
merkille näkemyksiä, jotka auttaisivat sinua tai ystä-
vääsi saamaan apua Herralta.

Mieti Jeredin veljen Herralle esittämää rukousta valon 
saamiseksi aluksiin ja Herran hänelle antamaa vas-
tausta. Kertaa Et. 2:22–3:1. Kirjoita sitten kumpaankin 
seuraavista kuvista kuvateksti, joka kuvailee, mitä 
Jeredin veli teki omalta osaltaan ratkaistakseen valon 
puuttumisen ongelman.
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 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mikä 
sinuun tekee vaikutuksen siinä, miten Jeredin veli pyrki 

ratkaisemaan ongelman, jotta aluksiin saataisiin valoa. Vaikka 
Jeredin veli näki kovasti vaivaa, mieti, kuinka tehokkaasti hänen 
sulattamansa kivet olisivat antaneet valoa ilman Herran apua.

Lue Et. 3:2–5 ja tee sitten seuraavaa:

• Pane merkille tai merkitse ilmauksia, jotka osoittavat, 
että Jeredin veli oli nöyrä ja ymmärsi riippuvuutensa 
Jumalasta. Saattaa olla hyödyllistä tietää, että ilmaus 
”meidän luontomme on tullut jatkuvasti pahaksi” 
viittaa meidän synnilliseen tilaamme maan päällä. 
Aadamin lankeemuksen tähden me olemme fyysi-
sesti erossa Jumalasta. Me olemme myös taipuvaisia 
tekemään syntiä. Ilman jumalallista apua me emme 
voisi milloinkaan palata Jumalan eteen.

• Pane merkille, mitä Jeredin veli pyysi Herraa tekemään.
• Pane merkille tai merkitse, mitä Jeredin veli todisti 

tietävänsä Jumalasta.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mitä todisteita on kohdassa Et. 3:1–5 siitä, että Jeredin veli uskoi 
siihen, että Herra voisi auttaa häntä ratkaisemaan ongelmansa?
 b. Kuinka hänen esimerkkinsä voi auttaa sinua ymmärtämään 
oman riippuvuutesi Herrasta, kun pyydät Hänen apuaan?

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin 
Jeffrey R. Hollandin seuraava lausunto, joka tähden-
tää Jeredin veljen uskoa: ”Epäilemättä Jumalaa, kuten 
lukijaakin, sykähdyttää kovasti tämän miehen uskon 
lapsen kaltainen vilpittömyys ja palava into. ’Katso, oi 
Herra, sinä voit tehdä tämän’ [Et. 3:5]. Pyhissä kirjoi-
tuksissa ei kenties ole sen voimallisempaa yksittäistä 
ihmisen lausumaa uskon ilmausta. – – Niin epävarma 
kuin profeetta onkin omista kyvyistään, hänellä ei ole 
mitään epävarmuutta Jumalan voimasta.” (”Rending 
the Veil of Unbelief”, julkaisussa Nurturing Faith through 
the Book of Mormon: The 24th Annual Sidney B. Sperry 
Symposium, 1995, s. 12.)

Lue Et. 3:6 ja kuvittele, miltä olisi mahtanut tuntua olla 
tämän jakeen kuvailemassa tilanteessa.

Lue Et. 3:9 ja pane merkille, miksi Herra oli halukas 
koskettamaan kiviä ja miksi Jeredin veli pystyi näke-
mään Herran sormen.

Täydennä seuraava periaatelauselma sen mukaan, mitä 
olet tähän mennessä oppinut luvusta Et. 3: Kun me nöy
rästi huudamme Herran puoleen, Hän vastaa meille 
meidän - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ja oman tahtonsa mukaisesti.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus toiseen tai kumpaankin seuraavista kysymyksistä:

 a. Katso, mitä kirjoitit tämän oppiaiheen alussa siitä, mitä sinä 
rukoilet tai muut nuoret rukoilevat. Kuinka joku voisi osoittaa uskoa 
Herraan, kun hän siinä tilanteessa etsii Herran apua ja johdatusta?
 b. Mitä sellaista olet kokenut elämässäsi, minkä ansiosta tiedät 
todeksi sen periaatteen, että kun me nöyrästi huudamme Herran 
puoleen, Hän vastaa meille meidän uskomme ja Hänen tahtonsa 
mukaisesti? 

Käytä hetki siihen, että arvioit mielessäsi, kuinka paljon 
luotat Herraan. Lue Et. 3:9–12 ja pane merkille ja merkitse 
todisteita siitä, millainen usko Jeredin veljellä oli Herraan.

Kertaa Et. 3:11 ja mieti, onko sinulla kylliksi uskoa 
Herraan, jotta sitoutuisit uskomaan ja noudattamaan 
sitä, mitä Hän vielä ilmoittaa sinulle, jo ennen kuin Hän 
ilmoittaa sen.

Lue vanhin Jeffrey R. Hollandin seuraava 
lausunto ja alleviivaa, mitä meidän täytyy 
tehdä osoittaaksemme Jeredin veljen 
kaltaista uskoa: ”Alustava usko muodos-
tuu aiemmista kokemuksista – asioista, 
jotka tiedämme ja jotka luovat perustan 

uskolle. Mutta lunastavaa uskoa vaaditaan usein niiden 
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kokemusten varalle, jotka ovat vielä edessäpäin 
– siihen, mitä emme tiedä mutta mikä suo mahdolli-
suuden ihmeelle. – – Jeredin veljen uskon kaltainen 
usko edeltää ihmettä ja tietoa. Jeredin veljen täytyi 
uskoa ennen kuin Jumala puhui. Hänen täytyi toimia 
ennen kuin kyky toiminnan loppuun suorittamiseen oli 
näkyvissä. Hänen täytyi sitoutua koko kokemukseen 
ennen kuin edes sen ensimmäinen osa oli toteutunut. 
Usko on myöntymistä ilman ehtoja – ja etukäteen 
– mihin tahansa olosuhteisiin, joita Jumala saattaa 
vaatia sekä lähitulevaisuudessa että myöhemmin.” 
(Christ and the New Covenant: The Messianic Message of 
the Book of Mormon, 1997, s. 18–19.)

Mieti Jeredin veljen kokemuksia aina Babylonin tornilta 
alkaen. Mitkä kokemukset ovat saattaneet auttaa siinä, 
että hänen uskonsa Herraan on kasvanut? Millä tavoin 
nämä kokemukset ovat mielestäsi valmistaneet häntä 
osoittamaan sillä hetkellä niin suurta uskoa (ks. Et. 3:9)?

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mikä kokemus omassa elämässäsi on kasvattanut uskoasi 
Herraan?
 b. Kuinka se kokemus valmisti sinua osoittamaan vieläkin suu
rempaa uskoa tulevaisuudessa?

Lue Et. 3:13–20 ja pane merkille, minkä siunauksen 
Jeredin veli sai uskonsa ansiosta. Mitä Jeredin veli oppi 
Vapahtajasta tämän merkittävän kokemuksen kautta? 
Toinen tärkeä periaate, jonka voit oppia luvusta Et. 3, on 
tämä: Kun me osoitamme uskoa Herraan, me pää
semme lähemmäksi Häntä. Voisit kirjoittaa tämän peri-
aatteen pyhiin kirjoituksiisi kohdan Et. 3:11–20 viereen.

Vanhin Jeffrey R. Holland on huomauttanut kohdasta 
Et. 3:15–16 ja siitä mahdollisesta epäselvyydestä, joka 
saattaa syntyä kyseisen kokemuksen pohjalta:

”[Eräs] kysymys, joka vaatii lyhyen huomautuksen, nou-
see Herran lausahduksesta: ’Eikä koskaan ole ihminen 
tullut minun eteeni niin suuresti uskoen kuin sinä olet, 
sillä ellei niin olisi, sinä et olisi voinut nähdä minun sor-
meani.’ Ja myöhemmin: ’Enkä minä ole koskaan näyt-
täytynyt ihmiselle, jonka olen luonut, sillä koskaan ei ole 
ihminen uskonut minuun niin kuin sinä olet.’ [Et. 3:9, 15.]

Mahdollinen epäselvyys tässä syntyy sen käsittämi-
sestä, että monet (ja kenties kaikki) tärkeimmistä 
profeetoista, jotka olivat eläneet ennen Jeredin veljeä, 
olivat nähneet Jumalan. Kuinka me sitten selitämme 
Herran julistuksen? – –

Myöhempien aikojen pyhät ovat kirjoituksissaan 
käsitelleet paljon tätä kysymystä, ja on olemassa useita 
mahdollisia selityksiä, joista kukin tai ne kaikki voivat 
valaista tämän kohdan laajempaa totuutta. Ilman 

aiheeseen liittyvää lisäilmoitusta tai selitystä jokainen 
arvaus on kuitenkin vain arvaus ja sellaisenaan riittä-
mätön ja puutteellinen. – –

Jotkut uskovat Herran tarkoittaneen, ettei Hän ollut 
koskaan näyttäytynyt ihmiselle siinä määrin tai siinä 
laajuudessa. Tämä teoria antaa ymmärtää, että juma-
lalliset ilmestymiset aiemmille profeetoille eivät olleet 
olleet yhtä ’täydellisiä’, että koskaan aiemmin verhoa 
ei ollut kohotettu yhtä täydellisen ilmestyksen antami-
seksi Kristuksen luonteesta ja olemuksesta. – –

Viimeinen selitys – ja Jeredin veljen uskon kannalta 
vakuuttavin – on se, että Kristus oikeastaan sanoi 
Jeredin veljelle: ’Enkä minä ole koskaan näyttäytynyt 
ihmiselle tällä tavoin, ilman omaa tahtoani, yksinomaan 
katselijan uskon voimalla.’ Pääsääntöisesti profeetat 
kutsutaan Herran eteen. Heitä pyydetään astumaan 
Hänen eteensä Hänen kutsuminaan ja vain Hänen 
luvallaan. Jeredin veli puolestaan näyttää työntyneen 
verhon läpi – ei epämieluisana vieraana mutta kenties 
muodollisesti kutsumattomana vieraana. Jehova sanoi: 
’Eikä koskaan ole ihminen tullut minun eteeni niin 
suuresti uskoen kuin sinä olet, sillä ellei niin olisi, sinä 
et olisi voinut nähdä minun sormeani. – – Koskaan 
ei ole ihminen uskonut minuun niin kuin sinä olet.’ 
Ilmiselvästi Herra itse yhdisti vertaansa vailla olevan 
uskon tähän vertaansa vailla olevaan näkyyn. Jos näky 
itsessään ei ollut ainutlaatuinen, niin silloin verra-
tonta täytyi olla siihen liittynyt usko ja se, kuinka näky 
saatiin. Ainoa tapa, jolla usko voisi olla niin merkittävä, 
oli sen kyky päästää profeetta kutsumattomana sinne, 
mihin muut olivat pystyneet menemään vain Jumalan 
kutsumina.” (Christ and the New Covenant, s. 20–23.)

Eter 3:21–28
Herra käskee Jeredin veljeä kirjoittamaan näkemänsä asiat 
ja sinetöimään aikakirjansa
Lue Et. 3:25–26 ja pane merkille, mitä muuta Herra 
näytti Jeredin veljelle. Kuten kohdassa Et. 3:21–24, 
27–28 kerrotaan, Herra käski Jeredin veljeä kirjoit-
tamaan asiat, jotka hänelle näytettiin näyssä, sekä 
sinetöimään kirjoituksensa. Lisäksi Herra selitti, että 
Hän valmistaisi keinon, jolla Jeredin veljen kirjoitukset 
käännettäisiin tulevaisuudessa. Yksi tapa, jolla tämä 
profetia täyttyi, oli se, kun profeetta Joseph Smith 
käänsi Eterin kirjan kultalevyiltä osana Mormonin 
kirjaa, minkä myötä jerediläisten aikakirja tuli kaikkien 
ihmisten luettavaksi.

Pohdi, kuinka voit toteuttaa sitä, mitä olet oppinut 
tänään, ja mitä voit tehdä osoittaaksesi uskosi Herraan. 
Kun osoitat uskoa Jeesukseen Kristukseen, Jumala 
vuodattaa sinulle siunauksia, kuten Hän toimi Jeredin 
veljen kohdalla.
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 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Et. 3 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtä
vät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 30: PÄIVÄ 1

Eter 4–5
Johdanto
Herra käski Moronia kirjoittamaan muistiin Jeredin 
veljen saaman näyn ja sitten sinetöimään sitä koskevat 
muistiinpanonsa. Moroni selitti, että nämä kirjoitukset 
ilmoitettaisiin, kun ihmisillä olisi yhtä paljon uskoa 
kuin Jeredin veljellä. Lisäksi Moroni profetoi, että myö-
hempinä aikoina kolme todistajaa todistaisivat siitä, 
että Mormonin kirja on totta.

Eter 4:1–7
Moroni kirjoittaa muistiin täydellisen kertomuksen Jeredin 
veljen näystä ja sinetöi sen
Ajattele esinettä, joka on sinulle tai perheellesi eri-
tyisen arvokas ja jonka haluaisit pitää poissa pienten 
lasten ulottuvilta. Mitä lapsen pitäisi oppia tai tehdä 
ennen kuin uskaltaisit antaa hänelle kyseisen esineen?

Samalla tavoin Herralla on arvokkaita totuuksia, jotka 
Hän haluaa jakaa meidän kanssamme, mutta Hän 
odottaa, kunnes me olemme valmiita vastaanottamaan 
ne. Kun tutkit lukua Et. 4, pane merkille, mitä sellaista 
Moroni opetti, mikä voi auttaa sinua valmistautumaan sii-
hen, että saat suurempaa totuutta ja johdatusta Herralta.

Kuten luvussa Et. 3 kerrotaan, Herra näytti Jeredin veljelle 
näyn kaikista maan asukkaista – menneistä, nykyisistä ja 
tulevista – sekä kaikesta maata koskevasta. Sitten Jeredin 
veljeä käskettiin kirjoittamaan, mitä hän oli nähnyt, ja 
sinetöimään kirjoituksensa. Lue Et. 4:4–5 ja pane mer-
kille, kuinka Moroni kuvailee sitä, mitä Jeredin veljelle 
näytettiin. Moroni kirjoitti, mitä Jeredin veli näki, ja Herra 
käski myös häntä sinetöimään näyn, jotta se tulisi esiin 
Herran hyväksi näkemänä aikana. Näky, johon näissä 
jakeissa viitataan, sisältyy siihen, mitä yleensä nimitetään 
Mormonin kirjan sinetöidyksi osuudeksi.

Moroni profetoi oloista, joiden täytyy vallita ennen 
kuin Jeredin veljelle annettu ilmoitus tehdään tiettä-
väksi. Voisit merkitä nämä olot kohdassa Et. 4:6–7.

 1. Jotta sinun on helpompi pohtia, mitä tarkoittaa se, 
että osoittaa ”sellaista uskoa [Herraan] kuin Jeredin veli 

osoitti” (Et. 4:7), kertaa luvut Et. 1–3 ja kirjoita pyhien kirjoitus
ten tutkimispäiväkirjaasi luettelo tavoista, joilla Jeredin veli 
osoitti uskoa ja luottamusta Herraan. Valitse lisäksi näistä esi
merkeistä yksi, joka teki sinuun suurimman vaikutuksen, kuvaile 
sitä ja selitä, miksi se teki sinuun vaikutuksen.

Aivan kuten sinäkin uskoisit arvokkaan esineen lapsen 
käsiin vain tietyissä olosuhteissa, samoin Herra antaa 
lisätotuuksia lapsilleen vain sitä mukaa kuin osoi-
tamme, että olemme hengellisesti valmiita, uskomme 
niihin kallisarvoisiin totuuksiin, jotka Hän on jo ilmoit-
tanut, ja osoitamme uskoa Häneen.

Eter 4:8–19
Moroni opettaa, mitä meidän täytyy tehdä saadaksemme 
lisää ilmoitusta
Katso ikkunaverhoja huoneessa, jossa olet. Mieti, 
miten verhot rajoittavat sitä, mitä näet.

Moroni käytti vertauskuvana verhoa opettaakseen peri-
aatteita, jotka koskevat sitä, kuinka jokainen meistä voi 
saada ilmoitusta. Lue Et. 4:15 ja etsi ilmaus, jossa on sana 
verho. Huomaa, että Moroni vertasi epäuskoa verhoon. 
Millä tavoin epäusko on kuin verho?   
  
 

Kuvittele, miltä mahtaisi tuntua, jos voisit repäistä 
verhon itsesi ja Herran tiedon väliltä.

Moroni kuvaili asioita, jotka auttavat repäisemään ”sen 
epäuskon verhon” ja suovat meidän saada lisää ilmoi-
tusta. Hän aloitti varoittamalla asenteesta, joka estää 
meitä saamasta lisää ilmoitusta. Lue Et. 4:8 ja merkitse, 
mikä voisi saada Herran pidättelemään ilmoitusta ja 
olemaan näyttämättä ”mitään suurempia asioita”.
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 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että ”taistelee Herran sanaa 
vastaan”? (Et. 4:8.)
 b. Millä tavoin nuori saattaisi nykyään ”[taistella] Herran sanaa 
vastaan”?

Moroni kirjoitti Herran omat sanat, jotka kuvailevat, 
kuinka voi saada lisää ilmoitusta Häneltä. Tutki jakeita 
Et. 4:11, 13–15 ja merkitse ilmauksia, jotka opettavat, 
mitä meidän täytyy tehdä saadaksemme Herran ilmoi-
tusta ja kuinka Hän vastaa, jos teemme nämä asiat.

Mitä sellaisia periaatteita opit näistä jakeista, jotka kos-
kevat ilmoitusta ja sitä, kuinka voit saada sitä omaan 
elämääsi? Voisit kirjoittaa yhden periaatteen, jonka 
opit näistä jakeista, pyhiin kirjoituksiisi kohdan Et. 4:11 
viereen.

Yksi tärkeä periaate, jonka voimme oppia Herran 
neuvosta, on se, että kun osoitamme suurta uskoa 
Herran sanaan, Hän siunaa meitä antamalla 
hyväksi näkemänään aikana ja hyväksi näkemäl
lään tavalla lisää ilmoitusta.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi selos
tus siitä, miksi sinun tulee mielestäsi osoittaa uskoa sii

hen Jumalan sanaan, jonka olet jo saanut, ennen kuin Herra 
ilmoittaa sinulle lisää. Arvioi sitten asteikolla 1–10 (10 tarkoittaa 
”hyvin tehokkaasti”), kuinka hyvin tunnet osoittavasi uskoa Her
raan etsimällä ja noudattamalla Hänen sanaansa kullakin seuraa
vista osa alueista:
 a. rukoilen päivittäin
 b. noudatan kehotuksia, joita saan Pyhältä Hengeltä
 c. tuen ja seuraan johtohenkilöitä seurakunnassani ja piirissä 
tai vaarnassa
 d. tutkin Jumalan sanaa kirkossa tai seminaarissa
 e. tutkin pyhiä kirjoituksia itsekseni
 f. noudatan profeettojen sanoja ja elän käskyjen mukaan.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
kuvaus siitä, kuinka Jumalan totteleminen jollakin edellä 

mainitulla osa alueella on auttanut sinua saamaan lisää ilmoi
tusta Herralta.
Pohdi, kuinka voisit sisällyttää tämän Herran sanaan 
uskomisen periaatteen pyrkimyksiisi luoda otollinen 
ilmapiiri sille, että saat lisää ilmoitusta ja johdatusta 
Herralta.

Eter 5
Moroni julistaa, että kolme todistajaa näkevät levyt ja 
todistavat niistä
Lue Et. 5:1–3. Mitä sellaista Moroni kirjoitti näihin 
jakeisiin, mikä oli osoitettu profeetta Joseph Smithille 

– henkilölle, joka jonakin päivänä kääntäisi levyillä 
olevan aikakirjan? Kuvittele, miltä Joseph Smithistä on 
mahtanut tuntua, kun hän tuli näiden jakeiden koh-
dalle kääntäessään Mormonin kirjaa.

