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VI

Päämäärämme
Seminaarien ja uskontoinstituuttien tavoit-
teessa sanotaan:
”Päämääränämme on auttaa nuoria ja 
nuoria aikuisia ymmärtämään Jeesuk-
sen Kristuksen opetuksia ja sovitusta ja 
luottamaan niihin, tulemaan kelvollisiksi 
saamaan temppelin siunaukset sekä 
valmistautumaan itse ja valmistamaan per-
hettään ja muita iankaikkiseen elämään 
taivaallisen Isänsä luona.”
Päämäärämme saavuttamiseksi me ope-
tamme oppilaille evankeliumin oppeja ja 
periaatteita sellaisina kuin ne sisältyvät pyhiin 
kirjoituksiin ja profeettojen sanoihin. Ope-
tamme näitä oppeja ja periaatteita tavalla, 
joka johtaa ymmärtämiseen ja rakentumi-
seen. Autamme oppilaita täyttämään oman 
osansa oppimisprosessissa ja valmistamme 
heitä opettamaan evankeliumia muille.
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi sinua 
ja opettamiasi oppilaita kannustetaan sisäl-
lyttämään seuraavat evankeliumin opet-
tamisen ja oppimisen perusasiat yhteiseen 
pyhien kirjoitusten tutkimiseenne:
• Opettakaa ja oppikaa Hengen avulla.
• Luokaa oppimisympäristö, jossa vallitsee 

rakkaus, arvostus ja tarkoituksellisuus.
• Tutkikaa pyhiä kirjoituksia päivittäin ja 

lukekaa oppikurssin aineisto. (Taulu-
koita, joilla voi pitää kirjaa pyhien kirjoi-
tusten lukemisesta, on liitteenä tämän 
oppikirjan lopussa.)

• Ymmärtäkää pyhien kirjoitusten sekä 
profeettojen sanojen tausta ja sisältö.

• Tunnistakaa ja ymmärtäkää evankeliu-
min oppeja ja periaatteita, tuntekaa 
niiden totuus ja tärkeys sekä toteutta-
kaa niitä käytännössä.

• Selittäkää evankeliumin oppeja ja periaat-
teita sekä kertokaa ja todistakaa niistä.

• Hallitkaa pyhien kirjoitusten avainkoh-
dat ja perusopit.

Tämä opettajan kirja on laadittu avuksesi, 
jotta voit onnistua saavuttamaan nämä 
tavoitteet.

Oppiaiheen 
valmisteleminen
Herra on käskenyt niitä, jotka opettavat 
Hänen evankeliumiaan, ”[opettamaan] 
minun evankeliumini periaatteita, jotka 
ovat Raamatussa ja Mormonin kirjassa, 
jossa on evankeliumin täyteys” (OL 42:12). 
Edelleen Hän opetti, että näitä totuuksia 
tulee opettaa ”kuten Henki heitä ohjaa”, 
joka ”Henki annetaan – – uskon rukouk-
sen kautta” (OL 42:13–14). Kun valmiste-
let kutakin oppiaihetta, tavoittele rukoillen 
Hengen johdatusta avuksesi ymmärtääk-
sesi pyhiä kirjoituksia sekä niiden sisältämiä 
oppeja ja periaatteita. Noudata niin ikään 
Hengen kehotuksia, kun suunnittelet, 
kuinka voit auttaa oppilaitasi ymmärtä-
mään pyhiä kirjoituksia, saamaan opetusta 
Pyhältä Hengeltä ja tuntemaan halua 
toteuttaa oppimaansa käytännössä.
Tällä kurssilla Mormonin kirja on ensisijai-
nen aineistosi, kun valmistaudut ja opetat. 
Tutki rukoillen niitä lukuja tai jakeita, joita 
aiot opettaa. Pyri ymmärtämään pyhien 
kirjoitusten lukualueen tausta ja sisältö, 
kuten kertomuksen juoni, ihmiset, paikat 
ja tapahtumat. Kun tutustut kunkin pyhien 
kirjoitusten lukualueen taustaan ja sisältöön, 
pyri tunnistamaan sen sisältämiä oppeja ja 
periaatteita sekä päätä, mitkä näistä totuuk-
sista oppilaidesi on tärkeintä ymmärtää ja 
toteuttaa käytännössä. Kun olet päässyt 
selville siitä, mihin asioihin keskityt, voit 

ratkaista, mitkä menetelmät, tavat ja toimin-
nat auttavat oppilaitasi parhaiten oppimaan 
pyhissä kirjoituksissa olevat pyhät totuudet 
ja toteuttamaan niitä käytännössä.
Tämän oppikirjan tarkoituksena on auttaa 
sinua tässä prosessissa. Tarkastele huolella 
oppiaiheaineistoa, joka vastaa sitä pyhien 
kirjoitusten lukualuetta, jonka aiot opettaa. 
Voit päättää käyttää pyhien kirjoitusten 
lukualueen kaikkia ehdotuksia tai joitakin 
niistä tai voit soveltaa ehdotettuja ideoita 
opettamiesi oppilaiden tarpeisiin ja olosuh-
teisiin. Kun mietit oppiaineiston sovelta-
mista, pidä huoli siitä, että noudatat tätä 
kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, 
vanhin Dallin H. Oaksin antamaa neuvoa:
”Olen kuullut presidentti Packerin opet-
tavan usein, että ensin me omaksumme, 
sitten sovellamme. Jos tunnemme ennalta 
laaditun oppiaiheemme perin pohjin, 
voimme sitten noudattaa Hengen keho-
tusta soveltaaksemme sitä.” (”Paneelikes-
kustelu vanhin Dallin H. Oaksin kanssa”, 
seminaarien ja uskontoinstituuttien satelliit-
tilähetys, 7. elokuuta 2012, s. 6, si. lds. org.)
Kun valmistaudut opettamaan, ota huo-
mioon oppilaat, joilla on erityisiä tarpeita. 
Sopeuta toimintoja ja odotuksia, jotta voit 
auttaa heitä onnistumaan. Yhteydenpito 
vanhempien ja johtohenkilöiden kanssa 
auttaa sinua olemaan tietoinen oppilaiden 
tarpeista ja auttaa sinua luomaan oppilaille 
merkityksellisen ja rakentavan kokemuksen.