Lue ensimmäisen presidenttikunnan 
jäsenen, presidentti Henry B. Eyringin 
seuraava lausunto ja pane merkille 
sellainen kolmen silminnäkijän todistusta 
koskeva ilmaus, joka tekee sinuun vaiku-
tuksen: ”Nuo kolme silminnäkijää eivät 

koskaan kieltäneet todistustaan Mormonin kirjasta. He 
eivät voineet tehdä sitä, koska he tiesivät sen olevan 
totta. He tekivät uhrauksia ja kohtasivat vaikeuksia 
enemmän kuin useimmat ihmiset koskaan tietävät. 
Oliver Cowdery antoi saman todistuksen Mormonin 
kirjan jumalallisesta alkuperästä maatessaan kuolin-
vuoteellaan. – – Se, että he pysyivät kannassaan siitä, 
mitä he olivat nähneet ja kuulleet tuossa mahtavassa 
kokemuksessa, vieläpä ollessaan pitkään erossa 
kirkosta ja Josephista, tekee heidän todistuksestaan 
voimallisemman.” (”Kestävä todistus profeetta Josephin 
palvelutehtävästä”, Liahona, marraskuu 2003, s. 90.)

Mitä kohdan Et. 5:2–3 mukaan profeetta Joseph Smith 
saisi etuoikeuden tehdä levyillä?
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 5. Aivan kuten ne kolme miestä, jotka saivat etuoikeu
den todistaa kultalevyjen olemassaolosta, samoin sinäkin 

voit todistaa, että Mormonin kirja on totta. Kirjoita pyhien kirjoi
tusten tutkimispäiväkirjaasi muutamia tapoja, joilla sinäkin voit 
todistaa Mormonin kirjasta. Kirjoita lisäksi, millä tavoin sinun 
todistuksesi Mormonin kirjasta voisi vaikuttaa muihin ihmisiin.

Etsi rukoillen tilaisuuksia lausua todistuksesi Mormo-
nin kirjasta jollekulle tällä viikolla.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Et. 4–5 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 30: PÄIVÄ 2

Eter 6
Johdanto
Tehtyään valmistelut Herran käskyjen mukaisesti 
jerediläiset nousivat aluksiinsa ja luottivat siihen, että 
Herra johtaisi heidät vaikean matkan läpi turvallisesti 
luvattuun maahan. Herra lähetti tuulia, jotka saivat 
laivat ajelehtimaan aalloilla ja hautautumaan mereen 
monta kertaa, mutta kuitenkin nuo samat tuulet kuljet-
tivat heitä kohti luvattua maata. Kun kansa oli aset-
tunut uuteen maahan, se valitsi itselleen kuninkaan 
– Jeredin veljen varoituksista huolimatta.

Eter 6:1–12
Herra kuljettaa jerediläisten aluksia tuulen mukana 
luvattuun maahan
On aikoja, jolloin meistä saattaa tuntua, että on vaikeaa 
tehdä sitä, mitä Herra käskee, kuten kertoa evanke-
liumista ystävälle, pysyä siveellisesti puhtaana, valita 
ystäviä, joilla on korkeat tasovaatimukset, ja asettaa 
asiat elämässä oikeaan tärkeysjärjestykseen. Tuleeko 
mieleesi muita esimerkkejä tilanteista, jolloin saattaa 
olla vaikeaa tehdä, mitä Herra käskee?   
  
 

Kertomuksessa jerediläisten matkasta luvattuun maa-
han opetetaan periaatteita, jotka voivat opastaa sinua, 
kun sinusta tuntuu vaikealta tehdä sitä, mitä Herra 
käskee. Lue Et. 2:24–25 ja pane merkille, mikä Herran 

varoituksen mukaan tekisi jerediläisten matkasta luvat-
tuun maahan vaikean.

Jotta jerediläiset selviytyisivät näistä vaikeuksista, 
Herra käski heitä tekemään laivoista ”tiiviit kuin astia” 
(Et. 2:17), ja he tekivät kanteen ja pohjaan reiät, jotka 
voitiin aukaista ilman saamiseksi. Lue Et. 6:1–4 ja pane 
merkille, millä muilla tavoin Herra käski jerediläisiä 
valmistautumaan matkan vaikeuksien varalle.

Voi olla hyödyllistä ymmärtää, että ”jättäytyen Herran 
Jumalansa huomaan” (Et. 6:4) tarkoittaa sitä, että jeredi-
läiset uskoivat Jumalan pitävän heistä huolta ja varjele-
van heitä.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Miksi jerediläisten olisi saattanut olla vaikeaa turvata Herraan 
tässä tilanteessa?
 b. Miksi mielestäsi sekä valmistautuminen että jättäytyminen 
Herran huomaan olivat välttämättömiä?

Kun luet jakeita Et. 6:5–11, yritä kuvitella, miltä on 
mahtanut tuntua matkustaa jerediläisten aluksessa.

 2. Jotta voit valmistautua paremmin tunnistamaan evan
keliumin periaatteita, joita voit oppia tästä kertomuk

sesta, kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset 
seuraaviin kysymyksiin:
 a. Millä tavoin jerediläiset osoittivat luottamuksensa Herraan 
vaikean matkansa aikana? (Ks. Et. 6:7, 9.)
 b. Kuinka Jumala siunasi heitä heidän matkansa aikana?

Kun jerediläiset olivat olleet vesillä miltei vuoden ajan, 
heidän matkansa lopulta päättyi. Lue Et. 6:12 ja pane 
merkille, miltä heistä tuntui, kun he saapuivat luvat-
tuun maahan. Esitä lyhyesti, mitä olet oppinut tästä 
oppiaiheesta tähän mennessä, täydentämällä seuraava 
periaatelauselma: Kun me luotamme Herraan ja 
teemme Hänen tahtonsa, Hän   
 .

Yksi tapa täydentää tämä lauselma on tämä: ”ohjaa 
meidän elämäämme”. Syvennä tämän periaatteen 
ymmärtämistäsi katsomalla uudelleen oppiaiheen alussa 
olevaa luetteloa tilanteista, jolloin meistä saattaa tuntua 
vaikealta tehdä, mitä Herra käskee. Aivan kuten Herra 
toimi jerediläisten kohdalla, Hän valmistaa myös meitä 
voittamaan elämässä kohtaamamme vaikeudet, kun 
rukoilemme, seuraamme profeettaa ja pidämme käskyt.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, 
kuinka ihminen voisi osoittaa luottavansa Herraan. Mitä 

meidän tulee jerediläisten esimerkin pohjalta tehdä, kun 
eteemme tulee vaikea käsky Herralta?
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 4. Mieti seuraavaa periaatetta: Jos me turvaamme 
Herraan, vastoinkäymiset ja vaikeudet voivat auttaa 

meitä edistymään ja saavuttamaan luvatut siunaukset. 
(Voisit kirjoittaa sen pyhiin kirjoituksiisi kohdan Et. 6:5–10 vie
reen.) Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset 
seuraaviin kysymyksiin:
 a. Miten olet mielestäsi edistynyt ja saavuttanut siunauksia, kun 
olet uskollisesti kestänyt vaikeuksia, joita olet kohdannut tai joita 
kohtaat tällä hetkellä elämässäsi?
 b. Kuinka voisit paremmin luottaa Herraan ja noudattaa Hänen 
ohjeitaan vaikeissa tilanteissa, joita saatat kohdata?

Eter 6:13–18
Jerediläiset opettavat lapsiaan vaeltamaan nöyrästi Herran 
edessä
Kuvittele, että olet jerediläisten tavoin juuri ylittänyt 
valtameren ja saapunut maahan, joka on sinulle aivan 
uusi. Lue Et. 6:13–18 ja mieti seuraavia kysymyksiä: 
Mitkä voisivat olla esimerkkejä siitä, mitä tarkoittaa 
”vaeltaminen nöyrästi Herran edessä”? Millä tavoin 
vanhempasi ja muut ovat kannustaneet sinua vaelta-
maan nöyrästi Herran edessä? Miten nöyrästi vaelta-
minen ja opetuksen saaminen korkeudesta mielestäsi 
liittyvät yhteen? Milloin sinusta on tuntunut, että saat 
”opetusta korkeudesta”? (Et. 6:17.)

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Et. 6 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtä
vät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 30: PÄIVÄ 3

Eter 7–11
Johdanto
Vaikka Jeredin veli profetoi, että kuninkaan nimittämi-
nen jerediläisille johtaisi vankeuteen, hänen sanansa 
eivät toteutuneet heti. Jerediläisten ensimmäinen 
kuningas Oriha hallitsi vanhurskaudessa. Kuiten-
kin kaksi sukupolvea myöhemmin eräästä miehestä 
nimeltä Jered tuli kuningas hänen perustettuaan 
salaliiton. Kuninkaidensa hallituskausien aikana jere-
diläiset kävivät läpi useita toistuvia jaksoja, joissa he 
kuuntelivat profeettoja ja elivät vanhurskaudessa mutta 
sitten hylkäsivät profeetat ja elivät jumalattomuudessa.

Eter 7
Korihor anastaa kuninkuuden isältään, hänen veljensä 
Sule ottaa sen takaisin, ja profeetat tuomitsevat kansan 
jumalattomuuden
Miltähän mahtaisi tuntua elää vankeudessa? Onko 
sinulla koskaan ollut samanlaisia tunteita siitä, että teke-
mäsi väärät valinnat ovat rajoittaneet vapauttasi? Kun 
tutkit lukuja Et. 7–11, pyri saamaan oivalluksia siitä, millä 
tavoin voit välttää fyysisen ja hengellisen vankeuden.

Kun Jered ja hänen veljensä kävivät vanhoiksi, jeredi-
läiset pyysivät saada kuninkaan. Jeredin veli varoitti 
kansaa siitä, että kuninkaan valitseminen johtaisi 
vankeuteen (ks. Et. 6:19–23). Profeetat ovat aina 
profetoineet sellaisia tekoja vastaan, jotka johtavat 
meidät fyysiseen tai hengelliseen vankeuteen.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 1–2 
esimerkkiä teoista, joista nykyajan profeetat varoittavat, 

ja kirjoita, millä tavoin nuo teot voisivat johtaa fyysiseen tai hen
gelliseen vankeuteen.

Jeredin veljen varoituksesta huolimatta kansa päätti 
haluta kuninkaan. Lue Et. 7:1–2, niin saat selville, 
toteutuiko Jeredin veljen profetia Jeredin pojan Orihan 
päivinä. Mieti, mitä sanoisit henkilölle, joka eli kunin-
gas Orihan päivinä eikä uskonut siihen, että Jeredin 
veljen profetia toteutuisi.

Kahden sukupolven kuluessa Jeredin veljen profeetal-
linen varoitus toteutui. Lue Et. 7:3–7, niin saat tietää, 
kuinka Kib ja hänen väkensä asuivat vankeudessa 
samalla kun maata hallitsi Korihor, jonka itsekäs 
halu tulla kuninkaaksi oli saanut hänet kapinoimaan 
isäänsä vastaan. Tämä vankeus oli seurausta itsekkyy-
destä ja kapinoinnista.
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 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä 
sanoisit tänä aikana ihmisille, jotka ovat tottelemattomia 

profeettojen neuvoille mutta eivät koe olevansa hengellisessä van
keudessa. (Voisit sisällyttää vastaukseesi ajatuksen siitä, että ne, 
jotka ajautuvat hengelliseen vankeuteen, ovat usein viimeisiä, jotka 
huomaavat sen. Anna nykypäivän esimerkkitilanne jostakin sellai
sesta, joka voisi johtaa jonkun ihmisen hengelliseen vankeuteen.)

Tämä osa jerediläisten historiaa havainnollistaa sitä 
periaatetta, että profeettojen sanojen hylkääminen 
johtaa vankeuteen. Pohdi, millä tavoin olet itse ken-
ties kokenut hengellistä vankeutta oltuasi tottelematon 
käskyille tai profeettojen neuvoille.

Korihorin kapina isäänsä Kibiä vastaan johti jatkuvaan 
kiistaan ja sotaan. Vanhalla iällään Kib sai vielä yhden 
pojan – Sulen. Kun Sule varttui, hän taisteli kapinallista 
veljeään Korihoria vastaan.

 3. Kuvittele, että olet toimittaja, joka on saanut tehtä
väkseen kertoa Sulen tarinan. Lue Et. 7:8–13 ja kirjoita 

pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi muutama rivi, joissa ker
rot, mitä vaiheita tähdentäisit kertoessasi Sulen elämästä.

Sulen hallitessa kansan keskuuteen tuli monia profeet-
toja, jotka varoittivat ihmisiä näiden jumalattomuu-
desta. Lue Et. 7:23–25 ja pane merkille, mitä profeetat 
profetoivat ja kuinka ihmiset suhtautuivat siihen. 
Kuinka Sule suhtautui? Millä tavoin se, että Sule suo-
jeli profeettoja, oli siunauksena hänen kansalleen?

Lue Et. 7:26–27 ja pane merkille, mitä tapahtui, kun 
kansa noudatti profeettojen sanoja. Sule ”muisti ne 
suuret asiat, joita Herra oli tehnyt hänen isilleen” (Et. 
7:27). Kun muistat, mitä suuria asioita Herra on tehnyt 
sinun hyväksesi, silloin todennäköisemmin tunnet 
kiitollisuutta Häntä kohtaan ja elät vanhurskaasti.

Nämä tapahtumat todistavat tärkeästä periaatteesta: 
Kun teemme parannuksen pahoista teoistamme, 
me alamme menestyä. Englanninkielinen sana 
prosper ’menestyä’ tarkoittaa ”kukoistamista” ja myös 
”onnistumista”, ja sitä ”käytetään usein tarkoitta-
maan aineellista menestystä, [mutta] se ei välttämättä 
tarkoita ajallisen omaisuuden runsautta – tai edes 
suhteellisen mukavaa, ongelmatonta elämää.

Todella vanhurskaat ovat menestyviä siinä mielessä, 
että heillä on luottamusta, joka herättää uskon toimin-
taan ja luo vähemmän suotuisista olosuhteista suotui-
sat. He eivät odota, että Herra antaa tai pidättää pal-
kintoja, vaan sen sijaan he pyytävät Häneltä johdatusta 
siihen, mikä on eniten heidän parhaakseen – sekä 
ajallisesti että hengellisesti. Tällainen johdatus saattaa 
johtaa ammatin vaihtamiseen, toiselle paikkakunnalle 
muuttamiseen, koulutuksen tai uusien taitojen hank-
kimiseen tai siihen, että hyväksyy tilanteen sellaise-
naan mutta työskentelee omien rajoitusten puitteissa 

ja noudattaa Hengen ohjausta muilla tavoin.” (Alan 
Webster, ”I Have a Question”, Ensign, huhtikuu 1990, 
s. 52–53.)

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mitä siunauksia olet saanut sen vuoksi että olet noudattanut 
profeettojen sanoja?
 b. Mikä on yksi asia, jonka voit tehdä paremmin noudattaaksesi 
profeettojen sanoja ja ollaksesi kelvollinen saamaan Herran siu
nauksia?

Eter 8:1–9:12
Jeredistä ja sitten Akisista tulee jerediläisten kuningas 
salaliittojen avulla
Lue seuraava luettelo: kuuntelemasi musiikki, mielessä 
hautomasi ajatukset, käyttäytymisesi koulussa, kat-
somasi elokuvat, käyttäytymisesi treffeillä, toimintasi 
ystävien parissa, se, mitä teet, kun olet omissa olois-
sasi. Jos joku käyttäytyy jumalattomasti, niin miksi hän 
saattaisi tuntea halua peitellä ystäviltään, vanhemmil-
taan tai johtohenkilöiltään sen, että hän on mukana 
sellaisessa toiminnassa? Mikä vaara piilee siinä, että 
osallistuu jumalattomiin salaisiin puuhiin?

Luvun Et. 8 mukaan Sulen kuoleman jälkeen Ome-
rista tuli kuningas, mutta Omerin poika Jered ”kapinoi 
isäänsä vastaan” (Et. 8:2) ja ”oli kiinnittänyt sydämensä 
valtakuntaan ja maailman kunniaan” (Et. 8:7). Jeredin 
tytär laati isänsä kanssa suunnitelman, joka antaisi 
kuninkuuden isälle. Jeredin tytär oli kaunis nainen, 
ja kun hän tanssi Akis- nimisen miehen edessä, tämä 
halusi saada hänet vaimokseen. Jered sanoi Akisille, että 
Akis voisi saada Jeredin tyttären vaimokseen ainoastaan, 
”jos tuot minulle isäni, kuninkaan, pään” (Et. 8:12). 
Akis ryhtyi salaliittoon ystäviensä kanssa surmatakseen 
kuningas Omerin. Salaliitossa kaksi tai useampi vannoo 
valan, jonka mukaan he pitävät jumalattomat tekonsa 
salassa välttyäkseen tekojensa seurauksilta.

Lue Et. 8:15–18 ja pane merkille sanoja ja ilmauksia, 
jotka kuvailevat niitä motiiveja ja menetelmiä, joita 
salaliittoihin kuuluvat omaksuvat.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus kahteen tai useampaan seuraavista kysymyksistä:

 a. Miksi jotkut osallistuvat salaliittoihin?
 b. Miksi mielestäsi on hengellisesti tuhoisaa uskoa siihen, että 
voit tehdä ” kaikenlaista jumalattomuutta” (Et. 8:16) tai mitä 
vain haluat (ks. Et. 8:17) ilman että joutuisit kohtaamaan mitään 
seurauksia?
 c. Mikä ilmaus jakeessa Et. 8:18 osoittaa, kuinka Herra suhtau
tuu salaliittoihin? Miksi sellaisia salaliittoja pidetään kaikkea 
muuta jumalattomampina?
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Lue Et. 8:20–22, 25 ja Et. 9:5–6, 11–12 ja pane merkille, 
mitä seuraa salaliittojen tukemisesta. Esitä lyhyesti, 
mitä opit:   
  
 

Yksi niistä totuuksista, joita ehkä tunnistit näistä 
jakeista, on tämä: Salaliittojen tukeminen johtaa 
yksilöiden ja yhteiskuntien tuhoon.

Moroni keskeytti jerediläisten sodista kirjoittamisen 
puhuakseen meille. Lue Et. 8:23–24, 26 ja pane mer-
kille, miten Moroni kannusti meidän aikamme ihmisiä 
noudattamaan hänen varoituksiaan salaliitoista.

Mieti, mitä vastaisit seuraaviin kysymyksiin: Miksi mie-
lestäsi jokin kansakunta, yhteisö tai jokin muu ryhmä 
on ”kauheassa tilanteessa” (ks. Et. 8:24), kun sen 
keskuudessa on salaliittoja? Millä tavoin salailu antaa 
voimaa näille salaliitoille? Millä tavoin se, että ihmiset 
tietävät totuuden salaliitoista, auttaa heitä tekemään 
lopun tästä pahuudesta?

 6. Katso jälleen oppiaiheen tämän osion alussa annet
tua luetteloa toiminnoista. Vaikka epävanhurskaiden 

valintojen tekemistä näillä elämäsi osa alueilla ei välttämättä 
luokiteltaisikaan salaliitoksi, kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimis
päiväkirjaasi, mikä vaara piilee siinä, että päättää tehdä sellaista, 
minkä kohdalla tuntee tarvetta pitää se salassa muilta.

Eter 9:13–11:23
Kuninkaat seuraavat toisiaan – jotkut ovat vanhurskaita, 
jotkut ovat jumalattomia
Kuten luvuissa Et. 9–11 kerrotaan, jerediläisiä hallitsivat 
monet kuninkaat – jotkut vanhurskaudessa ja jotkut 
jumalattomuudessa. Lue Et. 9:26–35 (Hetin hallitus-
kausi) ja Et. 11:1–8 (Komin ja Siblomin hallituskausi) 
ja pane merkille todisteita sen periaatteen totuudesta, 
että profeettojen sanojen hylkääminen johtaa van
keuteen, mitä käsiteltiin aiemmin tässä oppiaiheessa.

Muistele, miten ajattelit paremmin noudattaa profeet-
tojen sanoja. Etene tulevina päivinä tämän tavoitteen 
mukaisesti ja pane merkille mahdollisuuksia lausua 
todistuksesi siitä, miten tärkeää on noudattaa profeet-
tojen sanoja.