Mormonin kirja, seminaarinopettajan 
kirja – Johdanto
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JOHDANTO: 

Ensimmäinen Nefin kirja
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Kun oppilaat tutkivat Ensimmäistä 
Nefin kirjaa, he huomaavat, että ”Herran 
lempeät armoteot tulevat kaikkien niiden 
osaksi, jotka hän on valinnut, heidän 
uskonsa tähden, tehden heidät voimal-
lisiksi” (1. Nefi 1:20). He oppivat myös, 
että Jumala haluaa siunata lapsiaan. Lehi 
ja hänen kansansa pääsivät osallisiksi 
Jumalan armosta ja siunauksista kun

Keille tämä kirja kirjoitettiin 
ja miksi?
Nefi kirjoitti pitäen mielessään kolme kuulija-
kuntaa: isänsä jälkeläiset, Herran liittokansan 
viimeisinä aikoina ja maailman kaikki ihmiset 
(ks. 2. Nefi 33:3, 13). Hän kirjoitti saadak-
seen kaikki tulemaan Jeesuksen Kristuksen 
luokse ja pelastumaan (ks. 1. Nefi 6:4).

ill i j i ki j i ii

• Nefille näytetään, kuinka rakennetaan 
laiva, joka vie hänen väkensä luvattuun 
maahan (ks. 1. Nefi 18:1).

Ensimmäinen Nefin kirja sisältää ensi 
käden selostuksen kansasta, joka matkasi 
lupauksen maahan. Myöhemmin Mor-
monin kirjassa mainitaan kaksi muuta 
ryhmää, jotka matkasivat luvattuun 
maahan: mulekilaiset (ks. Omni 14–17) 
j j diläi t (k Et 6 4 12)
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Johdanto
Lähdettyään Babylonin tornilta Jered ja hänen veljensä 
sekä heidän perheensä ja ystävänsä kulkivat Herran 
johtamina läpi erämaan. Herra kehotti Jeredin veljeä 
rakentamaan kahdeksan laivaa, jotka kuljettaisivat 

hänen väkensä meren yli lupauksen maahan. Kun 
Jeredin veli ja hänen väkensä tottelivat Herraa uskossa, 
Herra antoi heille johdatusta ja ohjausta, jota he tarvit-
sivat onnistuakseen matkallaan.

OPPIAIHE 144

Eter 2

Opetusehdotuksia

Eter 2:1–12
Jerediläiset aloittavat matkansa kohti luvattua maata
Auta oppilaita näkemään, kuinka Jumalalta saamiemme ohjeiden noudattaminen voi val-
mistaa meitä saamaan lisää johdatusta ja ohjausta Häneltä, pitämällä seuraava toiminta:

Kätke ennen oppituntia luokkahuoneeseenne jokin esine, joka kuvastaa aarretta. Valmista 
kolmen tai neljän vihjeen sarja, joka opastaa oppilaat aarteen luo. Anna oppilaille ensim-
mäinen vihje. Tämä vihje ohjaa heidät seuraavan vihjeen luo, joka puolestaan ohjaa heidät 
seuraavan vihjeen luo ja niin edelleen, kunnes oppilaat löytävät aarteen. Kun he ovat 
löytäneet aarteen, kysy:

• Mitä olisi tapahtunut, jos olisitte jättäneet ensimmäisen vihjeen huomiotta? (He eivät 
olisi löytäneet toista vihjettä.)

Kehota oppilaita tarkastelemaan itsekseen jakeita Et. 1:41–42 ja panemaan merkille, mitkä 
olivat Herran ensimmäiset ohjeet jerediläisten opastamiseksi luvattuun maahan.

Auta oppilaita näkemään, kuinka jerediläiset suhtautuivat näihin ohjeisiin, kehottamalla 
yhtä oppilasta lukemaan ääneen Et. 2:1–3.

• Kuinka jerediläiset suhtautuivat Herran ensimmäisiin ohjeisiin?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Et. 2:4–6. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja 
panemaan merkille, minkä siunauksen jerediläiset saivat noudatettuaan ensimmäisiä ohjeita.

• Mitä tapahtui sen jälkeen kun jerediläiset olivat noudattaneet Herran antamia ensim-
mäisiä ohjeita? (Herra antoi heille lisää ohjeita Jeredin veljen kautta.)

• Mitä voimme tämän kertomuksen pohjalta oppia siitä, kuinka voimme saada johda-
tusta Herralta? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta heidän vastauksistaan tulisi 
kuvastua seuraava periaate: Kun toimimme uskossa sen ohjauksen mukaan, jota 
Herra on meille antanut, me voimme saada Häneltä lisää johdatusta. Voisit ehdot-
taa, että he kirjoittavat tämän totuuden pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Et. 2:6 viereen.)

Auta oppilaita paremmin ymmärtämään ja soveltamaan tätä periaatetta käytännössä 
kehottamalla heitä miettimään jotakin vaikutelmaa tai kehotusta, jonka he ovat äskettäin 
saaneet Herralta. Lue sitten kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Richard G. 
Scottin seuraavat sanat siitä, millä tavoin me usein saamme ilmoitusta:

”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 merkit-
tävää henkilökohtaista kasvua.” (”Rukouksen ylimaallisen lahjan hyödyntä-
minen”, Liahona, toukokuu 2007, s. 9.)

Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimis-
päiväkirjaan vastaukset seuraaviin kysymyksiin. Voisit kirjoittaa ne taululle tai lukea ne 
hitaasti, jotta oppilaat voivat kirjoittaa ne.

• Milloin olet noudattanut jotakin hengellistä kehotusta ja sitten saanut Jumalalta lisää ohjausta?

Herätä mielenkiinto 
ja keskitä huomio
Suunnittele toimintoja, 
jotka herättävät mie-
lenkiinnon ja auttavat 
oppijoita keskittämään 
huomionsa oppiaiheen 
pyhien kirjoitusten 
kohtiin. Nämä toiminnat 
ovat tehokkaimpia sil-
loin kun ne ovat lyhyitä 
ja kun ne johtavat oppi-
jat keskittymään oppiai-
heen pääperiaatteisiin.