 7. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Et. 7–11 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 30: PÄIVÄ 4

Eter 12
Johdanto
Käytyään läpi jerediläisten historiaa monen vuoden 
ajalta Moroni alkoi kertoa profeetta Eterin palveluteh-
tävästä. Sitten Moroni keskeytti historiakuvauksensa 
ja kirjoitti muistiin siunauksia, joita tulee niille, jotka 
osoittavat uskoa Jeesukseen Kristukseen. Hän myös 
tunnusti huolenaiheen. Hän kantoi huolta siitä, että ne, 
jotka lukisivat Mormonin kirjaa myöhempinä aikoina, 
eivät ottaisi sitä vastaan hänen ja muiden kirjoittajien 
kirjoittamisen heikkouden vuoksi. Herra lupasi Moro-
nille, että Hän vahvistaa heikkouksissa kaikkia niitä, 
jotka nöyrtyvät Hänen edessään ja joilla on uskoa.

Eter 12:1–4
Eter saarnaa parannusta jerediläisille
Miksi on tärkeää, että veneessä on ankkuri? Mihin 
vaaroihin tai vaikeuksiin vene saattaa joutua, ellei siinä 
ole ankkuria? Kirjoita seuraavalla sivulla olevan kuvan 
veneeseen nimeksi Minun elämäni. Mieti seuraavia 
kysymyksiä:

• Jos vene kuvastaa sinun elämääsi, mihin aaltoja voisi 
verrata?

• Jos vertaamme aaltoja vaikeuksiin ja jumalatto-
muuteen, millaista ihmisen elämä saattaisi olla, ellei 
hänellä olisi ankkuria? (Ks. Morm. 5:18.)

• Mitä Herra on antanut sinulle auttaakseen sinua 
pysymään ankkurin lailla kiinnittyneenä?

Kun tutkit lukua Et. 12, pane merkille, mitä sinun tulee 
tehdä ollaksesi kuin ankkuriin kiinnitetty vene – lujasti 
kiinni ja turvassa huolimatta aalloista ja paineista, joita 
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kohtaat. Et. 12 alkaa Moronin esitellessä profeetta 
Eterin, joka eli aikana, jolloin kansa hylkäsi profeetat ja 
eli jumalattomuudessa. Lue Et. 12:1–3 ja pane merkille 
kohta, joka Eterin teoissa tekee sinuun vaikutuksen 
näissä vaikeissa olosuhteissa.

Kun Eter kulki kutsuen kansaa tekemään parannuksen, 
hän opetti, mitä ihminen, joka uskoo Jumalaan, voi 
toivoa huolimatta siitä, että hän on vaikeuksien ja 
jumalattomuuden ympäröimänä. Lue Et. 12:4 ja 
merkitse, mitä se toivo on. (Kun luet, voi olla hyödyl-
listä ymmärtää, että sijan saaminen ”Jumalan oikealla 
puolella” tarkoittaa sitä, että palaa Jumalan eteen ja saa 
iankaikkisen elämän.)

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Kuinka se, että ”voi varmasti toivoa”, eroaa siitä, että vain 
toivoo?
 b. Kuinka usko Jeesukseen Kristukseen suo meidän toivoa ”var
masti” sijaa Jumalan oikealla puolella?
 c. Mitkä ilmaukset jakeessa Et. 12:4 kuvailevat sellaisen ihmisen 
tekoja, jolla on Jeesukseen Kristukseen kohdistuva toivo ja usko?

Kirjoita tämän oppiaiheen alussa olevaan kuvaan 
veneestä ankkurin nimeksi sanat usko ja toivo.

Jakeessa Et. 12:4 opetetaan periaatetta siitä, että kun 
meillä on toivo ja usko Jeesukseen Kristukseen, 
me saamme voiman olla lujia ja tehdä runsaasti 
hyviä tekoja.

Pohdi tilanteita, jolloin sinun saattaa olla vaikeaa olla 
luja (horjumaton) ja tehdä runsaasti hyviä tekoja. Kun 
jatkat luvun Et. 12 tutkimista, pane merkille tapoja, 
joilla voit kasvattaa uskoasi Herraan Jeesukseen Kris-
tukseen. Se voi olla avuksi näissä tilanteissa ja koko 
elämäsi varrella.

Eter 12:5–22
Moroni kertoo ihmeistä ja voimallisista teoista, jotka ovat 
tapahtuneet uskon voimalla

 2. Täydennä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
seuraava virke joillakin evankeliumin totuuksilla, joista 

pyrit saamaan hengellisen todistuksen: Haluaisin saada hengelli
sen todistuksen…

Joistakuista tuntuu, että heidän täytyy ensin nähdä ja 
saada todisteita jostakin totuudesta, ennen kuin he 
alkavat elää sen mukaan. Moroni puhui siitä asenteesta 
jakeissa Et. 12:5–6. Lue nämä jakeet ja merkitse ne 
osat, jotka hänen neuvossaan nousevat erityisesti esiin. 
(Et. 12:6 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta.)

Mitä meillä jakeen Et. 12:6 mukaan täytyy olla ennen 
kuin saamme todistuksen Herralta? Mitä tulee mie-
leesi, kun ajattelet ilmausta ”uskonne on koeteltu”?

Jotkut tulkitsevat virheellisesti uskon 
koettelemisen tarkoittavan aina vaikeuksia. 
Vanhin Richard G. Scott kahdentoista 
apostolin koorumista on esittänyt tämän 
näkemyksen siitä, mitä tarkoittaa ”uskonne 
on koeteltu”: ”Voitte oppia käyttämään 

uskoa paremmin soveltamalla tätä Moronin opettamaa 
periaatetta: ’– – Te ette saa todistusta, ennen kuin 
uskonne on koeteltu’ [Et. 12:6, kursivointi lisätty]. Niinpä 
joka kerta kun koettelette uskoanne eli menettelette 
kelvollisesti saamanne vaikutelman mukaan, saatte 
vahvistavan osoituksen Hengestä. Nuo tunteet lujittavat 
uskoanne. Uskonne voimistuu, kun teette niin toistu-
vasti.” (”Uskon tukea antava voima epävarmuuden ja 
koetusten hetkinä”, Liahona, toukokuu 2003, s. 76.)

Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat ja pane mer-
kille, mitä siunauksia tuli sen jälkeen kun ihmiset olivat 
osoittaneet uskoa:

• Et. 12:11. Mikä oli siunaus?   
 

• Eter 12:12–13. Mikä siunaus tuli Almalle ja Amule-
kille?   
 

• Et. 12:19–22, 30–31. Mitä siunauksia tuli Jeredin 
veljelle uskon ansiosta?   
  
 

Saattaa olla hyödyllistä huomata ilmauksen ennen kuin 
käyttö jakeissa Et. 12:7, 12, 17 ja 18.

 3. Sen perusteella, mitä olet oppinut luvusta Et. 12,  
kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi omin 

sanoin, mitä Moroni mielestäsi opetti Herran antamien hengellis
ten todistusten saamisesta.
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Yksi Moronin opettamista periaatteista on tämä: Jos 
haluamme saada todistuksen, niin meidän täytyy 
ensin osoittaa uskoa Jeesukseen Kristukseen.

 4. Lue seuraavat esimerkkitilanteet ja kirjoita sitten pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, kuinka kahdessa näistä 

tilanteista tai niissä kaikissa henkilö voisi osoittaa uskoa Herraan:
 a. Nuori nainen haluaa saada todistuksen siitä, että Mormonin 
kirja on totta.
 b. Nuorella miehellä on voimakas halu auttaa omaisiaan otta
maan evankeliumi vastaan.
 c. Nuori nainen pyytää Herralta siunausta sairaalle isälleen.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tilan
teesta, jolloin sinä tai joku tuntemasi henkilö on saanut 

todistuksen tai ihmeen osoitettuaan uskoa.
Muistele jälleen sitä periaatetta tai opinkohtaa, josta 
haluaisit saada hengellisen todistuksen (ks. tämän 
oppiaiheen tehtävä 2). Mitä voit tehdä osoittaaksesi 
uskosi ennen todistuksen saamista?

Pyhien kirjoitusten hallinta – Eter 12:6
 6. Jotta sinun on helpompi oppia jae Et. 12:6 ulkoa, lue 
se läpi useita kertoja ja kirjoita se sitten pyhien kirjoitus

ten tutkimispäiväkirjaasi muistisi mukaan mahdollisimman tar
kasti. Vertaa sen jälkeen kirjoittamaasi tekstiä varsinaiseen jakee
seen. Tutki jaetta uudelleen ja kirjoita se toisen kerran pyhien kir
joitusten tutkimispäiväkirjaasi.

Eter 12:23–41
Moroni ilmaisee kantavansa huolta siitä, kuinka pakanat 
suhtautuvat Mormonin kirjaan
Kuten kohdassa Et. 12:23–41 kerrotaan, Moroni ilmaisi 
huolensa siitä, että ne, jotka myöhempinä aikoina saisi-
vat Mormonin kirjan, eivät ottaisi sitä vastaan hänen ja 
muiden kirjoittajien kirjoittamisen heikkouden vuoksi. 
Kun luet Herran vastauksen Moronin huolenaihee-
seen jakeista Et. 12:26–27, pane merkille, miten Herran 
sanojen mukaan se, mikä on heikkoa, voi tulla vahvaksi. 
(Eter 12:27 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta.)

Toisinaan pyhissä kirjoituksissa ilmaistaan jokin evan-
keliumin periaate käyttämällä sanoja jos ja niin. Sana 
jos kuvailee sitä, mitä meidän täytyy tehdä, ja sana niin 
selittää, mitä tapahtuu tekojemme seurauksena. Lue Et. 
12:27, pane merkille jos–niin- periaate ja kirjoita se tähän.

Jos me   
 , 
niin Herra   
 .

Tarkastelet näitä jakeita syvällisemmin opettajasi 
kanssa tämän viikon oppiaiheessa. Lisäksi tutkit ja 
opit lisää siitä, mitä Moroni puhuu uskosta, toivosta ja 
rakkaudesta kohdassa Et. 12:28–41.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Eter 12:27
Jotta sinun on helpompi muistaa jakeessa Et. 12:27 ole-
vat ajatukset, jäljennä paperille seuraavaa: Jos … tulevat 
… näytän … heikkoutensa. … annan … heikkoutta … 
nöyriä, … armoni … kaikille ihmisille … nöyrtyvät … jos 
… nöyrtyvät … uskovat … heikkoa … vahvaksi.

Lue uudelleen Et. 12:27 ja pane merkille nämä sanat. 
Toista jae mahdollisimman täydellisenä katsoen vain 
paperilapussasi olevia sanoja. Pane paperilappu johon-
kin, mistä näet sen myöhemmin tänään tai huomenna 
(esimerkiksi taskuun tai pyhien kirjoitustesi väliin). 
Kertaa Et. 12:27 aina kun näet paperilapun, kunnes 
osaat kohdan ulkoa.

 7. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Et. 12 ja suorittanut tämän oppiaiheen teh
tävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 31: PÄIVÄ 1

Eter 13–15
Johdanto
Profeetta Eter profetoi Uudesta- Jerusalemista. Hän 
myös varoitti jerediläisten kuningasta Koriantumria 
siitä, että tämän kansa tuhoutuisi jumalattomuuden 
vuoksi, ja hän kehotti Koriantumria ja tämän perhe-
kuntaa tekemään parannuksen. Kun Koriantumr 
ja kansa kieltäytyivät tekemästä parannusta, sota ja 
jumalattomuus yltyivät monien vuosien ajan, kunnes 
koko jerediläisten kansakunta tuhoutui. Vain Eter ja 
Koriantumr jäivät henkiin todistamaan Eterin profe-
tian täyttymistä.
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Eter 13:1–12
Moroni kertoo Eterin profetioista, jotka koskevat 
Uutta Jerusalemia ja vanhaa Jerusalemia
Ajattele joitakin nykyajan kaupunkeja, joilla on lisä-
nimi, joka viittaa kaupungin johonkin merkittävään 
piirteeseen. Esimerkiksi Pariisi Ranskassa tunnetaan 
myös Valon kaupunkina. Kokeile aluksi, osaatko yhdis-
tää seuraavat kaupungit niiden oikeaan lisänimeen 
(vastaukset annetaan oppiaiheen lopussa).

Kairo, Egypti Tuulinen kaupunki

Manila, Filippiinit Tuhannen minareetin 
kaupunki

Chicago, USA Ikuinen kaupunki

México, Meksiko Idän helmi

Rooma, Italia Palatsien kaupunki

Tämän päivän oppiaiheessa kiinnitetään huomio 
kahteen merkittävään kaupunkiin viimeisinä aikoina: 
1) Jerusalem ja 2) Uusi- Jerusalem. Myöhempinä 
aikoina nämä kaksi kaupunkia tullaan tuntemaan 
niiden vanhurskauden perusteella. Eter opetti jeredi-
läisille, että maassa, jossa he asuivat, tulisi sijaitsemaan 
tuleva kaupunki nimeltä Uusi- Jerusalem.

Lue Et. 13:2–8. Herra ilmoitti profeetta Joseph Smithille, 
että kohdassa Et. 13:6 mainittu Uusi- Jerusalem raken-
nettaisiin Jacksonin piirikuntaan Missourin osavaltioon 
Yhdysvaltoihin (ks. OL 57:1–4; 84:1–4). Mitä Eter sanoi 
näistä kaupungeista jakeissa Et. 13:3, 5? Pohdi, mil-
laista olisi asua sellaisessa kaupungissa. Tutki jakeita 
Et. 13:10–11, niin saat tietää, mitä ihmisen täytyy kokea 
asuakseen pyhässä Uuden- Jerusalemin kaupungissa ja 
muinaisen Jerusalemin kaupungissa (josta tulee pyhä, 
kun se rakennetaan uudelleen Herralle; ks. Et. 13:5).

Uuden- Jerusalemin toinen nimi on Siion (ks. Moos. 
7:62; UK 10). Vaikka me emme asukaan Jerusalemissa 
tai Uudessa- Jerusalemissa, kaikki kirkon jäsenet voivat 
pyrkiä vakiinnuttamaan Siionia. Voimme valmistautua 
asumaan pyhissä paikoissa, kuten Jumalan selestisessä 
valtakunnassa, kun meistä tulee puhtaita Jeesuksen 
Kristuksen sovituksen ansiosta.

Eter 13:13–15:34
Jerediläiset hylkäävät Eterin, pysyvät jumalattomuudessa ja 
jatkavat sotimista, kunnes he tuhoutuvat
Lue Et. 13:13–19 ja pane merkille, millaisia olivat jere-
diläisten yhteiskunnan olosuhteet Eterin aikana. Tutki 
jakeita Et. 13:20–22, niin saat tietää, mikä oli Eterin 

sanoma Koriantumrille ja kuinka Koriantumr ja hänen 
kansansa suhtautuivat siihen.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Millä tavoin olet nähnyt ihmisten meidän aikanamme paa
duttavan sydämensä ja hylkäävän Herran palvelijat?
 b. Mitä aiot tehdä pysyäksesi vahvana uskossa ja kuunnellak
sesi profeettojen sanoja?

Kuten kohdassa Et. 13:23–14:20 kerrotaan, Koriantumr 
taisteli useaa sellaista miestä vastaan, jotka yrittivät 
anastaa häneltä kuninkuuden. Heidän joukossaan olivat 
Sared, Gilead ja Lib. Lopulta koko jerediläisten kansa-
kunta joutui sodan keskelle. Koriantumrin viimeinen 
vihollinen oli mies nimeltä Sis. Näiden sotien aiheutta-
man tuhon laajuutta jerediläisten keskuudessa kuvaillaan 
yksityiskohtaisesti kohdissa Et. 14:21–25 ja Et. 15:1–2.

Lue Et. 15:3–6, niin saat selville, mitä Koriantumr 
yritti tehdä säästääkseen jäljellä olevan osan kansasta 
hävitykseltä. Mieti, miksi Sis torjui Koriantumrin ehdo-
tuksen ja miksi ihmiset kummassakin sotajoukossa 
kieltäytyivät antautumasta (ks. myös Et. 14:24).

Lue Et. 15:12–17 ja pane merkille yksityiskohtia jere-
diläisten tilanteessa. Mikä heidän olosuhteissaan oli 
erityisen järkyttävää tai surullista? Muista, että Eter 
oli monien vuosien ajan kehottanut kansaa tekemään 
parannuksen (ks. Et. 12:2–3; 13:20). Lue Et. 15:18–19 
ja pane merkille, mitä seurauksia on sillä, että hylkää 
Herran kehotukset tehdä parannus. Täydennä lukemasi 
perusteella tämä lausuma: Jos me hylkäämme Herran 
kehotukset tehdä parannus, niin   
  
 .

Olet saattanut kirjoittaa yllä oleville viivoille seuraavan 
kaltaisen periaatteen: Jos me hylkäämme Herran 
kehotukset tehdä parannus, Hänen Henkensä 
vetäytyy ja Saatana saa vallan sydämeemme.

 2. Käytä kohtaa Et. 15:19 ja siitä opittua periaatetta ja 
selitä, miksi yksi tai useammat seuraavista puolusteluista, 

joita nykyään saatetaan esittää sille, että kieltäytyy tekemästä 
parannusta, ovat väärin:
 a. Tiedän, etteivät elokuvat, joita katson, ole sopusoinnussa kir
kon tasovaatimusten kanssa, mutta ei niillä näytä olevan minuun 
vaikutusta.
 b. Ei alkoholin juomisessa kavereideni kanssa ole mitään kovin
kaan pahaa. Me vain pidämme hauskaa.
 c. Tämä on vain vähän pornografiaa. En minä aio itse ryhtyä 
säädyttömäksi. Sitä paitsi voin lopettaa milloin vain minusta tun
tuu siltä.
 d. Ei minun tarvitse vielä tehdä parannusta. Se voi odottaa, kunnes 
olen lähdössä lähetystyöhön tai menossa naimisiin temppelissä.
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Kohdassa Et. 15:20–32 kerrotaan, kuinka kaksi jeredi-
läisten sotajoukkoa taistelivat toisiaan vastaan, kunnes 
jäljellä olivat vain heidän päällikkönsä Koriantumr ja 
Sis. Sitten Koriantumr surmasi Sisin.

Jerediläisten historia on elävä esimerkki siitä, mitä 
tapahtuu ihmisille, kun he yhdessä hylkäävät Jumalan 
toistuvat pyrkimykset saada heidät tekemään paran-
nus. Vaikka emme ehkä kohtaakaan välitöntä fyysistä 
tuhoa, kun kieltäydymme tekemästä parannusta, niin 
me tulemme kokemaan syyllisyydentunteita, jos me 
hylkäämme Herran kehotukset tehdä parannus.

Mieti kahdentoista apostolin koorumin 
jäsenen, vanhin Neil L. Andersenin 
seuraavaa lausuntoa: ”Todistan, että 
Vapahtaja kykenee ja on innokas anta-
maan meidän syntimme anteeksi. Lukuun 
ottamatta niiden harvojen syntejä, jotka 

valitsevat kadotuksen tunnettuaan täyteyden, ei ole 
olemassa syntiä, jota ei voi saada anteeksi. Miten 
ihmeellinen etuoikeus meillä kaikilla onkaan kääntyä 
pois synneistämme ja tulla Kristuksen luokse. Jumalal-
linen anteeksianto on yksi evankeliumin suloisimmista 
hedelmistä. Se poistaa sydämestämme syyllisyyden ja 
tuskan ja korvaa ne ilolla ja omantunnonrauhalla.” 
(”Tehkää parannus, jotta minä voin parantaa teidät”, 
Liahona, marraskuu 2009, s. 41.)

Tutkistele, mitä sellaista ehkä teet, mikä häiritsee Pyhän 
Hengen vaikutusta elämässäsi. Mieti, kuinka voisit 
turvautua Jeesuksen Kristuksen sovituksen voimaan 
tehdäksesi tarvittavat muutokset, jotka auttavat sinua 
saamaan Hengen ja vastustamaan Saatanan voimaa.

Lukujen Et. 13–15 pohjalta opimme, että viha ja kosto 
johtavat meidät tekemään valintoja, jotka vahin
goittavat meitä itseämme ja muita. Lue tai kertaa 
seuraavat kohdat ja merkitse sanoja ja ilmauksia, jotka 
opettavat tätä totuutta: Et. 13:27; 14:24; 15:6, 22, 28.

Pohdi, mitä seurauksia hallitsemattomalla vihalla tai 
suuttumuksella voi olla perheeseen tai muihin ihmis-
suhteisiin. Mieti elämässäsi jotakin tilannetta, jossa sinun 
täytyisi hylätä vihan, suuttumuksen tai koston tunteet.