Päivittäisseminaa-
rin opettajan kirjan 
käyttäminen
Kirjan johdanto
Kirjojen johdannoissa on yleiskat-
saus Mormonin kirjan kuhunkin 
kirjaan. Niissä selitetään muun 
muassa, kuka kirjoitti kyseisen 
kirjan, niissä kuvaillaan, mitä tar-
koituksia kirjoittajilla oli kirjoittaes-
saan, ja niissä esitetään yhteen-
veto kyseisen kirjan sisällöstä.

Pyhien kirjoitusten 
lukualueen johdanto
Pyhien kirjoitusten lukualueiden 
johdannoissa annetaan lyhyt 
yleiskatsaus kunkin oppiaiheen 
lukualueen taustaan ja sisältöön.

Jaeryhmät ja 
taustayhteenveto
Pyhien kirjoitusten lukualueet on 
usein jaettu pienempiin osioihin 
tai jaeryhmiin aiheessa tai toi-
minnassa ilmenevien muutosten 
pohjalta. Kunkin jaeryhmän 
viitemerkinnän jälkeen on lyhyt 
yhteenveto kyseisen jaeryhmän 
tapahtumista tai opetuksista.

Opetusvihjeet
Opetusvihjeissä selitetään 
evankeliumin opettamisen 
periaatteita ja menetelmiä. Ne 
voivat olla avuksi, kun pyrit 
kehittymään opettajana.

Oppiaiheen teksti
Oppiaiheen teksti opastaa 
sinua, kun tutkit ja opetat. Siinä 
on opetusehdotuksia, kuten 
kysymyksiä, toimintoja, lainauk-
sia, kaavioita ja taulukoita.

Opit ja periaatteet
Kun pyhien kirjoitusten tekstin 
tarkastelusta nousee luontevasti 
esiin oppeja ja periaatteita, ne on 
lihavoitu, jotta sinun on helpompi 
huomata ne ja tähdentää niitä 
keskustellessasi oppilaiden kanssa.

Kuvat
Kuvat kirkon johtohenkilöistä 
ja pyhien kirjoitusten tapahtu-
mista ovat havaintovälineitä, 
joita voit opettaessasi laittaa 
esille, mikäli ne ovat saatavilla.
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MORMON 7– 8:11

Kerro lopuksi jokin kokemus, jolloin Herra on siunannut sinua, kun olet ollut uskollinen 
yksinäisissä tai vaikeissa olosuhteissa.

Pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien kertaaminen
Kirjoita taululle sana kehottaa. Selitä, että sana kehottaa tarkoittaa sitä, että kannustaa voimakkaasti 
muita toimimaan tietyllä tavalla. Selitä, että Mormonin viimeiset sanat luvussa Morm. 7 ovat 
hyvä esimerkki kehotuksesta. Anna kullekin oppilaalle paperi ja sano heille, että heidän tulee 
kirjoittaa kehotus, jonka pohjana on jokin Mormonin kirjan hallittava kohta, joka on yksi heidän 
suosikeistaan. Pyydä oppilaita kirjoittamaan paperin ylälaitaan seuraavaa: ”Haluaisin sanoa 
jotakin viimeisten aikojen nuorille.” Kehota jokaista oppilasta valitsemaan yksi mieleinen pyhien 
kirjoitusten hallittava kohta ja sitten kirjoittamaan valitsemansa kohdan pohjalta kehotus viimeis-
ten aikojen nuorille. Heidän kehotuksensa voisi sisältää tiivistelmän kyseisen hallittavan kohdan 
päätotuuksista, selityksen sille, miksi nämä totuudet ovat tärkeitä nykypäivän nuorille, ja kutsun 
toimia näiden totuuksien mukaisesti. Kehotuksen lopussa voisi olla samankaltainen lupaus kuin 
jakeessa Morm. 7:7 tai Morm. 7:10. Voisit pyytää muutamaa oppilasta esittämään valmiin keho-
tuksensa luokalle. Voisit myös kerätä nämä kehotukset ja käyttää niitä vihjeinä tulevissa pyhien 
kirjoitusten hallittaviin kohtiin liittyvissä toiminnoissa tai laittaa ne näkyviin luokkahuoneessa.

Huom. Voit käyttää tätä toimintaa milloin tahansa oppiaiheen aikana. Voit esimerkiksi käyt-
tää sitä oppiaiheen lopussa tai voit käyttää sitä käsiteltyänne luvun Morm. 7.

Kommentteja ja taustatietoja
Mormon 7. Mormonin viimeinen vetoomus uskoa 
Kristukseen

Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin koo-
rumista on selittänyt Mormonin viimeistä vetoomusta 
uskoa Kristukseen, vetoomusta, jonka Mormon kirjoitti 
meidän aikamme ihmisille nähtyään koko kansakun-
tansa tuhoutumisen:

”Yksinpuhelussaan kuoleman kynnyksellä Mormon 
osoitti sanansa kautta ajan ja paikan kaikille, varsinkin 
’Israelin huoneen jäännökselle’, joka jonakin päivänä 
lukisi hänen majesteettisen aikakirjansa. Niiden, jotka 
elävät toisena ajankohtana ja toisessa paikassa, on 
opittava se, mitä Mormonin edessä lojuvat olivat unoh-
taneet – että kaikkien on ’uskottava Jeesukseen Kris-
tukseen, että hän on Jumalan Poika’, että kun Hänet 

oli ristiinnaulittu Jerusalemissa, Hän oli ’Isän voimalla 
– – noussut ylös, minkä kautta hän on saanut voiton 
haudasta; ja hänessä on myös kuoleman pistin nielty.

Ja hän saa aikaan kuolleiden ylösnousemuksen – – [ja] 
maailman lunastuksen.’ Ne, jotka lunastetaan, voivat 
sitten Kristuksen ansiosta nauttia ’onnen [tilasta], jolla 
ei ole loppua’. [Morm. 7:2, 5–7.] – –

Teidän on ’uskottava Kristukseen’ – varsinkin sellaisten 
murheellisten mutta vältettävissä olevien seurausten 
valossa – oli Mormonin viimeinen vetoomus ja hänen 
ainoa toiveensa. Se on koko sen kirjan perimmäinen 
tarkoitus, joka on tullut myöhempien aikojen maa-
ilmalle hänen mukaansa nimettynä.” (Christ and the 
New Covenant: The Messianic Message of the Book of 
Mormon, 1997, s. 321–322.)

Lisäopetusehdotus
Mormon 7:8–9. Raamattu ja Mormonin kirja

Laita näkyviin Mormonin kirja, johon olet laittanut 
nimilapun ”tämä”. Laita sitten näkyviin Raamattu, 
johon olet laittanut nimilapun ”se”. Kehota oppilaita 
lukemaan itsekseen Morm. 7:8–9 ja panemaan merkille, 

mitä Mormon sanoi ”tämän” (Mormonin kirja) ja ”sen” 
(Raamattu) välisestä suhteesta.

• Kuinka se, että olette tutkineet Mormonin kirjaa, on 
vahvistanut todistustanne Raamatun totuuksista? 
Kuinka se, että olette tutkineet Raamattua, on vah-
vistanut todistustanne Mormonin kirjasta?

Pyhien kirjoitusten 
hallinta
Mormonin kirjan 25 hallittavaa 
kohtaa on korostettu asiayh-
teydessään niissä oppiaiheissa, 
joissa ne esiintyvät. Kussakin 
näistä oppiaiheista on myös 
opetusehdotus kutakin tällaista 
kohtaa varten. Jotta voit opet-
taa pyhien kirjoitusten hallintaa 
jatkuvasti, hallittavien kohtien 
kertaustoimintoja on sijoitettu 
eri puolille oppikirjaa. Lisää 
hallittavien kohtien opettami-
seen liittyviä ideoita on liitteenä 
tämän oppikirjan lopussa.

Tyhjä tila
Voit käyttää tekstisarakkeen 
vieressä olevaa tyhjää tilaa 
valmistellessasi oppiaihetta, 
kuten kirjoittamalla muistiinpa-
noja, periaatteita, kokemuksia 
tai muita ideoita sen mukaan 
kuin tunnet Pyhän Hengen 
innoittavan.

Kommentteja ja 
taustatietoja
Joidenkin oppiaiheiden lopussa 
on vielä lainauksia ja selityk-
siä, jotka antavat sinulle lisää 
ymmärrystä tietyistä näkemyk-
sistä tai pyhien kirjoitusten koh-
dista. Käytä tämän osion tietoja 
valmistautuessasi vastaamaan 
kysymyksiin tai antamaan lisä-
näkemyksiä opetuksesi aikana.

Lisää 
opetusehdotuksia
Joidenkin oppiaiheiden lopussa 
on lisää opetusehdotuksia. 
Näissä annetaan ehdotuksia 
sellaisten oppien ja periaattei-
den opettamiseen, joita ei ken-
ties tuoda esiin tai tähdennetä 
oppiaiheen tekstissä. Niissä 
voidaan myös antaa ehdo-
tuksia siitä, mitä visuaalista 
mediaa, kuten DVD- levyillä 
olevia esityksiä, voi käyttää.
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Päivittäisseminaarin 
ohjelma (vapaatunti-   
ja aamuseminaari)
Tämä oppikirja sisältää seuraavat osiot 
päivittäisseminaarin opettajille: 160 oppi-
aihetta päivittäisseminaarin opettajalle, 
opetusvihjeitä sekä lähdeaineistoa pyhien 
kirjoitusten hallittavien kohtien ja perus-
oppien opettamiseen.

Päivittäisseminaarin opettajan 
oppiaiheet
Oppiaiheen rakenne
Jokainen tämän oppikirjan oppiaihe 
keskittyy ennemminkin pyhien kirjoitusten 
lukualueeseen kuin johonkin tiettyyn käsit-
teeseen, oppiin tai periaatteeseen. Tämä 
rakenne auttaa sinua ja oppilaitasi opiske-
lemaan pyhiä kirjoituksia järjestyksessä ja 
käsittelemään oppeja ja periaatteita sitä 
mukaa kuin ne nousevat luontevasti esiin 
pyhien kirjoitusten tekstistä. Kun oppilaat 
oppivat, missä asiayhteydessä jokin oppi 
tai periaate esiintyy, heidän ymmärryk-
sensä siitä totuudesta voi syventyä. Lisäksi 
oppilaat pystyvät paremmin näkemään ja 
ymmärtämään niiden sanomien täyden 
laajuuden, joita innoitetuilla kirjoittajilla oli 
tarkoitus välittää. Kun pyhiä kirjoituksia 
opetetaan tällä tavalla, se auttaa oppi-
laita myös oppimaan, kuinka he voivat 
löytää ja toteuttaa iankaikkisia totuuksia 
käytännössä tutkiessaan pyhiä kirjoituksia 
henkilökohtaisesti.
Jokaisen oppiaiheen pyhien kirjoitusten 
lukualueessa on osuuksia, joita oppi-
aiheessa ei korosteta. Joihinkin osuuk-
siin kiinnitetään vähemmän huomiota, 
koska ne eivät ole innoitetun kirjoittajan 
kokonaissanoman kannalta niin keskeisiä 
tai koska ne eivät ehkä sovellu niin hyvin 
nuoriin. Sinun tehtävänäsi on sovittaa 
tämä aineisto opettamiesi oppilaiden 
tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden 
mukaiseksi. Voisit sovittaa tämän oppi-
kirjan opetusehdotuksia päättämällä kes-
kittyä johonkin tiettyyn opinkohtaan tai 
periaatteeseen enemmän kuin oppiaiheen 
aineistossa ehdotetaan tai päättämällä 
antaa vähemmän painoa pyhien kirjoi-
tusten lukualueen jollekin osuudelle, jota 
oppikirjassa käsitellään syvällisesti. Tavoit-
tele Pyhän Hengen johdatusta avuksesi, 
jotta voit tehdä tätä sovittamista samalla 
kun valmistaudut ja opetat.