Kun luet täysinpalvelleen seitsemänkymmenen koo-
rumin jäsenen, vanhin David E. Sorensenin seuraavaa 
lausuntoa, pane merkille, kuinka voit voittaa suuttu-
muksen tunteita tai halun tavoitella kostoa: ”Kun joku 
loukkaa meitä tai rakkaitamme, siitä aiheutuva tuska 
voi olla miltei ylivoimaista. Voi tuntua siltä kuin tuo 
tuska tai vääryys olisi maailman tärkein asia ja ettei 
meillä ole muuta mahdollisuutta kuin tavoitella kostoa. 
Mutta Kristus, Rauhan Ruhtinas, opettaa meille parem-
man tien. Voi olla hyvin vaikeaa antaa jollekulle anteeksi 
hänen aiheuttamansa vahinko, mutta kun annamme 
anteeksi, meille avautuu parempi tulevaisuus. Jonkun 
toisen väärät teot eivät enää hallitse kulkuamme. Kun 
annamme toisille anteeksi, olemme vapaita valitse-
maan, kuinka elämme omaa elämäämme. Anteeksi-
antaminen merkitsee, etteivät menneisyyden ongelmat 
enää sanele meidän kohtaloamme ja että voimme 
kohdistaa katseemme tulevaisuuteen Jumalan rakkaus 
sydämessämme.” (”Anteeksianto korvaa katkeruuden 
rakkaudella”, Liahona, toukokuu 2003, s. 12.)

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Milloin sinä tai joku tunte

masi henkilö on kokenut parantumista ja vapautta päätettyään 
antaa anteeksi?

Voit voittaa kaikenlaiset vihan, suuttumuksen ja koston 
tunteet, jos käännyt Jeesuksen Kristuksen puoleen ja saat 
anteeksiantamisen voiman ja lohdun Hänen sovituk-
sensa ansiosta. Muista kääntyä Herran puoleen rukouk-
sessa, jotta saat niissä tilanteissa tarvitsemaasi apua.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Et. 13–15 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
Vastaukset oppiaiheen alussa olevaan yhdistämistehtä-
vään: Kairo, Egypti (Tuhannen minareetin kaupunki); 
Manila, Filippiinit (Idän helmi); Chicago, Illinois, 
Yhdysvallat (Tuulinen kaupunki); México, Meksiko 
(Palatsien kaupunki); Rooma, Italia (Ikuinen kau-
punki).
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JOHDANTO:  

Moronin kirja
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Kun tutkit Moronin kirjaa, voit ammentaa voimaa 
Moronin voimallisesta esimerkistä ja todistuksesta. 
Lisäksi saat Moronin ja hänen isänsä Mormonin 
opetuksista tietoa Jeesuksen Kristuksen kirkon 
keskeisistä toimituksista ja käytännöistä; siitä, miten 
tärkeää on tehdä vanhurskaita tekoja vakain aikein; 
siitä, kuinka erottaa hyvä pahasta; sekä uskon, toivon 
ja rakkauden välisestä suhteesta. Lisäksi luet Moronin 
kehotuksen rukoilla, jotta voit itse tietää, että 
Mormonin kirja on totta, sekä tulla Kristuksen luokse 
ja tulla täydelliseksi Hänessä (ks. Moroni 10:32).

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Moroni kirjoitti tämän kirjan, joka sisältää hänen 
sanojaan, Jeesuksen Kristuksen sanoja kahdelletoista 
opetuslapselleen (ks. Moroni 2) sekä hänen isänsä 
Mormonin sanoja (ks. Moroni 7–9). Ennen nefiläisten 
tuhoutumista Moroni toimi heidän keskuudessaan 
sotapäällikkönä ja kirkon johtajana (ks. Morm. 6:12; 
Moroni 8:1). Mormonin kirjan muiden pääasiallisten 
kirjoittajien ja kokoajien tavoin Moroni oli omin silmin 
nähnyt Vapahtajan. Hän todisti: ”Minä olen nähnyt 
Jeesuksen ja – – hän on puhunut minun kanssani 
kasvoista kasvoihin” (Et. 12:39). Moroni oli uskollinen 
todistukselleen ja tähdensi halukkuuttaan mieluummin 
tulla surmatuksi kuin kieltää Kristus (ks. Moroni 1:1–3).

Vuonna 1823 – suunnilleen 1 400 vuotta Mormonin 
kirjan aikakirjan loppuun saattamisen jälkeen – Moroni 
ilmestyi profeetta Joseph Smithille ylösnousseena 
olentona ja kertoi Josephille, että kukkulaan lähellä 
tämän kotia oli talletettuna aikakirja. Sillä kertaa ja 
muutaman seuraavan vuoden kuluessa Moroni lisäksi 
opetti Joseph Smithille ”siitä, mitä Herra aikoi tehdä ja 
miten ja millä tavalla hänen valtakuntaansa oli määrä 
johtaa viimeisinä aikoina” (JS–H 54).

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Moroni kirjoitti ja kokosi tämän kirjan luultavasti 
vuosien 401–421 jKr. välisenä aikana (ks. Morm. 8:4–6; 
Moroni 10:1), kun hän vaelsi oman henkensä turvaksi 
(ks. Morm. 1:1–3).

VIIKKO 31: PÄIVÄ 2

Moroni 1–5
Johdanto
Saatuaan Eterin levyistä laatimansa lyhennelmän val-
miiksi Moroni selitti otaksuneensa, ettei hän kirjoittaisi 
enempää (ks. Moroni 1:1). Hänet kuitenkin säästettiin, 
jotta hän pystyi kirjoittamaan ”vielä muutamia asioita, 
jotta niillä kenties olisi arvoa” viimeisinä aikoina elä-
ville ihmisille (Moroni 1:4). Luvut Moroni 1–5 vahvista-
vat Moronin uskollisuuden Jeesusta Kristusta kohtaan. 
Lisäksi niissä esitetään ohjeet tärkeisiin evankeliumin 
toimituksiin, kuten sakramentin toimittamiseen.

Moroni 1
Moroni vaeltaa oman henkensä turvaksi ja jatkaa 
kirjoituksiaan
Seitsemänkymmenen koorumin täysinpalvellut jäsen, 
vanhin David E. Sorensen on esittänyt seuraavan ker-
tomuksen nuoresta naisesta, jolla oli rohkeutta puolus-
taa uskonkäsityksiään:

”Lapsenlapseni Jennifer kutsuttiin muutamien koulu-
kavereidensa kanssa päivälliselle ja elokuviin. Tytöt 
sopivat yhdessä elokuvasta, jota menisivät katsomaan, 
ja Jennifer oli hyvillä mielin mukana. Tyttö, joka lähti 
päivällisen jälkeen ostamaan elokuvaliput ryhmälle, 
palasi kuitenkin mukanaan liput eri elokuvaan kuin oli 
suunniteltu! Hän sanoi: ’Tämä on tosi hyvä elokuva, ja 
se on kielletty meidän ikäisiltä.’

Jennifer yllättyi eikä tahtonut uskoa, että tilanne oli 
muuttunut niin nopeasti. Mutta onneksi hän oli tehnyt 
päätöksen olla katsomatta kiellettyjä elokuvia jo ennen 
kuin hän joutui tähän tilanteeseen. Hän pystyi olemaan 
luja ja sanomaan ystävilleen: ’Minä en voi mennä kat-
somaan sellaista elokuvaa. Vanhempani eivät hyväksyisi 
sitä.’ Tytöt vastasivat siihen: ’Hei, tule vaan! Vanhempasi 
eivät saa koskaan tietää!’ Tässä tilanteessa Jennifer jatkoi: 
’Oikeastaan sillä ei ole väliä, saavatko vanhempani tietää 
vai eivät. Minä en käy katsomassa kiellettyjä elokuvia!’

Jenniferin ystävät närkästyivät ja yrittivät saada hänet 
antamaan myöten. He väittivät hänen pilaavan kaiken. 
Kun Jennifer ei taipunut, he heittivät lipun ja vaihto- 
rahat hänelle päin silmiä ja jättivät hänet yksin ja 
menivät katsomaan elokuvaa. Siitä tuli siis Jenniferille 
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yksinäinen ilta ystävien torjumana. Mutta se oli suu-
renmoinen hetki hänelle ja perheellemme. Hän sai 
itseluottamusta, itsekunnioitusta ja hengellistä voimaa.” 
(”Kalkkarokäärmeen kanssa ei ole leikkimistä”, Liahona, 
heinäkuu 2001, s. 49.)

Lue Moroni 1:1–3 ja pane merkille, kuinka Moroni 
puolusti yksin uskonkäsityksiään. Moroni ja vanhin 
Sorensenin lapsenlapsi ovat kumpikin esimerkkinä 
siitä, millä tavoin yksilöt voivat päättää puolustaa sitä, 
minkä he tietävät olevan oikein. Sinäkin voit tehdä 
joka päivä pieneltä vaikuttavia päätöksiä, jotka osoitta-
vat uskoasi, kuuliaisuuttasi ja haluasi seurata Kristusta.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi josta
kin tilanteesta, jolloin päätit puolustaa uskonkäsityksiäsi 

tai osoittaa uskosi olemalla kuuliainen.

Mieti, kuinka voit paremmin puolustaa uskoasi Jeesuk-
seen Kristukseen. Lue Moroni 1:4, niin saat tietää, miksi 
Moroni päätti kirjoittaa lisää. Mitä me voimme oppia 
Moronin esimerkin pohjalta sekä siitä, miksi hän päätti 
kirjoittaa lisää niiden jälkeläisille, jotka tavoittelivat hänen 
henkeään? Mitä sellaista sinä voisit kirjoittaa omille 
jälkeläisillesi, mikä olisi heille siunaukseksi? Kun tutkit 
lukuja Moroni 2–5, mieti, millä tavoin niillä asioilla, joista 
Moroni päätti kirjoittaa, on arvoa sinulle (ks. Moroni 1:4).

Moroni 2
Moroni kirjoittaa muistiin ohjeet Pyhän Hengen lahjan 
antamisesta
Mieti omaa kokemustasi siitä, kun sinut konfirmoitiin 
kirkon jäseneksi ja pääsi päälle laitettiin kädet, jotta 
voisit saada Pyhän Hengen lahjan. Mitä muistat tästä 
toimituksesta? Lue Moroni 2:1–3 ja mieti, kuinka Pyhän 
Hengen lahja on ollut siunauksena sinun elämässäsi.

Yksi evankeliumin totuus, jota näissä jakeissa opetetaan, 
on tämä: Kelvolliset jäsenet, joilla on asianmukainen 
pappeuden valtuus, voivat antaa Pyhän Hengen lah
jan kastetuille jäsenille kätten päällepanemisella.

Moroni 3
Moroni kirjoittaa muistiin ohjeet siitä, miten henkilöitä 
asetetaan pappeuden virkoihin
Oletko koskaan nähnyt todistusta jonkun henkilön pap-
peuden seuraannosta? Tässä todistuksessa näkyy, kuka 
asetti henkilön pappeuteen ja kuka puolestaan asetti 
hänet ja niin edelleen aina Jeesukseen Kristukseen asti. 

Ehkä sinulla on todistus omasta pappeuden valtuus-
ketjusta tai olet nähnyt veljesi tai isäsi todistuksen. Mieti, 
miten merkittävää on, että pystyy jäljittämään pappeu-
den seuraannon suoraan Jeesukseen Kristukseen, kun 
luet kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin 
Jeffrey R. Hollandin seuraavaa lausuntoa:

”Jumalallisella valtuudella toimiminen 
edellyttää selvästi muutakin kuin vain 
yhteistä sopimusta. Sitä ei voi saada 
opiskelemalla teologiaa tai seurakunnan 
toimeksiannosta. Ei, valtuutetussa Jumalan 
työssä täytyy olla suurempi voima kuin se, 

mikä jo on ihmisillä kirkonpenkissä tai kaduilla tai 
pappisseminaareissa – minkä tosiseikan monet vilpittö-
mät uskontoa etsivät olivat tienneet ja avoimesti 
tunnustaneet sukupolvien ajan ennen palautusta. – –

Me Jeesuksen Kristuksen palautetussa kirkossa 
voimme jäljittää pappeuden seuraannon, jonka 
mukaan valtuus on annettu seurakunnan uusimmalle 
diakonille, häntä johtavalle piispalle ja meitä kaikkia 
johtavalle profeetalle. Tuo seuraanto jatkuu yhtäjak-
soisena ketjuna enkelisanansaattajiin, jotka tulivat 
itse Jumalan Pojan luota hallussaan tämä vertaansa 
vailla oleva lahja taivaasta.” (Ks. ”Tärkein ominais-
piirteemme”, Liahona, toukokuu 2005, s. 44.)

Jokainen henkilö, joka saa Aaronin tai Melkisedekin 
pappeuden, asetetaan myös johonkin pappeusvirkaan, 
johon sisältyy tiettyjä velvollisuuksia. Lue Moroni 3:1–4 
ja pane merkille, kuinka henkilöt asetetaan pappeuden 
virkoihin, kuten papin tai opettajan virkaan.

Voisit kirjoittaa pyhiin kirjoituksiisi näiden jakeiden 
viereen seuraavan totuuden: Henkilö asetetaan pap
peuden virkaan niiden kätten päällepanemisella, 
joilla on valtuus.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Miksi mielestäsi on välttämätöntä, että henkilön asettaa pap
peuden virkaan joku, jolla jo on pappeus?
 b. Millä tavoin se, että kirkossa tai perheessäsi on pappeuden 
valtuus, on sinulle arvokasta?
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Moroni 4–5
Moroni selittää, miten sakramenttipalvelus tulee toimittaa

 3. Ajattele sakramentin vertauskuvia ja kokemuksiasi 
sakramentin nauttimisesta. Tee sitten seuraavaa pyhien 

kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi:
 a. Kirjoita ulkomuistista mahdollisimman tarkasti toinen sakra
menttirukouksista – joko leivän tai veden siunaaminen.
 b. Kun olet kerrannut nämä pyhät rukoukset (ks. Moroni 4:3; 
5:2) ja tarkistanut, mitä kirjoitit tämän tehtävän ensimmäisessä 
kohdassa, kirjoita jommastakummasta sakramenttirukouksesta 
jokin osa, joka kiinnittää huomiosi, ja selitä, miksi rukouksen se 
osa on sinulle merkityksellinen.

Moroni sisällytti sakramentin siunaamisrukoukset 
aikakirjaansa, koska hän tunsi, että niillä olisi arvoa 
ihmisille ”jonakin tulevana aikana” (Moroni 1:4). Lue 
Moroni 4:1–3 ja 5:1–2 ja pane merkille ilmauksia, jotka 
selittävät, mitä sakramenttileipä ja - vesi edustavat. Kun 
luet, voi olla hyödyllistä muistaa, että nykyään kirkko 
käyttää sakramentissa viinin sijaan vettä Joseph Smi-
thille annetun ilmoituksen mukaisesti (ks. OL 27:2).

Esitä lyhyesti sakramentin tarkoitus täydentämällä 
tämä lausuma: Sakramentin vertauskuvat auttavat 
meitä muistamaan   
 .

Mieti, miksi Vapahtajan ruumis ja veri ovat sinulle 
merkityksellisiä.

Vapahtajan fyysinen kärsimys, kuolema ja Hänen ruu-
miinsa ylösnousemus sekä Hänen voimakas hengellinen 
kärsimyksensä, joka käy ilmi Hänen verensä vuodatta-
misesta, tekivät syntien anteeksiannon mahdolliseksi 
kaikille niille, jotka osoittavat uskoa Häneen ja tekevät 
parannuksen. Sakramentin vertauskuvat auttavat 
meitä muistamaan Jeesuksen Kristuksen sovituksen.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus toiseen tai kumpaankin seuraavista kysymyksistä:

 a. Kuinka Vapahtajan sovituksen pohtiminen vilpittömästi sakra
mentin aikana on auttanut tai vahvistanut sinua hengellisesti?
 b. Mitä sinä voit tehdä keskittyäksesi paremmin muistamaan 
Vapahtajan sovitusta sakramentin aikana?

Jotta sinun on helpompi ymmärtää, mitä lupaat tehdä 
nauttiessasi sakramentin, kertaa Moroni 4:3 ja täy-
dennä seuraava taulukko:

Mitä minä 
lupaan tehdä

Mitä mielestäni 
tarkoittaa se, 
että pidän 
tämän osan 
liitosta

Mitä voin tehdä 
pitääkseni 
tämän osan 
liitosta 
paremmin

1.

2.

3.

Kohdasta Moroni 4:3 opimme myös, että kun me 
pidämme uskollisesti oman osamme sakramentin lii-
tosta, Herran Henki voi olla aina meidän kanssamme.

Kun luet kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, 
vanhin David A. Bednarin seuraavaa lausumaa, ajattele, 
miten sinä olet kokenut Pyhän Hengen lahjan ilmene-
mistä hänen mainitsemillaan tavoilla: ”Herran Henki 
voi olla oppaamme, ja se on siunaava meitä johdatuk-
sella, neuvoilla ja hengellisellä varjeluksella kuolevaisen 
matkamme aikana” (”Jotta Hänen Henkensä olisi aina 
meidän kanssamme”, Liahona, toukokuu 2006, s. 31).

Pohdi Vapahtajan sovitusta, kun sunnuntaina nautit sak-
ramentin. Pyri pitämään ne liiton osat, jotka kirjoitit tau-
lukkoon, jotta Herran Henki voi olla aina sinun kanssasi.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Moroni 1–5 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
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VIIKKO 31: PÄIVÄ 3

Moroni 6
Johdanto
Moroni oli lopettelemassa kirjoituksiaan levyille, ja hän 
selitti ehtoja, jotka henkilön täytyy täyttää, jotta hän on 
valmis kastettavaksi kirkkoon. Sitten hän esitti lyhyesti, 
mitä velvollisuuksia kirkon jäsenillä on huolehtia 
muista jäsenistä. Lisäksi Moroni selitti kirkon kokous-
ten tarkoituksen ja tähdensi sitä, että kirkon kokouksia 
tulee johtaa Pyhän Hengen vaikutuksen mukaisesti.

Moroni 6:1–3
Moroni esittää kasteen edellytykset
Kuvittele, että sinulla on seitsemänvuotias sisko tai veli, 
joka täyttää muutaman kuukauden päästä kahdeksan. 
Vanhempasi ovat pyytäneet sinua pitämään perheillassa 
oppiaiheen siitä, kuinka tulee valmistautua kasteeseen.

 1. Jos sinun pitäisi opettaa kyseinen oppiaihe nyt heti, 
mitä opettaisit auttaaksesi siskoasi tai veljeäsi valmistau

tumaan kasteelle? Kirjoita ajatuksiasi pyhien kirjoitusten tutkimis
päiväkirjaasi.

Kun Moroni oli sisällyttänyt aikakirjaansa sakramentti-
rukoukset (ks. Moroni 4–5), hän lisäsi ohjeita, jotka 
koskevat kastetoimitusta. Tutki kohtaa Moroni 6:1–3 
ja pane merkille kasteen edellytykset. Voisit merkitä 
löytämäsi edellytykset pyhiin kirjoituksiisi.

Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että niiden, jotka halusi-
vat tulla kastetuiksi, piti tuottaa ”hedelmää, josta näkyi, 
että he olivat sen arvoisia”? (Moroni 6:1.)   
  
 

Pohdi, mitä mielestäsi tarkoittaa se, että ihmisellä on 
särkynyt sydän ja murtunut mieli (ks. Moroni 6:2) 
ennen kuin hänet kastetaan. Kuten kohdassa Moroni 
6:1–3 kerrotaan, Moroni selitti, että kasteessa me 
lupaamme ottaa päällemme Jeesuksen Kristuksen 
nimen ja palvella Häntä loppuun asti. Mitä teet 
pitääksesi yllä ja vahvistaaksesi päättäväisyyttäsi pal-
vella Jeesusta Kristusta?

 2. Kuvaile pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi 
tapoja, joilla olet kasteesi jälkeen pyrkinyt pitämään yllä 

ja vahvistamaan päättäväisyyttäsi palvella Jeesusta Kristusta.

Moroni 6:4
Moroni selittää, kuinka tulee huolehtia kirkon jäsenistä ja 
ravita heitä hengellisesti
Kun Moroni oli selittänyt, mitä ehtoja ihmisen tulee 
täyttää ennen kuin hänet kastetaan, hän selitti, millä 
tavoin ne, jotka oli äskettäin kastettu, pysyivät uskolli-
sina liitoilleen. Lue Moroni 6:4 ja pane merkille, mitä 
tehtiin, jotta uusia käännynnäisiä autettaisiin pysy-
mään uskollisina.

Esitä lyhyesti, mitä opit jakeen Moroni 6:4 pohjalta 
velvollisuuksistasi muita kirkon jäseniä kohtaan.   
  
 

Mitä siunauksia jakeen Moroni 6:4 mukaan koituu 
siitä, että tulee ravituksi Jumalan sanalla?

Yksi tärkeä totuus, jota opetetaan kohdassa Moroni 
6:4, on se, että meillä on velvollisuus muistaa muita 
kirkon jäseniä ja ravita heitä hengellisesti.

Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin kooru-
mista on todistanut siitä, kuinka tärkeää on, että ravit-
semme toisiamme Jumalan sanalla: ”Useimmat ihmiset 
eivät tule kirkkoon ainoastaan etsimään jotakin uutta tie-
toa evankeliumista tai tapaamaan vanhoja ystäviä, vaikka 
se on kaikki tärkeätä. He tulevat etsimään hengellistä 
kokemusta. He haluavat rauhaa. He haluavat vahvistusta 
uskolleen ja uutta toivoa. Lyhyesti sanottuna he haluavat 
Jumalan hyvän sanan ravintoa sekä vahvistusta taivaan 
voimilta. Niillä meistä, jotka on kutsuttu puhumaan 
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tai opettamaan tai johtamaan, on velvollisuus auttaa 
parhaamme mukaan sen saamisessa.” (Ks. ”Jumalan 
lähettämä opettaja”, Valkeus, heinäkuu 1998, s. 28.)

Oletko koskaan ajatellut sitä suurta joukkoa ihmisiä, 
jotka ovat rukoilleet puolestasi, valmistaneet oppiaiheita 
sinulle, kannustaneet sinua ja rohkaisseet aktiivisuuttasi 
kirkossa sekä auttaneet sinua selviytymään haasteista?

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi kah
desta tai kolmesta henkilöstä, jotka ovat muistaneet 

sinua merkityksellisellä tavalla tai ravinneet sinua hengellisesti.

Keskustele lähiaikoina jonkun perheesi jäsenen tai 
ystäväsi kanssa siitä, kuinka sinua on siunattu sen 
ansiosta, että joku on muistanut sinua tai ravinnut 
sinua Jumalan sanalla.

Presidentti Henry B. Eyring ensimmäisestä presidentti-
kunnasta on kertonut eräästä seurakuntaansa kuu-
luneesta diakonista, joka ymmärsi, että hänen täytyi 
täyttää vastuullinen tehtävänsä muita kooruminsa 
jäseniä kohtaan:

”Yksi hänen kooruminsa jäsenistä asui 
lähellä kotiani. Tuo naapurin poika ei ollut 
koskaan käynyt koorumin kokouksessa 
eikä tehnyt yhtään mitään kooruminsa 
jäsenten kanssa. Hänen isäpuolensa ei ollut 
jäsen, eikä hänen äitinsä käynyt kirkossa.

Hänen diakonien kooruminsa johtokunta kokoontui 
neuvonpitoon eräänä sunnuntaiaamuna. – – Johto-
kunnan kokouksessaan nuo 13- vuotiaat paimenet 
muistivat pojan, joka ei koskaan tullut. He puhuivat 
siitä, kuinka paljon tämä poika tarvitsikaan sitä, mitä 
he saivat osakseen. Johtaja antoi neuvonantajalleen 
tehtäväksi lähteä tuon harhailevan lampaan perään.

Tunsin tämän neuvonantajan ja tiesin, että hän oli 
ujo, ja olin tietoinen tehtävän vaikeudesta. Katselin 
kadunpuoleisesta ikkunastani ihmetellen, kuinka tämä 
neuvonantaja laahusti taloni ohi katua pitkin kohti sen 
pojan kotia, joka ei koskaan käynyt kirkossa. Paimenen 
kädet olivat taskuissa. Hänen katseensa oli suunnattu 
maahan. Hän käveli hitaasti, sillä tavoin kuin tekin 
kävelisitte, jos ette olisi varmoja siitä, haluaisitteko 
mennä sinne, mihin olette matkalla. Parinkymmenen 
minuutin kuluttua hän kulki takaisinpäin katua vierel-
lään eksynyt diakoni. Näky toistui muutamana muuna-
kin sunnuntaina. Sitten poika, joka oli ollut eksynyt ja 
oli löydetty, muutti pois.

– – Vuosia myöhemmin olin vaarnakonferenssissa 
toisella puolella mannerta kuin se paikka, jossa tuo 
johtokunta oli kokoontunut neuvonpitoon. Eräs har-
maahapsinen mies tuli luokseni ja sanoi hiljaa: ’Tyt-
tärenpoikani asui seurakuntasi alueella vuosia sitten.’ 

Hän kertoi minulle lempeästi tuon pojan elämästä. Ja 
sitten hän kysyi, pystyisinkö löytämään sen diakonin, 
joka oli kävellyt hitaasti sitä katua pitkin. Ja vanha mies 
halusi tietää, voisinko kiittää sitä diakonia ja kertoa 
hänelle, että vanhan miehen jo aikuiseksi varttunut 
tyttärenpoika muisti yhä.” (Ks. ”Valvokaa minun kans-
sani”, Liahona, heinäkuu 2001, s. 45.)

Mieti, keitä nimenomaisia henkilöitä Herra saattaa 
haluta sinun muistavan tai ravitsevan. Suunnittele, 
millä tavoin sinä voit auttaa heidän ravitsemisessaan 
hengellisesti. Kirjoita heidän nimensä paperilapulle 
ja sijoita se sellaiseen paikkaan, josta se auttaa sinua 
muistamaan heidät.

Moroni 6:5–9
Moroni kuvailee kirkon kokousten tarkoitusta ja sitä, 
kuinka niitä on määrä johtaa
Kuvittele, että olet isä tai äiti, jonka teini- ikäinen lapsi 
on muutamana menneenä viikkona sanonut, ettei hän 
halua mennä kirkkoon, koska se tuntuu merkitykset-
tömältä ja ikävystyttävältä. Mieti, mitä sanoisit kan-
nustaaksesi omalta osaltasi lastasi käymään kirkossa ja 
ymmärtämään oikeat syyt säännölliseen osallistumiseen.

Moroni tunsi innoitusta kuvailla aikakirjassaan syitä, 
joiden vuoksi kirkon jäsenet kokoontuivat yhteen 
hänen aikanaan. Tutki jakeita Moroni 6:5–6 ja pane 
merkille, miten voisit täydentää seuraavan virkkeen: 
Meidän kirkon jäsenten tulee kokoontua usein 
yhteen   
  
 .

Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin koo-
rumista on lainannut osaa kirjeestä, jonka hän sai 
ystävältä, joka kertoi muutoksesta tavassaan suhtautua 
kirkossa käymiseen:

”Eräs viisas ystävä kirjoitti:

’Vuosia sitten muutin asennettani kirkossa 
käymistä kohtaan. Enää en käy kirkossa 
itseni takia vaan toisia ajatellen. Yritän 
tervehtiä yksin istuvia ihmisiä, toivottaa 
vierailijat tervetulleiksi, – – ilmoittautua 

vapaaehtoiseksi johonkin tehtävään. – –

Lyhyesti sanottuna menen kirkkoon joka viikko tar-
koituksenani olla aktiivinen eikä passiivinen ja vaikut-
taakseni myönteisellä tavalla ihmisten elämään. Sen 
seurauksena kirkon kokouksissa käymiseni on paljon 
nautittavampaa ja antoisampaa.’

Tämä kaikki valaisee sitä iankaikkista periaatetta, että 
olemme onnellisempia ja saamme enemmän tyydy-
tystä, kun toimimme ja palvelemme sen vuoksi, mitä 
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annamme, emmekä sen vuoksi, mitä saamme.”  
(Ks. ”Epäitsekäs palveleminen”, Liahona, toukokuu 
2009, s. 96.)

Olet saattanut täydentää edellä olevan virkkeen jolla-
kin seuraavista ajatuksista.

Meidän kirkon jäsenten tulee kokoontua usein 
yhteen 

• paastoamaan ja rukoilemaan
• vahvistamaan toisiamme hengellisesti
• nauttimaan sakramentti Herran Jeesuksen 

Kristuksen muistoksi.

Mieti kokemuksia, joita sinulla on ollut ja jotka ovat 
opettaneet sinulle, miten tärkeää on rukoilla tai paas-
tota yhdessä seurakuntanne jäsenten kanssa.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Kuinka sinun kokemuksesi kirkossa muuttuisi, jos kävisit siellä 
haluten vahvistaa muita hengellisesti?
 b. Miksi on tärkeää nauttia usein sakramentti Jeesuksen  
Kristuksen muistoksi?
 c. Kuinka se, että käyt kirkossa edellä mainituista syistä, voi 
auttaa pitämään sinut oikealla tiellä? (Ks. Moroni 6:4.)

Lue Moroni 6:7–8 ja pane merkille, mistä kirkon jäse-
net Moronin aikoina pitivät ”tarkoin huolen” eli toisin 
sanoen mihin he kiinnittivät erityistä huomiota. Miksi 
mielestäsi on tärkeää, että me opetamme ja kannus-
tamme toisiamme välttämään syntiä ja tekemään siitä 
parannuksen?

Moroni todisti, että niin usein kuin me teemme paran-
nuksen ja etsimme anteeksiantoa vakain aikein, meille 
annetaan anteeksi. Voisit merkitä tämän totuuden 
jakeeseen Moroni 6:8.

Tämän luvun päätteeksi Moroni opetti, kuinka meidän 
kirkon kokouksiamme tulee johtaa. Lue Moroni 6:9 
ja pane merkille, kenen tulee ohjata kokouksiamme 
kirkossa. Mieti jotakin tilannetta, jolloin olet ollut 

erityisen tietoinen Pyhän Hengen vaikutuksesta kirkon 
kokouksen aikana.

Millä tavoin periaate, jonka mukaan kirkon kokouksia 
tulee johtaa Pyhän Hengen voimalla, voi soveltua sinuun? 
Jos sinua pyydettäisiin pitämään puhe tai opettamaan 
oppiaihe kirkon kokouksessa, kuinka voisit omalta osal-
tasi varmistaa, että se, mitä sanot, edistää Pyhän Hengen 
johdatusta ja vaikutusta kyseisen kokouksen aikana?

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi suun
nitelma siitä, kuinka aiot suhtautua sinulle kuuluviin kir

kon kokouksiin tänä tulevana sunnuntaina. Voisit kirjoittaa 
tavoista, joilla voit luoda jumalanpalvelukseesi Pyhälle Hengelle 
otollisen ilmapiirin, sekä siitä, kuinka voisit omalla osallistumisel
lasi muistaa ja ravita muita.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Moroni 6 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 31: PÄIVÄ 4

Moroni 7:1–19
Johdanto
Moroni kirjoitti muistiin saarnan, jonka hänen isänsä 
Mormon oli esittänyt rakkaille veljilleen monia vuosia 
aikaisemmin (ks. Moroni 7:2). Tämä oppiaihe kat-
taa ensimmäisen osan Mormonin saarnasta luvussa 
Moroni 7. Siinä käsitellään hänen opetuksiaan, jotka 
koskevat vanhurskaiden tekojen tekemistä vakain 
aikein, ja hänen selitystään siitä, kuinka voimme erottaa 
hyvän pahasta. Seuraavassa oppiaiheessa tutkit luvussa 
Moroni 7 olevan Mormonin saarnan loppuosaa.
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Moroni 7:1–10
Mormon puhuu Jeesuksen Kristuksen seuraajille teoista ja 
aikeista
Oletko koskaan huomannut, että jokin ei ollutkaan 
sisältä niin hyvä kuin miltä se näytti ulkoapäin? Yksi 
esimerkki tästä voisi olla hedelmä, kuten omena, joka 
on hapan tai ylikypsä. Kirjoita 2–3 muuta esimerkkiä, 
jotka tulevat mieleesi:   
  
 

Mieti, kuinka näitä esimerkkejä asioista, jotka näyttävät 
ulkoapäin hyviltä mutta todellisuudessa eivät ole sitä, 
voitaisiin verrata ihmisten ulkoiseen olemukseen ja 
sisäisiin motiiveihin. Moroni kirjoitti muistiin isänsä 
Mormonin sanat siitä, mikä on sydämemme tila teh-
dessämme vanhurskaita tekoja. Lue Moroni 7:2–3, niin 
saat tietää, keille Mormon puhui.

Mormon käytti veljistään, joille hän puhui, nimitystä rau-
haisat Kristuksen seuraajat (ks. Moroni 7:3). Tutki kohtaa 
Moroni 7:4–5, niin saat tietää, kuinka Mormon tiesi, että 
nämä nefiläiset olivat todellisia Vapahtajan opetuslapsia.

Voiko ihminen mielestäsi pelkästään teeskennellä 
olevansa vanhurskas? Miksi tai miksi ei?

Mormon käsitteli tätä asiaa jakeessa Moroni 7:6. Kun 
tutkit tätä jaetta, voisit merkitä ilmauksen ”vakain 
aikein”. Kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, 
vanhin Dallin H. Oaksin seuraava selitys voi auttaa 
sinua ymmärtämään, mitä tarkoittaa tekeminen vakain 
aikein. Alleviivaa ne osat hänen selityksessään, jotka 
kiinnittävät huomiosi.

”Ei riitä, että me ainoastaan teemme oikein. Meidän 
täytyy toimia oikeista syistä. Nykypäivänä käytetään 
ilmausta hyvä motiivi. Pyhissä kirjoituksissa tätä oikeaa 
mielenlaatua kuvataan usein ilmauksilla täysin vilpittö-
min sydämin tai vakain aikein.

Pyhissä kirjoituksissa tehdään selväksi, että Jumala 
ymmärtää meidän motiivimme ja tuomitsee niiden 
mukaan meidän tekomme.” (Pure in Heart, 1988, s. 15.)

Mormon kuvaili, mitä seurauksia on sillä, että ihminen 
pyrkii tekemään hyviä tekoja ilman vakaata aietta. Tutki 
jakeita Moroni 7:7–10 ja pane merkille, mitä tapahtuu, 
kun me teemme vanhurskaita tekoja ilman vakaata 
aietta. Näiden jakeiden pohjalta opimme, että saa
daksemme siunauksia hyvistä teoistamme meidän 
tulee tehdä ne vakain sydämen aikein. Vakaaseen 
aikeeseen sisältyy se, että tekee hyviä tekoja rakkau-
desta Jumalaa ja muita kohtaan.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus seuraavaan kysymykseen: Mitä eroja olet huoman

nut siinä, kun olet tehnyt hyviä tekoja oikeista syistä, verrattuna 
siihen, että olet tehnyt jotakin hyvää itsekkäistä syistä?

 2. Jotta ymmärrät paremmin sen periaatteen, että saadak
semme siunauksia hyvistä teoista meidän tulee tehdä niitä 

vakain sydämen aikein, mieti seuraavaa esimerkkitilannetta: Ystävä, 
joka on lukenut Mormonin kirjaa, pyytää apuasi jakeen Moroni 7:9 
ymmärtämiseen ja sanoo: ”Olen lukenut, että jos ihminen rukoilee, 
mutta ei tee sitä vakain aikein, ’se [ei] hyödytä häntä lainkaan, sillä 
Jumala ei ota vastaan sellaisia’. Minusta tuntuu usein siltä, etten 
rukoile vakain aikein. Pitäisikö minun vain lopettaa rukoileminen?” 
Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, miten vastaisit 
tähän kysymykseen, ja selitä, miksi vastaisit sillä tavalla.
Presidentti Brigham Young on antanut tämän hyödylli-
sen neuvon siitä, kuinka voimme saada halun rukoilla 
vakain aikein: ”Ei sillä ole mitään väliä, tunnetteko te 
tai tunnenko minä halua rukoilla; kun on aika rukoilla, 
rukoilkaa. Ellei meillä ole halua rukoilla, meidän tulee 
rukoilla, kunnes haluamme sitä.” (Kirkon presidenttien 
opetuksia: Brigham Young, 1997, s. 45.)

Mieti, kuinka presidentti Youngin neuvo voisi rukoilemi-
sen lisäksi liittyä muidenkin käskyjen noudattamiseen. 
Oikein tekeminen voi usein auttaa synnyttämään halun 
jatkaa kyseisen käskyn noudattamista oikeista syistä.

 3. Toteuta Mormonin opetuksia siitä, miten tärkeää on 
tehdä hyviä tekoja vakain aikein, valitsemalla yksi seuraa

vista käskyistä: paastoaminen, kymmenysten maksaminen, mui
den palveleminen, pyhien kirjoitusten tutkiminen, vanhempien 
kunnioittaminen, siveellisesti puhtaana pysyminen. (Siveellisesti 
puhtaana pysymiseen sisältyy se, että on hyveellinen käyttäes
sään internetiä tai sosiaalista mediaa. Siihen sisältyy myös se, 
ettei tee mitään, mikä voisi johtaa sukupuolirikkomukseen.) Kir
joita sitten pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset 
seuraaviin kysymyksiin:
 a. Kuinka sinua on siunattu, kun olet pyrkinyt pitämään tämän 
käskyn vakain aikein?
 b. Mitä neuvoja antaisit ikätovereillesi siitä, kuinka tulee nou
dattaa tätä käskyä vakain aikein?

Moroni 7:11–19
Mormon opettaa, kuinka erottaa hyvä pahasta
Kuinka voimme huomata, että jokin on pahaa, ilman 
että todella kokeilemme sitä? Mormon antoi neuvoja 
auttaakseen meitä, kun eteemme tulee sellainen tilanne.

 4. Lue Moroni 7:11–13 ja pane merkille, kuinka voi erot
taa hyvän pahasta. Voisit merkitä ilmauksia, jotka kiinnittä

vät huomiosi. Esitä lyhyesti pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjas
sasi, mitä opit näistä jakeista, täydentämällä seuraavat lausumat:
 a. Se, mikä on Jumalasta…
 b. Se, mikä tulee Perkeleeltä…
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Mormon vahvisti, että Jumala kutsuu ja kannustaa 
meitä tekemään hyvää jatkuvasti. Huomaa, että jakeen 
Moroni 7:12 mukaan myös Perkele kutsuu ja houkutte-
lee meitä. Mieti joitakin tapoja, joilla Perkele kutsuu ja 
houkuttelee sinua tekemään syntiä.

Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista 
apostolin koorumista on puhunut Saata-
nan motiiveista pyrkiä houkuttelemaan 
meitä tekemään pahaa jatkuvasti: ”Saa-
tana tai Lusifer tai valheiden isä – millä 
nimellä häntä haluaakin kutsua – on 

todellinen, itse pahuuden henkilöitymä. Hänen motii-
vinsa ovat jokaisessa tilanteessa pahansuopia. – – Hän 
vastustaa iankaikkisesti Jumalan rakkautta, Jeesuksen 
Kristuksen sovitusta sekä rauhan ja pelastuksen työtä. 
Hän sotii niitä vastaan milloin ja missä tahansa kyke-
neekin. Hän tietää, että lopussa hänet lyödään ja 
karkotetaan, mutta hän on päättänyt viedä mukanaan 
niin monia kuin vain voi.” (”Herran taistoon kaikki 
meidät kutsuttu on”, Liahona, marraskuu 2011, s. 44.)

 5. Jotta sinun on helpompi valmistautua toteuttamaan 
Mormonin opetuksia siitä, kuinka voi erottaa hyvän 

pahasta, kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi luettelo 
muutamista sinulle mieluisimmista televisio ohjelmista, lauluista, 
musiikkiyhtyeistä, verkkosivustoista, sovelluksista, videopeleistä 
tai henkilökohtaisista tavaroista. (Voit laatia luettelon omien kiin
nostuksen kohteidesi mukaisesti.) Palaat tähän päiväkirjamerkin
tään myöhemmin tässä oppiaiheessa.

Lue Moroni 7:15–17 ja pane merkille totuuksia, jotka 
auttavat sinua tietämään, kuinka tulee arvioida, onko 
jokin Jumalasta vai Perkeleestä.