Opit ja periaatteet
Huomaat, että kunkin oppiaiheen tekstissä 
useita keskeisiä oppeja ja periaatteita 
korostetaan lihavoinnilla. Nämä opit ja 
periaatteet tuodaan esiin opetusohjel-
massa, koska 1) ne kuvastavat pyhien 
kirjoitusten lukualueen jotakin keskeistä 
sanomaa, 2) ne soveltuvat erityisen hyvin 
oppilaiden tarpeisiin ja olosuhteisiin tai 
3) ne ovat keskeisiä totuuksia, jotka voivat 
auttaa oppilaita syventämään suhdet-
taan Herraan. Huomaa, että Mormonin 
kirjassa opetetaan lukuisia totuuksia niiden 
totuuksien lisäksi, jotka tuodaan esiin 
opetusohjelmassa. Presidentti Boyd K. 
Packer on opettanut, että pyhät kirjoitukset 
sisältävät ”loputtoman määrän totuuden 
yhdistelmiä, jotka sopivat jokaisen ihmisen 
jokaiseen olosuhteeseen” (”The Great 
Plan of Happiness”, kirkon koululaitoksen 
Oppi ja liitot sekä kirkon historia - aiheinen 
symposiumi, 10. elokuuta 1993, s. 2,  
si. lds. org).
Kun opetat, tarjoa oppilaille jatkuvasti 
mahdollisuuksia tunnistaa oppeja ja peri-
aatteita pyhistä kirjoituksista. Kun oppilaat 
ilmaisevat löytämiään totuuksia, he saatta-
vat usein käyttää eri sanoja kuin ne, joilla 
oppi tai periaate on esitetty tässä oppikir-
jassa. He saattavat myös huomata totuuk-
sia, joita ei mainita oppiaiheessa. Pidä huoli 
siitä, ettet anna ymmärtää, että oppilaiden 
vastaukset ovat väärin pelkästään siksi, että 
he käyttävät oppeja ilmaistessaan eri sanoja 
kuin oppikirjassa tai koska he mainitsevat 
totuuden, jota ei mainita opetusohjel-
massa. Jos oppilaan lausuma on kuitenkin 
opillisesti virheellinen, sinun tehtävänäsi 
on lempeästi auttaa oppilasta oikaisemaan 
lausumansa ja samalla säilyttää rakkauden 
ja luottamuksen ilmapiiri. Kun teet niin, se 
voi tarjota tärkeän oppimiskokemuksen 
luokkasi oppilaille.

Eteneminen
Tämä oppikirja sisältää 160 päivittäissemi-
naarin oppiaihetta. Tämän ansiosta ope-
tuksessa voidaan pitää taukoja oppilaiden 
koulujen lomien ja paikallisten juhlapy-
hien aikaan, ja silti jää muutamia päiviä 
pyhien kirjoitusten sisällön kertaamiseen 
tai pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien 
parissa työskentelyyn. Voit sovittaa 
oppiaiheita ja etenemistä tarvittaessa sen 
mukaan, kuinka paljon aikaa sinulla on 
tämän oppikurssin opettamiseen. (Katso 
mallia etenemisoppaasta, joka on tämän 
oppikirjan lopussa liitteenä.)

Korvaavat tehtävät
Julkaisua Mormonin kirja, opiskeluopas 
kotiopiskeluseminaarin oppilaille voidaan 
käyttää päivittäisseminaarin ohjelmissa 
lähdeaineistona annettaessa oppilaille 
korvaavia tehtäviä. Kotiopiskeluseminaa-
rin oppilaille tarkoitetun opiskeluoppaan 
oppiaiheet ovat rinnastettavissa tämän 
oppikirjan oppiaiheisiin. Oppilaille, joilla 
on paljon poissaoloja, voidaan antaa 
tehtäväksi suorittaa opiskeluoppaasta 
tehtävät, jotka vastaavat niiden oppitun-
tien sisältöä, joilta he ovat olleet poissa. 
Tehtävät voidaan tulostaa seminaarien 
ja instituuttien verkkosivustolta, joten 
sinun ei tarvitse antaa koko opiskelu-
opasta niille oppilaille, joiden on tehtävä 
korvaavia tehtäviä. Lisätietoja julkaisusta 
Mormonin kirja, opiskeluopas kotiopiske-
luseminaarin oppilaille on osiossa nimeltä 
”Kotiopiskeluseminaariohjelma”.

Opetusvihjeet
Tämän oppikirjan marginaalissa anne-
taan opetusvihjeitä. Nämä opetusvihjeet 
auttavat selittämään ja havainnollista-
maan, kuinka sinä ja opettamasi oppilaat 
voitte toteuttaa evankeliumin opettamisen 
ja oppimisen perusasioita tutkiessanne 
Mormonin kirjaa. Niissä ehdotetaan myös, 
kuinka voit käyttää tehokkaasti erilaisia 
opetusmenetelmiä, - taitoja ja - tapoja. Sitä 
mukaa kuin opit ymmärtämään opetusvih-
jeiden sisältämiä periaatteita, etsi tapoja, 
joilla voit jatkuvasti käyttää ja toteuttaa 
niitä opetuksessasi.

Pyhien kirjoitusten hallinta ja 
perusopit
Seminaarit ja uskontoinstituutit (S&I) 
on valinnut joukon pyhien kirjoitusten 
kohtia, jotka oppilaiden on määrä oppia 
hallitsemaan kunkin oppikurssin aikana. 
Tämän tarkoituksena on auttaa oppilaita 
kokoamaan itselleen iankaikkisia totuuksia 
ja kasvattaa heidän luottamustaan siihen, 
että he oppivat ja opettavat pyhiä kirjoi-
tuksia käyttäen. Lisäksi esitetään luettelo 
perusopeista, jotta voidaan tähdentää 
keskeisiä oppeja, jotka oppilaiden tulisi 
oppia ymmärtämään ja uskomaan ja 
joiden mukaan heidän tulisi oppia elämään 
neljän seminaarivuotensa aikana sekä koko 
loppuelämänsä ajan. Kunkin oppikurssin 
oppikirja on laadittu tähdentämään näitä 
perusoppeja sitä mukaa kuin ne tulevat 
esiin oppilaan tutkiessa pyhiä kirjoituksia 
järjestyksessä. Monet pyhien kirjoitusten 
hallittavista kohdista on valittu pitäen 
mielessä nämä perusopit, joten kun opetat 
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oppilaille pyhien kirjoitusten hallittavia koh-
tia, opetat heille myös näitä perusoppeja.
Kun oppilaat kokoavat iankaikkisia totuuk-
sia mieleensä ja sydämeensä, Pyhä Henki 
palauttaa nämä totuudet heidän muistiinsa 
tarpeen tullen ja antaa heille rohkeutta 
toimia uskossa (ks. Joh. 14:26). Presidentti 
Howard W. Hunter on opettanut:
”Kehotan painokkaasti teitä käyttämään 
opetuksessanne pyhiä kirjoituksia ja teke-
mään kaiken voitavanne auttaaksenne 
oppilaita käyttämään niitä ja tulemaan 
tutuiksi niiden kanssa. Haluaisin, että nuo-
remme luottaisivat pyhiin kirjoituksiin. – –
Haluamme oppilaiden luottavan pyhien 
kirjoitusten voimaan ja totuuksiin, 
luottavan siihen, että heidän taivaalli-
nen Isänsä todella puhuu heille pyhien 
kirjoitusten avulla, ja luottavan siihen, 
että he voivat kääntyä pyhien kirjoitusten 
puoleen ja löytää vastauksia ongelmiinsa 
ja rukouksiinsa. – –
Toivoisimme, ettei yksikään oppilaistanne 
lähtisi luokkahuoneestanne peloissaan tai 
nolostuneena tai häpeissään siitä, ettei 
hän voi saada tarvitsemaansa apua, koska 
hän ei tunne pyhiä kirjoituksia niin hyvin, 
että löytäisi oikeat kohdat.” (”Eternal 
Investments”, puhe kirkon koululaitok-
sen uskonnonopettajille, 10. helmikuuta 
1989, s. 2, si. lds. org.)
Lisätietoja pyhien kirjoitusten hallinnasta 
ja perusopeista on liitteenä tämän oppikir-
jan lopussa.
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L. Larsenin seuraavat sanat. Pyydä oppilaita panemaan merkille, 
keitä hän nimittää ”viinitarhan viimeisiksi työntekijöiksi”.