Kristuksen Henkeä nimitetään myös Kristuksen valoksi 
(ks. Moroni 7:18). Presidentti Boyd K. Packer, kahden-
toista apostolin koorumin presidentti, on antanut 
tämän selityksen, joka voi auttaa sinua ymmärtämään 
Kristuksen valoa paremmin:

”Pyhä Henki ja Kristuksen valo ovat 
keskenään erilaisia. Vaikka niitä toisinaan 
kuvataankin pyhissä kirjoituksissa 
samoilla sanoilla, ne ovat kaksi erilaista ja 
erillistä itsenäistä kokonaisuutta. – –

Mitä enemmän tiedämme Kristuksen valosta, sitä enem-
män me ymmärrämme elämää ja sitä enemmän me tun-
nemme syvää rakkautta koko ihmiskuntaa kohtaan. – –

Riippumatta siitä, kutsutaanko tätä sisäistä valoa, tätä 
tietoa oikeasta ja väärästä, Kristuksen valoksi, moraali-
seksi ymmärrykseksi tai omaksitunnoksi, se voi ohjata 
meitä hillitsemään tekojamme – paitsi jos tukahdu-
tamme tai vaiennamme sen. – –

Jokaisella miehellä, naisella ja lapsella, olipa hän mitä 
tahansa kansaa, uskoa tai väriä – jokaisella, riippumatta 
siitä, missä hän asuu tai mihin hän uskoo tai mitä hän 
tekee – on sisimmässään katoamaton Kristuksen valo. 
Tässä suhteessa kaikki ihmiset on luotu tasa- arvoisiksi. 
Jokaisessa oleva Kristuksen valo on todistus siitä, ettei 
Jumala erottele ihmisiä.” (”Kristuksen valo”, Liahona, 
huhtikuu 2005, s. 8–10.)

Kastetuilla kirkon jäsenillä on myös Pyhän Hengen 
lahja auttamassa heitä erottamaan hyvä pahasta. Presi-
dentti Packer on opettanut: ”Pyhä Henki voi tehdä työtä 
Kristuksen valon kautta” (”Kristuksen valo”, s. 10).

Tutki jakeita Moroni 7:18–19 ja pane merkille Mormo-
nin neuvo siitä, kuinka meidän tulee suhtautua Kris-
tuksen valoon sisimmässämme. Voisit merkitä näissä 
jakeissa sanoja tai ilmauksia, jotka osoittavat, että kun 
tutkimme uutterasti seurataksemme Kristuksen 
valoa, me voimme erottaa hyvän pahasta.

Katso luetteloa, jonka kirjoitit pyhien kirjoitusten tutki-
mispäiväkirjaasi tehtävässä 5. Pohdi huolellisesti luettelos-
sasi olevia kohtia ja tutki ”uutterasti Kristuksen valossa” 
(Moroni 7:19) määrittäessäsi, tulevatko nämä asiat Juma-
lalta. Seuraavien kysymysten pohtimisesta on ehkä apua:

• Kuinka hyvin nämä asiat kutsuvat sinua tekemään 
hyvää, uskomaan Kristukseen, rakastamaan Jumalaa 
ja palvelemaan Häntä?

• Houkutteleeko jokin niistä ”tekemään pahaa ja 
olemaan uskomatta Kristukseen ja kieltämään hänet 
[tai] olemaan palvelematta Jumalaa”? (Moroni 7:17.)

• Tuntuuko sinusta, että sinun pitäisi poistaa 
elämästäsi joitakin näistä asioista? Jos tuntuu, kuinka 
aiot tehdä sen?

Mormon lupasi, että kun päätät poistaa elämästäsi kai-
ken sen, mikä ei ole hyvää, ja pyrit tarttumaan kaikkeen 
hyvään, sinusta tulee Kristuksen lapsi (ks. Moroni 7:19).

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut lukualueen Moroni 7:1–19 ja suorittanut tämän 
oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
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VIIKKO 32: PÄIVÄ 1

Moroni 7:20–48
Johdanto
Kuten jakeissa Moroni 7:20–48 kerrotaan, Mormon jat-
koi saarnaansa synagogassa opettamalla kuulijoilleen, 
kuinka voi ”tarttua kaikkeen hyvään” (Moroni 7:20–
21, 25). Hän selitti uskon, toivon ja rakkauden tärkeyttä. 
Hän päätti saarnansa pyytäen, että hänen kuulijansa 
rukoilisivat Isää koko sydämensä voimalla, jotta he 
saisivat rakkauden lahjan – jonka Mormon määritteli 
”Kristuksen puhtaaksi rakkaudeksi” (ks. Moroni 7:47).

Moroni 7:20–39
Mormon puhuu uskosta Jeesukseen Kristukseen
Kertaa Moroni 7:12–13 ja mieti, mitä opit edellisessä 
oppiaiheessa siitä, miten tulee erottaa hyvät asiat 
pahoista. Kirjoita seuraavassa annettuun tilaan esimerk-
kejä hyvistä asioista (asioista, jotka tulevat Jumalalta ja 
houkuttelevat meitä uskomaan Kristukseen) ja pahoista 
asioista (asioista, jotka houkuttelevat meitä olemaan 
uskomatta Kristukseen ja olemaan palvelematta Jumalaa):

Hyviä asioita Pahoja asioita

Huomaa, että Mormon kehotti meitä tarttumaan 
kaikkeen hyvään (ks. Moroni 7:19). Pohdi, mitä sinun 
mielestäsi tarkoittaa se, että tarttuu kaikkeen hyvään.

Mormon esitti kuulijoilleen tärkeän kysymyksen, johon 
hän sitten vastasi. Lue Moroni 7:20 ja etsi kysymys, 
jota Mormon aikoi käsitellä. Tutki sitten jakeita Moroni 
7:21–26 ja pane merkille vastaus tähän kysymykseen.

Kun katsot jakeita Moroni 7:21, 25, merkitse sanoja tai 
ilmauksia, jotka opettavat tätä periaatetta: Kun osoi
tamme uskoa Jeesukseen Kristukseen, me voimme 
tarttua kaikkeen hyvään.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Millä tavoin kohdan Moroni 7:22–26 mukaan taivaallinen Isä 
pyrkii auttamaan meitä vahvistamaan uskoa Jeesukseen Kristuk
seen?

 b. Milloin uskosi Jeesukseen Kristukseen on auttanut sinua tart
tumaan johonkin hyvään tai auttanut sinua hylkäämään jonkin 
pahan?

Mormon jatkoi kuvaillen muutamia hyviä asioita, jotka 
tulevat niille, jotka osoittavat uskoa Jeesukseen Kris-
tukseen. Lue Moroni 7:32–34 ja merkitse kuhunkin 
näistä jakeista ainakin yksi siunaus, joka on tulosta 
siitä, että uskoo Jeesukseen Kristukseen.

 2. Ajattele jotakin, mitä voit tehdä osoittaaksesi suu
rempaa uskoa Jeesukseen Kristukseen, ja rukoile sen 

hyväksi. Kun sinulla on mielessäsi tavoite, kirjoita se pyhien kir
joitusten tutkimispäiväkirjaasi. Tämä tavoite voisi olla sitä, että 
teet jotakin erityistä, mikä auttaa sinua noudattamaan profeetto
jen sanoja (ks. Moroni 7:23), rukoilemaan osoittaen suurempaa 
uskoa (ks. Moroni 7:26) tai tekemään parannuksen jostakin syn
nistä (ks. Moroni 7:34). Kun kirjoitat tavoitettasi, sisällytä siihen 
tarkkoja yksityiskohtia siitä, kuinka aiot saavuttaa sen. Kirjoita 
myös, kuinka tämä tavoite tuo hyviä asioita elämääsi.

Moroni 7:40–43
Mormon puhuu toivosta
Lukuun Moroni 7 tallennetussa saarnassa Mormon 
mainitsee kolme jumalallista periaatetta, jotka ovat 
välttämättömiä iankaikkisen elämän kannalta. Vanhin 
M. Russell Ballard kahdentoista apostolin koorumista 
on opettanut, että nämä ”kolme jumalallista peri aatetta 
muodostavat perustan, jolle me voimme rakentaa 
elämämme”. Hän sanoi, että yhdessä nämä kolme 
periaatetta ”muodostavat lujan perustan kuten kolmi-
jalkaisen jakkaran jalat”. (”Toteutuneen toivon ilo”, 
Valkeus, tammikuu 1993, s. 33.)

Seuraava aineisto auttaa sinua saamaan selville 
Mormonin mainitsemat kolme periaatetta. Ensimmäi-
nen periaate on usko, jota olet juuri tutkinut jakeissa 
Moroni 7:20–39. Kirjoita edellä olevan jakkaran yhden 
jalan viereen nimeksi Usko Jeesukseen Kristukseen. Ota 
selville, mitä toinen jalka kuvastaa, lukemalla Moroni 
7:40. Kirjoita se periaate jakkaran toisen jalan viereen.

Lue Moroni 7:41–42 ja pane merkille, mitä Mormonin 
opetuksen mukaan meidän tulisi toivoa. (Moroni 7:41 
on pyhien kirjoitusten hallittava kohta.) Voisit lisätä 
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jakkaran toisen jalan nimeen ”Iankaikkisen elämän” 
niin että siinä lukee ”Iankaikkisen elämän toivo”.

Presidentti Dieter F. Uchtdorf ensimmäisestä 
presidentti kunnasta on puhunut toivosta, johon 
Mormon viittasi:

”Toivo on Hengen lahja. Se on toivo siitä, 
että Jeesuksen Kristuksen sovituksen ja 
Hänen ylösnousemuksensa voiman 
ansiosta me saamme nousta iankaikki-
seen elämään, ja että näin tapahtuu sen 
ansiosta, että uskomme Vapahtajaan. – –

Toivo ei ole tietoa vaan pikemminkin pysyvää luotta-
musta siihen, että Herra täyttää lupauksensa meille. 
Se on luottamusta siihen, että jos me elämme Jumalan 
lakien ja Hänen profeettojensa sanojen mukaan nyt, 
me saamme halutut siunaukset tulevaisuudessa. Se on 
uskomista ja varautumista siihen, että rukouksiimme 
vastataan. Se ilmenee varmuutena, myönteisyytenä, 
innokkuutena ja sisukkuutena.” (Ks. ”Toivon ääretön 
voima”, Liahona, marraskuu 2008, s. 21–22.)

Yksi periaate, jonka opimme kohdasta Moroni 7:40–42, 
on tämä: Jos osoitamme uskoa Jeesukseen Kristuk
seen, me voimme Jeesuksen Kristuksen sovituksen 
ansiosta saada toivon tulla herätetyiksi iankaikki
seen elämään.

Lue Moroni 7:43 ja pane merkille, mitkä ominaisuudet 
ovat välttämättömiä, jotta ihmisellä olisi se usko ja 
toivo, josta Mormon puhui.

Kun on ”sydämeltään sävyisä ja nöyrä”, on todella 
kuuliainen, lempeä ja Herran tahtoon alistuva. Miksi-
hän sydämen sävyisyys ja nöyryys ovat välttämättömiä 
ominaisuuksia, jotta ihmisellä voi olla usko ja toivo 
Jeesuksen Kristuksen sovitukseen?

 3. Kuvaile pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi, 
kuinka uskosi Jeesukseen Kristukseen ja Hänen sovituk

seensa on antanut sinulle toivoa.

Moroni 7:44–48
Mormon puhuu rakkaudesta
Katso jälleen oppiaiheen alkupuolella olevaa jakkara-
piirrosta. Lue Moroni 7:44 ja pane merkille Mormonin 
opettama kolmas periaate. Kirjoita jakkaran kolman-
nen jalan nimeksi tämä viimeinen periaate.

Kuten jakeisiin Moroni 7:44–48 on tallennettu, Mor-
mon esitti voimallisen selityksen rakkaudesta. Lue 
Moroni 7:45–47 ja merkitse sanoja tai ilmauksia, joilla 
Mormon määritteli rakkauden. (Moroni 7:45, 47–48 on 
pyhien kirjoitusten hallittava kohta.) Jotta voit parem-
min ymmärtää, mitä Mormon opetti, voisit kirjoittaa 
joitakin näistä määritelmistä pyhiin kirjoituksiisi: 
”pitkämielinen” tarkoittaa kärsivällisesti kestämistä, 

”ei pöyhkeile” tarkoittaa sitä, että on nöyrä ja sävyisä, 
”ei etsi omaansa” tarkoittaa sitä, että laittaa Jumalan 
ja muut ensimmäiselle sijalle, ja ”kaiken se uskoo” 
tarkoittaa sitä, että ottaa vastaa kaiken totuuden.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus yhteen tai useampaan seuraavista kysymyksistä:

 a. Miksi jakeissa Moroni 7:45–47 olevan määritelmän mukaan 
rakkaus on mielestäsi suurin hengellinen lahja, jonka voimme 
saada?
 b. Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että rakkaus ei koskaan katoa?
 c. Mistähän syystä me emme ole mitään, ellei meillä ole  
rakkautta?

Mainittuaan apostoli Paavalin opetuksen rakkaudesta 
luvussa 1. Kor. 13 vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista 
apostolin koorumista selitti: ”Syy, miksi rakkaus ei 
koskaan katoa ja miksi rakkaus on suurempaa kuin 
merkittävimmätkään hyvyyden osoitukset, on se, että 
rakkaus, ’Kristuksen puhdas rakkaus’ (Moroni 7:47) 
ei ole pelkkä teko vaan tila, olotila. Rakkaus saadaan 
seurauksena teoista, jotka johtavat kääntymykseen. 
Rakkaus on jotain, jollaiseksi ihminen tulee. Siksi 
Moroni julisti: ’Ellei siis ihmisillä ole rakkautta, he eivät 
voi periä sitä sijaa, jonka sinä olet valmistanut Isäsi 
huoneisiin’ (Et. 12:34, kursivointi lisätty).” (Ks. ”Haaste 
muuttua”, Liahona, tammikuu 2001, s. 42.)

Lue seuraavat tilanteet ja mieti, kuinka saattaisit toimia 
niissä, jos sinulta puuttuisi rakkauden lahja, ja kuinka 
saattaisit toimia, jos olisit täynnä rakkautta:

• Muut oppilaat pilkkaavat sinua tai jotakuta muuta 
koulussa.

• Sinulla on veli tai sisko, joka ärsyttää sinua usein.
• Et pidä koorumin tai luokan jostakusta uudesta 

neuvojasta yhtä paljon kuin pidit edellisestä 
johtohenkilöstä.

Kun Mormon oli selittänyt, kuinka tärkeää on, että me 
opimme rakkautta omassa elämässämme, hän selitti, 
kuinka me voimme omaksua tämän tärkeän luon-
teenpiirteen. Lue Moroni 7:48 ja merkitse sanoja tai 
ilmauksia, jotka opettavat tätä periaatetta: Jos rukoi
lemme Isää koko sydämen voimalla ja elämme 
Jeesuksen Kristuksen tosi seuraajina, me voimme 
täyttyä rakkaudella. Pohdi, miksi on tärkeää, ettet 
rukoile rakkauden lahjaa välinpitämättömästi vaan sen 
sijaan rukoilet tätä lahjaa koko sydämesi voimalla.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tilan
teesta, jolloin olet tuntenut, että Herra on auttanut sinua 

olemaan rakastava. Tai kirjoita tilanteesta, jolloin olet nähnyt jon
kun muun olevan rakastava. Aseta lisäksi täsmällinen tavoite 
siitä, kuinka aiot kehittyä jossakin niistä rakkauden piirteistä, 
jotka luetellaan jakeessa Moroni 7:45. Rukoile rakkauden lahjaa 
samalla kun pyrit saavuttamaan tavoitteesi.
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Pyhien kirjoitusten hallinta – Moroni 7:41
Kirjoita koko jae paperille. Lue jae useita kertoja. Pyyhi 
(tai yliviivaa) sanoja tai ilmauksia, kunnes osaat lausua 
koko jakeen ulkoa.

Pyhien kirjoitusten hallinta –  
Moroni 7:45, 47–48
Kirjoita paperille näistä kolmesta jakeesta kunkin 
sanan ensimmäinen kirjain. Lausu jakeet käyttäen 
apuna paperia. Kun olet lausunut jakeet useita kertoja, 
pyyhi tai yliviivaa kirjaimia, kunnes osaat lausua jakeet 
ulkoa. Valitse sitten seuraavista ihmisryhmistä yksi, jota 
kohtaan haluaisit tuntea enemmän rakkautta: perhe, 
koorumin tai luokan jäsenet kirkossa, luokkatoverit 
koulussa, ystävät tai naapurit. Ajattele valitsemiasi 
ihmisiä, kun luet jaetta Moroni 7:45, ja mieti, millä 
tavoin aiot osoittaa näitä ihmisiä kohtaan enemmän 
Kristuksen kaltaista rakkautta.

 6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 1–2 
tapaa, joilla aiot osoittaa suurempaa rakkautta näitä 

ihmisiä kohtaan. Rukoile tulevalla viikolla Herralta apua oppiak
sesi rakastamaan heitä enemmän. Kerro viikon lopussa kokemuk
sestasi jollekulle ystävälle tai perheenjäsenelle.

 7. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut lukualueen Moroni 7:20–48 ja suorittanut tämän 
oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:

VIIKKO 32: PÄIVÄ 2

Moroni 8–9
Johdanto
Moroni 8 on kirje, jonka Mormon kirjoitti pojalleen 
Moronille siitä, mikseivät pienet lapset tarvitse kastetta. 
Lisäksi Mormon opetti kirjeessään, kuinka voimme 
valmistautua asumaan Jumalan luona. Lopuksi hän 
ilmaisi huolta jumalattomuudesta ja nefiläisiä uhkaa-
vasta tuhosta. Moroni 9 sisältää Mormonin viimeisen 
tallennetun kirjeen pojalleen. Hän ilmaisi murhetta 
nefiläisten jumalattomasta tilasta ja kehotti Moronia 
työskentelemään uutterasti auttaakseen nefiläisiä 
tekemään parannuksen. Huolimatta kansansa turmel-
tuneesta tilanteesta hän kannusti poikaansa olemaan 
uskollinen Kristuksessa ja antamaan iankaikkista elä-
mää koskevan lupauksen pysyä mielessään ikuisesti.

Moroni 8:1–24
Mormon kirjoitti pojalleen Moronille siitä, ketkä tarvitsevat 
kasteen
Oletko koskaan miettinyt, miksi Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa lapset kastetaan 
vasta kun he ovat kahdeksan vuotta vanhoja? Pojalleen 
Moronille kirjoittamassaan kirjeessä Mormon opetti 
pienten lasten pelastumista ja kastetta koskevia tär-
keitä totuuksia kuten sen, miksei lapsia kasteta ennen 
kuin he ovat kahdeksan vuotta vanhoja. Mormon 
aloitti kirjeensä Moronille puhumalla kiistoista, joita 
nefiläisten keskuudessa oli. Lue Moroni 8:4–6 ja pane 
merkille opinkohta, josta nefiläiset kiistelivät. (Kun 
luet, voi olla hyödyllistä tietää, että karkea tarkoittaa 
tässä yhteydessä äärimmäisen vakavaa.)

Lue Moroni 8:7 ja pane merkille, mitä Mormon teki 
kuultuaan tästä ongelmasta. Vapahtaja vastasi Mormo-
nin rukoukseen selittämällä, miksi pienet lapset eivät 
tarvitse kastetta ennen vastuullista ikää. Lue Moroni 
8:8–9 ja pane merkille, mitä Vapahtaja sanoi siitä, miksi 
vauvoja ja pieniä lapsia ei kasteta.

Jakeen Moroni 8:8 ilmaus ”Aadamin kirous” viittaa 
siihen, että Aadam erotettiin Jumalan edestä lankee-
muksen seurauksena. On ilmeistä, että jotkut nefiläiset 
eivät ymmärtäneet oppia kasteesta. Sen vuoksi he 
uskoivat erheellisesti, että pienet lapset ovat kelvotto-
mia olemaan Jumalan edessä ilman kastetoimitusta, 
ja he halusivat kastaa lapsia, kun nämä olivat aivan 
pieniä. Tämän jakeen ymmärtämisen kannalta voi myös 
olla hyödyllistä huomata, että synti on ”Jumalan käs-
kyjen tahallista rikkomista” (PKO, ”Synti”, scriptures.
lds.org/fi). Jotta ymmärrät jakeessa Moroni 8:8 maini-
tun opinkohdan täydellisemmin, voisit merkitä jakeen 
rinnakkaisviitteeksi toisen uskonkappaleen.