”[Nyt on aika], jolloin Herra ja Hänen palvelijansa ryhtyvät 
viimeisen kerran suureen työhön totuuden sanoman viemiseksi 
maan kaikille kansoille ja löytääkseen jälleen muinaisen Israelin 
jälkeläiset, jotka ovat kadottaneet tiedon siitä, keitä he todelli-
suudessa ovat. – –

Te olette tulleet maan päälle aikana, jolloin tämän suuren työn 
perustus on laskettu. Evankeliumi on palautettu viimeisen ker-
ran. Kirkko on saanut vankan sijan miltei kaikkialla maailmassa. 
Näyttämö on valmiina viimeisiä dramaattisia näytöksiä varten. 
Te esitätte niissä pääosaa. Te olette viinitarhan viimeisiä työn-
tekijöitä. – – Tähän palveluksen työhön teidät on valittu.” (Ks. 
”Kuninkaallinen sukupolvi”, Valkeus, lokakuu 1983, s. 62.)

Esitä seuraavat kysymykset:

• Keitä vanhin Larsenin sanojen mukaan ovat palvelijat eli ”vii-
meiset työntekijät”, jotka kutsutaan työhön viinitarhaan?

• Mitä mahdollisuuksia teillä on palvella Herraa ja auttaa muita 
tuottamaan hyvää hedelmää?

Lukekaa yhdessä ääneen MK Jaak. 5:71. Kehota oppilaita mai-
nitsemaan, mitä Herra lupaa niille, jotka työskentelevät Hänen 
kanssaan. Kysy oppilailta, milloin he ovat tunteneet, että heitä 
on siunattu, kun he ovat pyrkineet palvelemaan Herraa.

MK Jaakob 7
Jaakob turvautuu Herraan, kun hän kohtaa Seremin ja johdattaa 
nefiläisjoukon kääntymään Herran puoleen
Huom. Luvusta MK Jaak. 7 oppilaat saivat tietää, kuinka Jaakob 
pääsi voitolle, kun eräs mies nimeltä Serem, antikristus, vastusti 
hänen uskoaan Jeesukseen Kristukseen. Vaikka tämä oppiaihe 
ei keskity Jaakobin kokemukseen Seremin kanssa, voisit pyytää 
oppilaita tiivistämään tapahtumat ja mainitsemaan, minkä totuu-
den he ovat oppineet Jaakobin esimerkistä. Voisit tähdentää 
nimenomaan sitä totuutta, että meitä ei voi järkyttää uskos-
tamme, jos meidän todistuksemme perustuu ilmoitukseen 
ja todellisiin hengellisiin kokemuksiin.

Piirrä tämä kuvio taululle tai paperille. Pyydä oppilaita selittä
mään, kuinka se liittyy Enosin kokemukseen.

Jaa oppilaat kolmeen ryhmään. (Jos sinulla on pieni luokka, 
yksikin oppilas voi muodostaa ryhmän.) Pyydä, että ensimmäinen 
ryhmä lukee jakeet En. 4–6 ja valmistautuu selittämään yhden 
totuuden, jonka voimme oppia siitä, kun Enos rukoili omasta 
puolestaan. Pyydä, että toinen ryhmä lukee jakeet En. 9–10 
ja valmistautuu selittämään yhden totuuden, jonka voimme 
oppia Enosin rukouksen siitä osuudesta. Pyydä, että kolmannen 
ryhmän oppilaat lukevat jakeet En. 11–14 ja valmistautuvat selit-
tämään yhden totuuden, jonka voimme oppia Enosin rukouksen 
siitä osuudesta. Pyydä sitten yhtä oppilasta kustakin ryhmästä 
kertomaan, mitä he ovat valmistelleet. Pyydä oppilaita silmäile-
mään pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjastaan päivän 3 tehtä-
vää 9 ja pyydä muutamia kertomaan, kuinka he ovat päättäneet 
toteuttaa Enosin kirjasta oppimiaan totuuksia.

Jarom ja Omni
Aikakirjanpitäjät kertovat nefiläisten kamppailuista ja siunauksista
Mikäli oppilailla on kysymyksiä eri kansojen muuttamisista länti-
sen pallonpuoliskon maihin, voisit keskustella heidän kanssaan 
oppilaan kirjan aineistosta, joka käsittelee kohtaa Omni 1–30 ja 
johon sisältyy ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presi-
dentti Anthony W. Ivinsin lausunto.

Kehota oppilaita silmäilemään puhetta, jonka he ovat valmis-
telleet Kristuksen luokse tulemisesta (päivä 4, tehtävä 4). Mikäli 
jää aikaa, voisit pyytää muutamia oppilaita esittämään puheensa 
luokalle. Jos pyydät etukäteen oppilaita pitämään puheensa, 
pidä huoli, että jätät heille kylliksi aikaa siihen.