Lue Moroni 8:10 ja pane merkille sanoja, jotka täy-
dentävät seuraavan totuuden: Parannus ja kaste ovat 
välttämättömiä kaikille niille, jotka   
 .

Koska parannus ja kaste ovat välttämättömiä vain niille, 
jotka ovat vastuullisia ja kykenevät tekemään syntiä, 
Mormon opetti, että on väärin kastaa pieniä lapsia ennen 
kuin nämä ovat vastuullisia. Lue Moroni 8:11–13, 18–22 
ja pane merkille, miksi Mormonin selityksen mukaan 
pienten lasten kastaminen on väärin. Näissä jakeissa 
opetetaan tätä opinkohtaa: Pienet lapset pelastuvat 
Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta.

Herra on asettanut iän, jolloin vastuullisuus alkaa – 
kahdeksan vuotta (ks. OL 68:25–27; JSR 1. Moos. 17:11 
[ks. PKO]). Ennen kuin lapset täyttävät kahdeksan, 
he eivät voi tehdä syntiä, koska Saatanalle ei anneta 
valtaa kiusata pieniä lapsia (ks. OL 29:46–47). Mitään 
virheitä, joita lapset tekevät ennen kuin täyttävät kah-
deksan, ei pidetä synteinä.
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Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista 
apostolin koorumista on selittänyt, miksi 
pienet lapset eivät voi tehdä syntiä: 
”Oppimme pohjalta ymmärrämme, että 
ennen vastuullista ikää lapsi ’[ei] kykene 
tekemään syntiä’ (Moroni 8:8). Sinä 

aikana lapsi voi tehdä virheitä, jopa hyvin vakavia ja 
vahingollisia, jotka täytyy oikaista, mutta hänen 
tekojaan ei pidetä synteinä.” (”Sins and Mistakes”, 
Ensign, lokakuu 1996, s. 65.)

Kirjeessään Mormon lisäksi todisti, että ”pienet lapset 
ovat eläviä Kristuksessa” ja että jos he kuolevat ennen 
kuin täyttävät kahdeksan vuotta, heidät lunastetaan 
Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta (ks. Moroni 
8:12–15, 22).

Selittäessään, miksi vauvat ja pienet lapset eivät 
tarvitse kastetta, Mormon todisti tästä periaatteesta: 
Jumala on täydellisen oikeudenmukainen kanssa
käymisessään lastensa kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, 
että Jumala takaa, että jokainen saa reilun ja oikeuden-
mukaisen mahdollisuuden saavuttaa pelastus.

 1. Seuraava tehtävä voi auttaa sinua oppimaan, miten 
voit selittää luvun Moroni 8 alkuosassa opetettuja 

periaatteita. Valitse seuraavista tilanteista jompikumpi tai kum
matkin ja merkitse pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi koh
dasta Moroni 8:8–24 yksi tai kaksi jaetta, joiden avulla voit vas
tata kyseisessä tilanteessa olevan henkilön huolenaiheeseen. Kir
joita sitten muutama virke, joissa esität vastauksesi kyseisessä 
tilanteessa. Käytä vastauksessasi pyhien kirjoitusten jakeita.
 a. Lähetystyössä tapaat miehen, joka vilpittömästi etsii totuutta. 
Hän selittää, että koko ikänsä ajan hänelle on opetettu, että 
Aadamin rikkomuksen vuoksi pienet lapset ovat syntyessään 
syntisiä. Hän on varma siitä, että kun vauva kuolee ennen kuin 
hänet on kastettu, hän on syntinen eikä voi pelastua.
 b. Uusi käännynnäinen on samaa mieltä siitä, että on hyvä aja
tus kastaa kahdeksanvuotiaita lapsia, mutta kysyy: ”Ei kai sillä 
ole väliä, kastetaanko ihminen kahdeksan kuukauden vai kah
deksan vuoden iässä, vai onko?”

Moroni 8:25–30
Mormon opettaa, mitä meidän täytyy tehdä saadaksemme 
asua Jumalan luona
Kun Mormon oli opettanut, miksi pienet lapset eivät 
tarvitse kastetta, hän opetti, että vastuullisen iän saa-
vuttaneet ihmiset täytyy kastaa. Hän selitti myös, mitä 
meidän täytyy tehdä kasteemme jälkeen, jotta voimme 
asua Jumalan luona.

Lue Moroni 8:25–26 ja pane merkille, mitä meidän täy-
tyy tehdä ja mitä ominaisuuksia meidän tulee omaksua 
saadaksemme asua Jumalan luona. Voisit merkitä nämä 
asiat pyhiin kirjoituksiisi. Voi olla hyödyllistä ymmärtää, 
että sävyisyys tarkoittaa alistumista Jumalan tahtoon.

Voisit kirjoittaa pyhiin kirjoituksiisi kohdan Moroni 8:25–
26 viereen seuraavan periaatteen: Olemalla uskollisen 
kuuliaisia käskyille me voimme saada Pyhän Hen
gen, joka valmistaa meitä asumaan Jumalan luona.

 2. Seuraavat kysymykset auttavat sinua ymmärtämään 
paremmin kohtaa Moroni 8:25–26. Mieti kaikkia kysy

myksiä ja valitse niistä sitten kaksi tai useampia, joihin vastaat 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi:
 a. Miksihän syntiesi anteeksisaaminen voi johtaa sävyisyyteen 
ja sydämen nöyryyteen?
 b. Kuinka se, että olet sydämeltäsi sävyisä ja nöyrä, voi kutsua 
Pyhän Hengen elämääsi?
 c. Kuinka Pyhä Henki auttaa sinua valmistautumaan elämään 
Jumalan luona?
 d. Mormon opetti, että jos haluamme täyttyä kestävällä rakkau
della, meidän täytyy rukoilla uutterasti. Miksihän uuttera rukous 
on välttämätön, jos haluamme täyttyä rakkaudella?

Kuten jakeessa Moroni 8:27 kerrotaan, Mormon 
tuomitsi ylpeyden synnin nefiläisten keskuudessa. 
Lue Moroni 8:27 ja pane merkille, mihin nefiläisten 
ylpeys johti. Vertaa sitten tätä seurausta sävyisyyden 
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ja sydämen nöyryyden seurauksiin, jotka mainitaan 
jakeessa Moroni 8:26.

Mormon kannusti Moronia rukoilemaan nefiläisten 
puolesta, jotta nämä kenties tekisivät parannuksen ja 
pääsisivät osallisiksi siunauksista, joita hän kuvaili kir-
jeessään (ks. Moroni 8:28–30). Voisit noudattaa Mormo-
nin pojalleen antamaa neuvoa ja rukoilla joidenkuiden 
tuntemiesi henkilöiden puolesta, jotka tarvitsevat sitä, 
että he pääsevät osallisiksi evankeliumin siunauksista, 
ja pyrkiä keksimään keinoja auttaa näitä henkilöitä.

Moroni 9:1–20
Mormon kuvailee nefiläisten ja lamanilaisten 
jumalattomuutta
Muistele tilannetta, jolloin yritit auttaa jotakuta ja 
tämä henkilö torjui sinun pyrkimyksesi. Kuinka jotkut 
ihmiset saattaisivat suhtautua, kun ne, joita he yrittä-
vät auttaa, jatkuvasti torjuvat heidän hyvät pyrkimyk-
sensä? Kun tutkit luvussa Moroni 9 olevaa Mormonin 
toista kirjettä pojalleen Moronille, pane merkille, mitä 
Mormon sanoi kannustaakseen poikaansa olemaan 
antamatta periksi nefiläisten suhteen.

Lue Moroni 9:1 ja pane merkille, millä sanalla Mormon 
kuvaili tilannetta, jota hän aikoi käsitellä kirjeessään. 
Huomaa, että tässä yhteydessä murheellinen tarkoit-
taa äärimmäisen järkyttävää. Kuten kohdassa Moroni 
9:2–19 kerrotaan, Mormon kuvaili joitakin niistä 
järkyttävistä asioista, joita kansan keskuudessa tapah-
tui, osoittaen, kuinka jumalattomia ihmisistä oli tullut. 
Kuten Eter, joka oli profeetta jerediläisten keskuudessa, 
myös Mormon näki omin silmin sen vihan ja juma-
lattomuuden, joka oli vallannut hänen kansansa. Hän 
pelkäsi, että Herran Henki oli lakannut kiistelemästä 
heidän kanssaan (ks. Moroni 9:4).

Pohdi, miksi Mormon teki edelleen työtä nefiläisten 
keskuudessa, vaikka nämä olivat paaduttaneet sydä-
mensä Jumalan sanaa vastaan ja hylänneet profeetto-
jen pyrkimykset auttaa heitä.

Mormon antoi Moronille voimallisia neuvoja siitä, 
kuinka tämän tulee palvella ihmisiä, joiden sydän ei ole 
avoin. Lue Moroni 9:3–6 ja merkitse sanoja tai ilmauk-
sia, jotka opettavat tätä periaatetta: Meidän on määrä 
työskennellä uutterasti Jumalan palveluksessa, 
vaikka ne, joita palvelemme, eivät suhtautuisi 
myönteisesti. Jae 6 on erityisen hyödyllinen tämän 
periaatteen opettamisessa.

Moroni 9:21–26
Mormon kannustaa Moronia olemaan uskollinen
Ajattele viime aikojen tapahtumia paikkakunnallasi, 
maassasi tai maailmassa – sellaisia, jotka saattaisivat 
saada ihmiset lannistumaan. Lue Moroni 9:25–26, niin 
saat selville, mitä Mormon neuvoi Moronia tekemään 
lannistavissa olosuhteissa.

 3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin: Minkä pitäisi Mormonin 

kehotuksen mukaan pysyä Moronin mielessä ikuisesti? (Ks. 
Moroni 9:25.) Kuinka se, että muistat Vapahtajan ja Hänen sovi
tuksensa, voi auttaa sinua, kun sinulla on vaikeuksia tai kun olet 
jumalattomuuden ympäröimä?

Mormonin Moronille antaman neuvon pohjalta 
voimme oppia tämän periaatteen: Jos me olemme 
uskollisia Jeesuksessa Kristuksessa, Hän voi 
kohottaa meitä silloinkin kun vaikeudet ja juma
lattomuus ympäröivät meitä. Se, että on ”uskollinen 
Kristuksessa”, voi tarkoittaa sitä, että pyrkii koko ajan 
toimimaan kuten Vapahtajan tosi opetuslapsi muistaen 
Vapahtajan ja Hänen sovituksensa sekä pitäen uskolli-
sesti Hänen käskynsä.

 4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi sellai
sesta kokemuksesta omassa elämässäsi tai jonkun lähei

sen elämässä, joka osoittaa, että edellä oleva periaate on totta.

Mieti, millä yhdellä tavalla voit olla uskollisempi 
Kristuksessa ollessasi jumalattomuuden tai vaikeiden 
olosuhteiden ympäröimänä.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Moroni 8–9 ja suorittanut tämän oppiaiheen 
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
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VIIKKO 32: PÄIVÄ 3

Moroni 10:1–7, 
27–29
Johdanto
Moroni kehotti lamanilaisia sekä kaikkia muita, jotka 
lukisivat hänen todistuksensa, saamaan itse tiedon 
hänen sanojensa totuudesta kysymällä Jumalalta. Hän 
opetti, että todistus Mormonin kirjasta ja Jeesuksesta 
Kristuksesta tulisi Pyhän Hengen voimalla. Moroni 
julisti rohkeasti, että hän kohtaisi lukijansa Jumalan 
tuomioistuimen edessä, missä Jumala vahvistaisi hänen 
sanojensa olevan totta.

Moroni 10:1–7
Moroni kehottaa meitä hankkimaan todistuksen Mormonin 
kirjasta ja Jeesuksesta Kristuksesta
Kertaa Mormonin kirjan esittelyoppiaiheet tästä 
oppikirjasta viikon 1 kohdalta. Muistatko, mikä on 
holvikaaren lakikiven tarkoitus ja kuinka lakikivi liittyy 
Mormonin kirjaan? Ota esiin Mormonin kirjan joh-
danto (kirjan alussa) ja lue sen kuudennesta kappa-
leesta profeetta Joseph Smithin esittämä lausunto.

Profeetta Joseph Smith kuvaili Mormonin kirjan 
olevan uskontomme lakikivi, mikä tarkoittaa, että 
meidän todistuksemme Mormonin kirjasta kannatte-
lee todistustamme palautetun evankeliumin kaikista 
totuuksista ja vahvistaa sitä. Lue Mormonin kirjan 
johdannon viimeinen kappale ja pane merkille, mitä 
totuuksia ihminen voi tulla tuntemaan saamalla todis-
tuksen Mormonin kirjasta. Aivan kuten lakikivi pitää 

Lakikivi

holvikaaren koossa, millä tavoin Mormonin kirja pitää 
koossa sinun todistuksesi ja vahvistaa sitä?

Suunnilleen 1 400 vuotta ennen kuin Joseph Smith sai 
kultalevyt, Moroni päätti isänsä aikakirjan kirjoitta-
malla viimeisen kehotuksensa niille, jotka saisivat Mor-
monin kirjan viimeisinä aikoina (ks. Moroni 10:1–2). 
Sana kehottaa tarkoittaa sitä, että kannustaa jotakuta 
voimakkaasti. Moroni käytti tätä sanaa kahdeksan ker-
taa Mormonin kirjan viimeisessä luvussa. Hän kehotti 
kaikkia, jotka saavat Mormonin kirjan, tavoittelemaan 
todistusta sen totuudesta ja jumalallisuudesta.

Lue Moroni 10:3–4 ja pane merkille, mitä meidän tulee 
Moronin sanojen mukaan tehdä saadaksemme todistuk-
sen Mormonin kirjasta. Voisit merkitä nämä asiat pyhiin 
kirjoituksiisi. Tutki seuraavia tietoja, joissa kerrotaan 
kustakin asiasta, jota Moroni kehotti meitä tekemään:

”Näitä asioita lukiessanne”
Ensimmäinen askel, jotta voi saada todistuksen siitä, 
että Mormonin kirja on totta, on sen lukeminen. Vanhin 
Tad R. Callister seitsemänkymmenen johtokunnasta on 
kertonut, kuinka eräs nuori nainen hyötyi koko 
Mormonin kirjan lukemisesta:

”[Eräs] 14- vuotias tyttö – – kertoi keskustelleensa 
uskonnosta erään koulutoverinsa kanssa. Ystävä kysyi 
häneltä: ’Mihin kirkkoon sinä kuulut?’

Hän vastasi: ’Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkkoon eli mormoneihin.’

Hänen ystävänsä vastasi: ’Tiedän sen kirkon, ja tiedän, 
ettei se ole totta.’

’Mistä tiedät?’ tyttö kysyi.

’Koska olen tutkinut sitä’, hänen ystävänsä sanoi.

’Oletko lukenut Mormonin kirjan?’

’En’, kuului vastaus. ’En ole.’

Sitten tämä suloinen nuori tyttö sanoi: ’Sitten et ole 
tutkinut minun kirkkoani, koska minä olen lukenut 
Mormonin kirjan jokaisen sivun ja tiedän, että se on 
totta.’” (”Mormonin kirja – kirja Jumalalta”, Liahona, 
marraskuu 2011, s. 76.)

Miksihän on välttämätöntä lukea Mormonin kirja 
saadakseen todistuksen siitä, että se on totta?   
 

”Muistamaan, kuinka armollinen Herra on ollut”
Toinen askel on se, että ”[muistaa], kuinka armollinen 
Herra on ollut”. Herran armotekojen muistaminen 
elämässämme voi pehmentää sydäntämme ja valmistaa 
meitä vastaanottamaan Pyhän Hengen. Pohdi tilanteita, 
jolloin olet tuntenut Herran armoa elämässäsi.
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Mormonin kirjan alussa Nefi julisti, että kirjoitustensa 
avulla hän näyttäisi meille esimerkkejä Herran 
lempeistä armoteoista (ks. 1. Nefi 1:20). Mormonin 
kirjan lopussa Moroni pyysi meitä muistamaan Herran 
armollisuuden meitä kohtaan (ks. Moroni 10:3). Voisit 
kirjoittaa kohdan 1. Nefi 1:20 rinnakkaisviitteeksi 
kohdan Moroni 10:3 viereen.

 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:

 a. Mitä todisteita Herran armollisuudesta olet nähnyt omassa 
elämässäsi?
 b. Millä tavoin Herran armollisuuden muistaminen voi mielestäsi 
auttaa henkilöä saamaan todistuksen Mormonin kirjasta?

Herran muita ihmisiä ja meitä itseämme kohtaan 
osoittaman armollisuuden muistaminen voi valmistaa 
meitä pohtimaan Mormonin kirjan sanomaa meille.

”Pohdiskelemaan sitä sydämessänne”
Moroni opetti, että seuraavana askeleena on 
”[pohdiskella] sitä sydämessänne”. Vanhin Marvin J. 
Ashton kahdentoista apostolin koorumista on selittänyt, 
kuinka pohdiskeleminen voi auttaa meitä saamaan 
Pyhän Hengen omaan elämäämme:

”Tutkiessani pyhiä kirjoituksia minua 
pysähdyttää ja koskettaa sana pohdiskella, 
jota Mormonin kirjassa usein käytetään. 
Sanakirjoissa sanotaan, että pohdiskella 
tarkoittaa punnita mielessä, ajatella 
syvällisesti, harkita, mietiskellä. – – 

Moroni käytti tätä sanaa päättäessään aikakirjansa 
[ks. Moroni 10:3].

Pohdiskellessamme me annamme Hengelle 
mahdollisuuden antaa vaikutelmia ja ohjata. 
Pohdiskeleminen on voimallinen side sydämen ja 
mielen välillä. Kun luemme pyhiä kirjoituksia, meidän 
sydäntämme ja mieltämme kosketetaan. Jos käytämme 
pohdiskelemisen lahjaa, me voimme ottaa vastaan 
nämä iankaikkiset totuudet ja ymmärtää, kuinka 
voimme sisällyttää ne päivittäisiin toimiimme. – –

Pohdiskeleminen on henkistä eteenpäin pyrkimistä. Se 
on suuri lahja niille, jotka ovat oppineet käyttämään 
sitä. Pohdiskelemisen lahjaa käyttämällä me saamme 
ymmärrystä ja näkemystä sekä huomaamme 
käytännön sovelluksia.” (Ks. ”Lahjat ovat moninaiset”, 
Valkeus, tammikuu 1988, s. 17.)

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taus toiseen tai kumpaankin seuraavista kysymyksistä:

 a. Millä tavoin pohdiskeleminen samalla kun tutkit Mormonin 
kirjaa on auttanut sinua tuntemaan Pyhän Hengen?
 b. Mitä voit tehdä, jotta pohdiskelisit johdonmukaisemmin ja 
tehokkaammin tutkiessasi pyhiä kirjoituksia?

”Kysytte vilpittömin sydämin, vakain aikein, Kristukseen 
uskoen”
Kun ihmiset rukoilevat ”vilpittömästi ja vakain aikein”, 
se tarkoittaa sitä, että he ”aikovat toimia Jumalalta 
saamansa vastauksen mukaan” (Saarnatkaa minun 
evankeliumiani – lähetystyöpalvelun opas, 2005, s. 113).

Mies nimeltä Rodolfo Armando Pérez Bonilla oppi, 
miten tärkeää on rukoilla vakain aikein. Hänet 
kastettiin 9- vuotiaana, mutta hänen perheensä ei ollut 
aktiivinen kirkossa. Kun hän tuli teini- ikään, hän alkoi 
miettiä evankeliumia ja sai seuraavan kokemuksen:

”Toisinaan rukoilin tietääkseni, mikä oli oikein, mutta 
se oli enemmänkin ohimenevä ajatus kuin vilpitön 
kysymys. Sitten yhtenä iltana päätin rukoilla ’vakain 
aikein’.

Kerroin taivaalliselle Isälle, että halusin tuntea Hänet 
ja olla osa Hänen tosi kirkkoaan. Lupasin: ’Jos annat 
minun tietää, onko Joseph Smith todellinen profeetta 
ja onko Mormonin kirja totta, teen mitä tahansa haluat 
minun tekevän. Jos Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkko on tosi kirkko, seuraan 
sen opetuksia enkä koskaan luovu.’