Muistathan kiittää oppilaita heidän osallistumisestaan. Todista siitä 
rakkaudesta, jota taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus tuntevat jokaista 
oppilastasi kohtaan, ja vakuuta heille, että kun he tulevat Kristuk-
sen luokse koko sielustaan, he pelastuvat Hänen valtakuntaansa.

Seuraava viikko (Mormonin sanat – Moosia 6)
Seuraavalla viikolla oppilaat lukevat siitä, kuinka Jumalan enkeli 
ilmestyy kuningas Benjaminille, opettaa häntä ja kertoo hänelle, 
mitä hänen pitää sanoa kansalleen (ks. Moosia 3). Kuningas 
Benjamin puhui nämä sanat kansalleen, joka koki voimallisen 
muutoksen sydämessään.

Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe
Mormonin sanat – Moosia 6 (Viikko 11)

Valmisteluaineisto 
kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä 
oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä opeista ja periaatteista, joita oppi-
laat oppivat tutkiessaan lukuja Mormonin sanat – Moosia 6 
(viikko 11), mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiai-
heesi osana. Opettamasi oppiaihe keskittyy vain muutamiin 
näistä opeista ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen 
kehotuksia, kun mietit oppilaiden tarpeita.

Päivä 1 (Mormonin sanat – Moosia 2)
Kun oppilaat tutkivat Mormonin kokemusta Hengen noudatta-
misesta ja Nefin pienten levyjen sisällyttämisestä aikakirjaansa, he 
oppivat, että Herra tietää kaiken. Kuningas Benjamin opetti, että 
ellei nefiläisillä olisi ollut pyhiä kirjoituksia, he olisivat vaipuneet 
epäuskoon, ja että pyhien kirjoitusten tutkiminen auttaa meitä 
tuntemaan käskyt ja pitämään ne. Hän opetti kansalleen tärkeitä 
periaatteita kuten nämä: Kun palvelemme muita, me palve-
lemme Jumalaa. Kun tunnemme olevamme velkaa Jumalalle, me 
haluamme palvella muita ja kiitollisuutemme lisääntyy. Jos me 
pidämme käskyt, meitä siunataan sekä ajallisesti että hengellisesti.

Päivä 2 (Moosia 3)
Kuningas Benjamin kertoi enkelin sanat tämän ilmoitettua 
”suuren ilon ilosanoman” Herran tulemisesta kuolevaisuu-
teen. Oppilaat saivat tietää, että yli sata vuotta ennen kuin 
Jeesus Kristus kärsi, jotta me voisimme pelastua synneis-
tämme, näistä tapahtumista oli profetoitu. Meidät voidaan 
pelastaa synneistämme, kun me osoitamme uskoa Jeesuk-
seen Kristukseen ja teemme parannuksen. Jos taivumme 
Pyhän Hengen kutsuun, me voimme Jeesuksen Kristuksen 
sovituksen ansiosta voittaa luonnollisen ihmisen.

Johdanto
Tämä oppiaihe auttaa oppilaita ymmärtämään kuningas Ben-
jaminin opetuksia pojilleen ja kansalleen kolme vuotta ennen 
kuolemaansa. Kuningas Benjamin opetti kansalleen, kuinka he 
osoittamalla uskoa Jeesukseen Kristukseen voivat saada ja säilyt-
tää syntiensä anteeksiannon.

Opetusehdotuksia

Mormonin sanat
Nefi ja Mormon ilmaisevat luottamuksensa Jumalaan
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 1. Nefi 9:2–3 muistuttaaksesi oppi-
laille, että Nefiä käskettiin valmistamaan kahdet levyt. Auta heitä 
ymmärtämään, että tässä kohdassa ilmaus ”nämä levyt” viittaa 
Nefin pieniin levyihin, jotka sisälsivät pääasiassa pyhistä asioista 
kertovan aikakirjan. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 
9:4. Pyydä luokkaa panemaan merkille isojen levyjen tarkoitus 
(kertomus kuninkaiden hallituskausista ja kansan sodista).

Muistuta oppilaille, että kun Mormon oli laatimassa lyhennelmää 
Nefin isoista levyistä, hän löysi muiden aikakirjojen joukosta pie-
net levyt. Pyhä Henki innoitti häntä sisällyttämään laatimaansa 
lyhennelmään sen, mitä hän löysi pieniltä levyiltä, vaikkei hän 
tiennyt syytä siihen (ks. Morm. s. 7).

Kehota puolta luokkaa tutkimaan kohdasta 1. Nefi 9:5–6, miksi 
Nefiä käskettiin valmistamaan pienet levyt. Pyydä toista puolta 
luokkaa tutkimaan kohdasta Morm. s. 6–7, miksi Mormon päätti 
sisällyttää pienet levyt laatimaansa lyhennelmään. Kun luokan 
oppilaat kertovat, mitä ovat löytäneet, kysy heiltä, mitä nämä 
Nefin ja Mormonin kirjoittamat kohdat opettavat heille Herrasta. 
(Oppilaat saattavat esittää asian eri sanoin, mutta varmista, että 
he ilmaisevat ymmärtävänsä, että Herra tietää kaiken.)

• Mikä oli se tuleva ”viisas tarkoitus”, johon sekä Nefi että Mor-
iitt i t? (H ti i ttä 1828 i t l t

Kotiopiskelusemi-
naarin oppiaihei-
den käyttäminen
Yhteenveto oppilaiden 
oppiaiheista
Yhteenveto auttaa sinua tutus-
tumaan siihen taustaan sekä 
niihin oppeihin ja periaatteisiin, 
joita oppilaat ovat opiskel-
leet viikon aikana omasta 
opiskeluoppaastaan.

Oppiaiheen johdanto
Oppiaiheen johdannossa 
sinulle kerrotaan, mitä pyhien 
kirjoitusten lukualueen osuuk-
sia oppiaiheessa tähdennetään.

Oppiaiheen teksti
Oppiaiheen teksti opastaa 
sinua, kun tutkit ja opetat. Siinä 
on opetusehdotuksia, kuten 
kysymyksiä, toimintoja, lainauk-
sia, kaavioita ja taulukoita.