En saanut mitään näyttävää ilmestystä, mutta tunsin 
rauhaa ja kävin nukkumaan. Muutamia tunteja 
myöhemmin heräsin mielessäni selkeä ajatus: ’Joseph 
Smith on tosi profeetta, ja Mormonin kirja on totta.’ 
Ajatusta seurasi sanomaton rauha. Nukahdin jälleen 
ja heräsin taas myöhemmin samaan ajatukseen ja 
tunteeseen.

Sen jälkeen en ole koskaan epäillyt, etteikö Joseph 
Smith ole tosi profeetta. Tiedän, että tämä on 
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Vapahtajan työtä ja että taivaallinen Isä vastaa 
vilpittömiin pyyntöihimme.” (”Mistä tiedän”, Liahona, 
lokakuu 2011, s. 64.)

 3. Mieti, kuinka paljon haluat sitä, että sinulla olisi vahva 
todistus Mormonin kirjan totuudellisuudesta. Kirjoita 

pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä asioita olet jo tehnyt 
saadaksesi todistuksen Mormonin kirjasta. Kirjoita sitten, mitä voi
sit tehdä saadaksesi vahvemman todistuksen Mormonin kirjasta.

Tutki jaetta Moroni 10:4 ja pane merkille, mitä Moronin 
todistuksen mukaan Jumala tekisi niille, jotka noudat-
tavat tätä lukemisen, muistamisen, pohdiskelemisen ja 
kysymisen prosessia. Voisit merkitä tämän lupauksen 
pyhiin kirjoituksiisi. (Moroni 10:4–5 on pyhien kirjoi-
tusten hallittava kohta.)

Lue Moroni 10:5–7 ja pane merkille, mitä muuta me 
voimme Moronin lupauksen mukaan tietää Pyhän 
Hengen kautta.

Yksi periaate, jonka voimme oppia kohdasta Moroni 
10:3–7, on tämä: Jos etsimme uskossa, me voimme 
Pyhän Hengen avulla saada todistuksen Mormonin 
kirjasta ja Jeesuksesta Kristuksesta. Voisit kirjoittaa 
tämän pyhiin kirjoituksiisi näiden jakeiden viereen.

 4. Tee seuraavaa pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi:
 a. Kirjoita, kuinka lukeminen, muistaminen, pohtiminen 

ja rukoileminen on tänä vuonna vahvistanut todistustasi Mormo
nin kirjasta ja sen opettamista totuuksista tai on auttanut sinua 
saamaan todistuksen siitä.
 b. Ajattele tilanteita, jolloin olet tuntenut Pyhän Hengen todista
van sinulle Mormonin kirjan tai jonkin muun evankeliumin totuu
den olevan totta. On tärkeää muistaa, että suurin osa ilmoituksista 
ei tule mahtavalla tavalla. Useimmat ihmiset tuntevat hiljaisia ja 
hienovaraisia kehotuksia Pyhältä Hengeltä, kuten lämpimän, rau
hallisen tunteen tai vahvistuksen totuudesta. Henki voi myös 
todistaa evankeliumin totuuksista rivi rivin päälle auttaen meitä 
oppimaan totuuksia vähitellen ajan mittaan. Kirjoita tilanteesta, 
jolloin olet tuntenut Pyhän Hengen vahvistavan todistuksen.

Moroni 10:27–29
Moroni todisti, että hän tapaisi meidät Jumalan 
tuomioistuimen edessä
Lue Moroni 10:27–29 ja mieti, kuinka nämä jakeet 
opettavat seuraavaa periaatetta: Ne, jotka ovat saa
neet Mormonin kirjan, tulevat olemaan tilivelvol
lisia Jumalalle siitä, kuinka he suhtautuvat siihen. 
Kuvittele, että sinulla on mahdollisuus tavata Moroni 
Jumalan tuomioistuimen edessä. Pohdi, mitä sanoisit 
hänelle Mormonin kirjasta ja siitä, kuinka se on vaikut-
tanut sinun elämääsi.

Pyhien kirjoitusten hallinta –  
Moroni 10:4–5
Kohdan Moroni 10:4–5 ulkoa opetteleminen voi olla 
sinulle suurena apuna, kun kerrot Mormonin kirjan 
sanomasta muille. Voisit nyt käyttää hetken opetel-
laksesi sen ulkoa sanasta sanaan. Yksi keino siihen on 
lukea kohta ääneen useaan otteeseen. Kirjoita se sitten 
kolme kertaa sanasta sanaan joko paperille tai pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi. Kun olet tehnyt niin, 
kokeile, osaatko lausua nämä jakeet ulkoa.

 5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut lukualueen Moroni 10:1–7, 27–29 ja suorittanut 
tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
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VIIKKO 32: PÄIVÄ 4

Moroni 10:8–26, 
30–34
Johdanto
Opetettuaan, kuinka voi saada Pyhän Hengen kautta 
todistuksen kaiken totuudesta, Moroni kehotti niitä, 
jotka lukisivat hänen sanansa, tunnistamaan Hengen 
lahjoja ja ottamaan ne vastaan. Moroni päätti Mor-
monin kirjan aikakirjan kehottamalla kaikkia ihmisiä 
tulemaan Jeesuksen Kristuksen luokse, tarttumaan 
jokaiseen hyvään lahjaan, jonka Hän tarjoaa, ja tule-
maan täydellisiksi Hänessä.

Moroni 10:8–26
Moroni puhuu Hengen lahjoista ja niiden tarkoituksesta 
Herran työssä
Ajattele jotakin tilannetta, jolloin taivaallinen Isä on 
siunannut sinua niin, että olet pystynyt tekemään jota-
kin, mitä et olisi voinut tehdä omin voimin. Viimeiseksi 
kirjoittamassaan luvussa Moroni todisti siitä avusta ja 
voimasta, jota Herra voi suoda meille. Lue Moroni 10:8 
ja pane merkille ilmaus, joka kuvailee niitä hengellisiä 
kykyjä tai siunauksia, joita taivaallinen Isä antaa uskol-
lisille lapsilleen.

”Jumalan lahjoista”, joista Moroni puhui jakeessa 
Moroni 10:8, käytetään myös nimityksiä ”Hengen 
lahjat” tai ”hengelliset lahjat”. Voisit merkitä ilmauksen 
”Jumalan lahjat” pyhiin kirjoituksiisi. Kirjoita seuraava 
totuus pyhiin kirjoituksiisi kohdan Moroni 10:8 vie-
reen: Jumala suo Hengen lahjoja lastensa hyödyksi 
ja avuksi.

Lue Moroni 10:9–16 ja merkitse kukin Moronin 
mainitsema hengellinen lahja. On tärkeää tietää, että 
ne hengelliset lahjat, joista Moroni puhui, ovat vain 
muutamia esimerkkejä niistä monista hengellisistä 
lahjoista, joita on olemassa. Vanhin Marvin J. Ashton 
kahdentoista apostolin koorumista on opettanut, että 
”Jumala on antanut meille jokaiselle yhden tai useam-
man erityisen lahjan”:

”Minusta yksi elämän suurista murhenäy-
telmistä on se, että ihmisellä ei omasta 
mielestään ole mitään lahjoja eikä kykyjä. 
– – Jos päättelemme olevamme lahjatto-
mia, kun arvioimme itseämme koon, 
älykkyyden, keskiarvon, rikkauden, vallan, 

aseman tai ulkomuodon perusteella, se on epäoikeu-
denmukaista ja jopa kohtuutonta. – –

Haluan mainita sieltä täältä muutamia lahjoja, jotka 
eivät aina ole ilmeisiä tai huomattavia mutta ovat hyvin 
tärkeitä. Sinunkin lahjasi saattavat olla tällaisia – eivät 
kovinkaan ilmeisiä mutta silti todellisia ja arvokkaita.

Käykäämme läpi joitakin näistä vähemmän näkyvistä 
lahjoista: pyytämisen lahja, kuuntelemisen lahja, lahja 
kuulla ja käyttää hiljaista, vienoa ääntä, lahja pystyä itke-
mään, riidan välttämisen lahja, sopuisuuden lahja, lahja 
välttää tyhjää hokemista, lahja etsiä vanhurskautta, lahja 
olla tuomitsematta, lahja etsiä johdatusta Jumalalta, ope-
tuslapseuden lahja, muista välittämisen lahja, pohdiske-
lemisen lahja, rukoilemisen lahja, voimallisen todistami-
sen lahja ja Pyhän Hengen vastaanottamisen lahja.

Meidän täytyy muistaa, että Jumalan Henki on antanut 
jokaiselle ihmiselle jonkin lahjan [ks. OL 46:11–12]. 
Meillä on oikeus ja velvollisuus ottaa vastaan lah-
jamme ja käyttää niitä. Jumalan lahjat ja voimat ovat 
tarjolla meille kaikille.” (Ks. ”Lahjat ovat moninaiset”, 
Valkeus, tammikuu 1988, s. 17.)

Lue Moroni 10:17 ja huomaa Moronin opetus, jonka 
mukaan jokaiselle uskolliselle kirkon jäsenelle on 
annettu ainakin yksi hengellinen lahja (ks. myös OL 
46:11). Vanhin Robert D. Hales kahdentoista apostolin 
koorumista on opettanut: ”Hengen lahjat – – autta-
vat meitä jokaista saavuttamaan iankaikkisen elämän 
tavoitteemme.

Nämä Hengen lahjat ilmenevät Pyhän 
Hengen lahjan kautta. Pyhä Henki on 
iankaikkisen jumaluuden kolmas jäsen. 
Tämä Pyhä Henki on Jumalan suoma 
lahja, joka auttaa meitä tekemään valin-
toja, joiden avulla saamme tietää tehtä-

vämme ja täytämme sen. – –

Näinä myöhempinä aikoina meille on annettu ymmär-
rystä Hengen lahjoista ilmoituksen kautta, kuten on 
merkitty muistiin Opin ja liittojen lukuun 46. Luvussa 46 
mainitaan erityisiä Hengen lahjoja seuraavasti:

’Sillä kaikille ei ole annettu jokaista lahjaa; sillä lahjoja 
on monia, ja jokaiselle ihmiselle on annettu lahja 
Jumalan Hengen kautta’ (jae 11).

Meille opetetaan selkeästi, että meille jokaiselle anne-
taan jokin lahja tai lahjoja. Tiedämmekö me, mikä lahja 
meille on annettu? Pyrimmekö me saamaan selville 
lahjamme?” (”Gifts of the Spirit”, Ensign, helmikuu 
2002, s. 12.)
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 1. Ajattele hengellisiä lahjoja, joita olet saanut Juma
lalta, ja kirjoita sitten pyhien kirjoitusten tutkimispäivä

kirjaasi vastaus kahteen tai kaikkiin seuraavista kysymyksistä:
 a. Kuinka olet hyötynyt saamistasi Hengen lahjoista?
 b. Mitä esimerkkejä hengellisistä lahjoista olet nähnyt kirkossa 
tänä päivänä?
 c. Kuinka voit käyttää hengellisiä lahjojasi ollaksesi siunauk
seksi muiden elämässä? Kuinka muiden lahjat ovat siunanneet 
sinun elämääsi?

Mieti, millä tavoin hengelliset lahjat ilmenivät Mormo-
nin kirjan esiin tulemisessa. Kirjoita annetuille viivoille 
ne hengelliset lahjat, jotka ilmenivät Joseph Smithin 
elämässä, kuten kuvissa näkyy:

Moroni 10:11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Moroni 10:14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Moroni 10:16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Moroni todisti, että meillä täytyy olla uskoa saadak-
semme hengellisiä lahjoja. Hän opetti, että Jumala ”toi-
mii voiman kautta ihmislasten uskon mukaan, samana 
tänään ja huomenna ja ikuisesti” (Moroni 10:7). Lue 
Moroni 10:19, 24 ja pane merkille, mikä estää ihmisiä 
saamasta ja tunnistamasta hengellisiä lahjoja.

 2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, miksi 
epäuskon tilassa olevat ihmiset eivät mielestäsi pysty tun

nistamaan tai vastaanottamaan Jumalan voimaa ja lahjoja.

Lue Moroni 10:20–23. Pane merkille, mitä Moroni 
opetti uskon, toivon ja rakkauden tärkeistä hengelli-
sistä lahjoista. Hän todisti, että uskon hengellinen lahja 
johtaa ihmeelliseen siunaukseen. Etsi tämä siunaus 
jakeesta 23. Huomaa, että ilmaus ”mikä minusta on 
tarpeen” voi tarkoittaa myös sitä, ”mitä minä haluan 
sinun tekevän”. Voisit merkitä jakeessa Moroni 10:23 
virkkeen, joka opettaa tätä periaatetta: Jos meillä on 
uskoa, me pystymme tekemään sen, mitä taivaalli
nen Isä haluaa meidän tekevän.

 3. Jotta sinun on helpompi huomata, kuinka tämä peri
aate on täyttynyt tai voisi täyttyä omassa elämässäsi, kir

joita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi muutama virke, joilla 
jatkat jompaakumpaa tai kumpaakin seuraavista lausumista:
 a. Olen päässyt osalliseksi jakeen Moroni 10:23 lupauksesta, kun…
 b. Jakeen Moroni 10:23 lupaus voi auttaa minua, kun…

 4. Ajattele niitä kahta periaatetta, jotka olet oppinut 
kohdasta Moroni 10:8–26: Jumala suo Hengen lahjoja 

lastensa hyödyksi ja avuksi. Jos meillä on uskoa, me pys-
tymme tekemään sen, mitä taivaallinen Isä haluaa meidän 
tekevän. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vas
taukset seuraaviin kysymyksiin:
 a. Kuinka näiden kahden periaatteen tunteminen voi auttaa 
sinua elämässäsi juuri nyt?
 b. Kuinka nämä periaatteet voivat auttaa sinua tilanteissa, joita 
saattaa tulla tulevaisuudessa?

Moroni 10:30–34
Moroni päättää aikakirjansa kutsumalla kaikkia tulemaan 
Kristuksen luokse ja tulemaan täydellisiksi Hänessä

Onko sinun mielestäsi mahdollista olla 
täydellinen tässä elämässä? Presidentti 
James E. Faust ensimmäisestä presidentti-
kunnasta on selittänyt käskyä tulla 
täydelliseksi: ”Täydellisyys on iankaikki-
nen tavoite. Vaikka emme kuolevaisuu-

dessa pystykään olemaan täydellisiä, siihen pyrkiminen 
on käsky, jonka me lopulta sovituksen ansiosta pys-
tymme pitämään.” (Ks. ”Tämä on meidän aikamme”, 
Liahona, heinäkuu 1999, s. 21.)

Kuten presidentti Faust opetti, täydellisyys on tavoite, 
jota kohti voimme työskennellä nyt ja jonka voimme 
saavuttaa tulevassa elämässä Vapahtajan avulla. Moroni 
päätti todistuksensa opettamalla, mitä me voimme 
tehdä kutsuaksemme nyt elämäämme Vapahtajan puh-
distavan voiman ja tullaksemme lopulta täydellisiksi 
Hänen sovituksensa avulla.

 5. Tee pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seuraava 
taulukko:

Mitä minä voin tehdä Mitä Jumala lupaa

Tutki jakeita Moroni 10:30–33 ja pane merkille, a) mitä meidän 
täytyy tehdä tullaksemme puhtaiksi ja lopulta täydellisiksi ja 
b) mitä Jumala lupaa tehdä auttaakseen meitä. Kirjoita taulukon 
asianomaisiin kohtiin, mitä löydät.
Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
taulukon alle tai pyhiin kirjoituksiisi kohdan Moroni 
10:32–33 viereen seuraava lausuma: Kun tulemme Jee
suksen Kristuksen luokse, me voimme puhdistua 
ja tulla täydellisiksi Hänen sovituksensa ansiosta.

Kristuksen luokse tuleminen on elinikäinen pro-
sessi, joka alkaa siitä, että uskomme Häneen ja sitten 
etsimme nöyrästi Hänen vaikutustaan elämässämme. 
Prosessi jatkuu siten, että otamme vastaan Hänen 
evankeliuminsa, otamme vastaan Hänet Vapahta-
janamme, teemme parannuksen, teemme Hänen 
kanssaan liittoja evankeliumin toimitusten kautta ja 
kestämme uskollisesti kuuliaisina Hänen käskyilleen 
läpi elämämme. Viimein olemme tulleet Kristuksen 
luokse, kun meistä on tullut Hänen kaltaisiaan. Silloin 
voimme asua Hänen kanssaan iankaikkisuuksissa.

Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin koo-
rumista on esittänyt lyhyesti Moronin viimeisen kutsun 
tulla Kristuksen luokse. Moroni esitti sen kohdassa 
Moroni 10:30–33:

”Moronin [viimeinen todistus tähdentää] 
uskoa Kristukseen, toivoa Kristuksessa, 
Kristuksen rakkautta – hänen rukoilles-
saan, että nämä kolme suurta kristillistä 
hyvettä, nämä kolme täydellistä kristillistä 
periaatetta johtavat meidät puhtauteen. – –

Tuo viimeinen, lopullinen, yksinäinen vetoomus 
uskontomme lakikivessä ja virheettömimmässä 
kirjassa, mikä on koskaan kirjoitettu, on kehotus olla 
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koskematta mihinkään epäpuhtaaseen, kehotus olla 
pyhä ja tahraton, kehotus olla puhdas. Ja se puhtaus 
voi tulla vain sen Karitsan veren avulla, joka kantoi 
meidän surumme ja otti taakakseen meidän sairau-
temme, Karitsan, jonka meidän rikkomuksemme ovat 
lävistäneet ja meidän pahat tekomme ovat ruhjoneet, 
Karitsan, jota halveksittiin ja ahdistettiin mutta jota me 
emme minään pitäneet (ks. Moosia 14). – –

Puhtaus – Karitsan veren avulla. Sitä [Mormonin kirja] 
anoo.” (”A Standard unto My People”, kirkon koulu-
laitoksen Mormonin kirja - aiheinen symposiumi, 
9. elokuuta 1994, s. 15, si.lds.org.)

Kertaa jakeet Moroni 10:32–33 ja merkitse ilmaukset, 
jotka tähdentävät, että ainoa keino, jolla voimme olla 
täydellisiä, on olla täydellisiä Kristuksessa. Tämä tarkoit-
taa sitä, että me emme voi itse saavuttaa täydellisyyttä; 
meidän täytyy turvautua Vapahtajan sovituksen voimaan 
ja armoon. Pohdi, miksi me tarvitsemme Jeesuksen Kris-
tuksen sovitusta tullaksemme puhtaiksi ja täydellisiksi. 
Voisit merkitä jakeissa Moroni 10:32–33 ne ilmaukset, 
jotka ovat mielestäsi kannustavia, kun pyrit puhtauteen 
ja täydellisyyden iankaikkiseen tavoitteeseen.

Katso uudelleen, mitä kirjoitit pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjassasi olevaan taulukkoon otsikon 
”Mitä minä voin tehdä” alle. Valitse yksi siihen kohtaan 
kirjoitettu toiminta ja pohdi, millä tavoin sinä voit olla 
uutterampi sillä elämäsi osa- alueella.

Lue Moroni 10:34 ja pane merkille todisteita Moronin 
uskosta Jeesukseen Kristukseen sekä iankaikkisen 
elämän saamisen toivosta. Meilläkin voi olla usko ja 
toivo, kun omaksumme Mormonin kirjan tutkimisen 
koko elämän kestäväksi pyrkimykseksi ja toteutamme 
sen sivuilla opetettuja totuuksia.

 6. Kun päätät tämän Mormonin kirjan oppikurssin, kir
joita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset 

seuraaviin kysymyksiin ja valmistaudu kertomaan vastauksesi 
opettajallesi:
 a. Miten Mormonin kirjan tutkiminen tänä vuonna on vaikutta
nut elämääsi?
 b. Mitkä opetukset tai periaatteet ovat auttaneet sinua ”tule
maan Kristuksen luokse” ja vahvistaneet uskoasi Vapahtajaan?
 c. Mikä on todistuksesi Mormonin kirjasta?

 7. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 
tämän päivän tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut lukualueen Moroni 10:8–26, 30–34 ja suorittanut 
tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää 
opettajalleni:
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