Jaeryhmät ja 
taustayhteenveto
Jakeet on ryhmitelty sen 
mukaan, miten pyhien kirjoi-
tusten lukualueessa tapahtuu 
muutoksia asiayhteydessä tai 
sisällössä. Kunkin jaeryhmän 
viitemerkinnän jälkeen on lyhyt 
yhteenveto kyseisen jaeryhmän 
tapahtumista tai opetuksista.

Opit ja periaatteet
Kun pyhien kirjoitusten tekstin 
tarkastelusta nousee luonte-
vasti esiin oppeja ja periaat-
teita, ne on lihavoitu, jotta 
sinun on helpompi huomata ne 
ja tähdentää niitä keskustelles-
sasi oppilaiden kanssa.

Seuraavan viikon 
aihealueen esittely
Kunkin oppiaiheen viimeinen 
kappale tarjoaa esimakua seu-
raavan viikon aihealueesta. Käy 
tämä kappale läpi oppilaidesi 
kanssa kunkin oppitunnin päät-
teeksi auttaaksesi heitä odotta-
maan innolla pyhien kirjoitusten 
tutkimista tulevalla viikolla.
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Kotiopiskeluseminaari-
ohjelma
Kotiopiskeluohjelman ansiosta oppilailla 
on mahdollisuus suorittaa seminaari käy-
mällä läpi oppiaiheita itsenäisesti kotona 
arkipäivän seminaariluokkiin osallistumisen 
sijaan. Nämä oppiaiheet ovat erillisessä 
oppikirjassa nimeltä Mormonin kirja, opis-
keluopas kotiopiskeluseminaarin oppilaille. 
Kerran viikossa oppilaat kokoontuvat 
seminaarinopettajan kanssa antaakseen 
suorittamansa tehtävät ja osallistuakseen 
oppituntiin luokassa. Seuraavassa kerro-
taan lisää oppilaan opiskeluoppaasta ja 
viikoittaisista oppitunneista luokassa.

Opiskeluopas 
kotiopiskeluseminaarin 
oppilaille
Julkaisu Mormonin kirja, opiskeluopas 
kotiopiskeluseminaarin oppilaille on laadittu 
auttamaan kotiopiskeluseminaarin oppilasta 
saamaan Mormonin kirjan opiskelemisesta 
samanlainen kokemus kuin seminaarioppi-
laalla, joka osallistuu arkipäivän seminaari-
luokkiin. Sen tähden oppilaan opiskelu-
oppaassa edetään samaan tahtiin kuin tässä 
oppikirjassa ja siinä tähdennetään samoja 
oppeja ja periaatteita. Oppilaan opiskelu-
oppaassa on myös opetusta pyhien kirjoitus-
ten hallittavista kohdista. Pyhien kirjoitusten 
hallittavat kohdat käsitellään siinä asiayhtey-
dessä, jossa ne esiintyvät pyhien kirjoitusten 
tekstissä. Lisätoimintoja annetaan kunkin 
sellaisen oppiaiheen lopussa, jossa kohtia 
käsitellään.
Kotiopiskeluseminaarin oppilaiden tulee 
kullakin viikolla käydä läpi neljä oppiai-
hetta oppilaan opiskeluoppaasta sekä 
osallistua seminaarinopettajansa pitämälle 
viikoittaiselle oppitunnille. Oppilaat teke-
vät numeroidut tehtävät opiskeluoppaas-
taan pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkir-
jaansa. Oppilaalla tulee olla kaksi pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaa, jotta he 
voivat jättää toisen opettajalleen ja jatkaa 

tehtävien suorittamista toiseen. Joka 
viikko kun oppilaat tapaavat opettajansa, 
toinen päiväkirja annetaan kotiopiskelu-
seminaarin opettajalle ja toinen annetaan 
takaisin oppilaalle, jotta hän voi käyttää 
sitä seuraavan viikon oppiaiheissa. (Esim. 
yhdellä viikolla oppilas suorittaa tehtävät 
päiväkirjaan 1. Sitten oppilas tuo tämän 
päiväkirjan oppitunnille ja antaa sen 
opettajalle. Seuraavalla viikolla oppilas 
suorittaa tehtävät päiväkirjaan 2. Kun 
oppilas antaa päiväkirjan 2 opettajalle, 
tämä palauttaa päiväkirjan 1. Sitten oppi-
las käyttää päiväkirjaa 1 suorittaessaan 
seuraavan viikon tehtäviä.)
Kaikkia seminaarioppilaita kannustetaan 
tutkimaan pyhiä kirjoituksia päivittäin 
ja lukemaan oppikurssin teksti, mutta 
kotiopiskeluseminaarin oppilaiden tulee 
ymmärtää, että heidän odotetaan käyt-
tävän lisäksi 30–40 minuuttia päivässä 
kuhunkin neljään kotiopiskeluseminaarin 
oppiaiheeseen sekä osallistuvan kotiopis-
keluseminaarin viikoittaiselle oppitunnille.

Kotiopiskeluseminaarin 
opettajan viikoittaiset 
oppiaiheet
Julkaisun Mormonin kirja, opiskeluopas 
kotiopiskeluseminaarin oppilaille jokainen 
viikko vastaa viittä oppiaihetta päivittäis-
seminaarin opettajan oppikirjassa. Tässä 
oppikirjassa on viiden oppiaiheen jälkeen 
aina yksi kotiopiskeluseminaarin opettajan 
viikoittainen oppiaihe. Kotiopiskeluse-
minaarin oppiaiheet auttavat oppilaita 
kertaamaan niitä oppeja ja periaatteita, 
joita he ovat viikolla oppineet käydessään 
läpi oppilaan opiskeluoppaan oppiaiheet, 
syventämään ymmärrystään niistä sekä 
toteuttamaan niitä käytännössä. Näissä 
oppiaiheissa saatetaan perehtyä myös 
sellaisiin totuuksiin, joita ei ole käsitelty 
oppilaan opiskeluoppaassa. (Saat apua 
oppiaiheiden aikataulun suunnitteluun 
katsomalla kotiopiskeluseminaarin opetta-
jille tarkoitettua etenemisopasta, joka on 
liitteenä tämän oppikirjan lopussa.)

Kotiopiskeluseminaarin opettajana sinulla 
tulee olla perinpohjainen ymmärrys siitä, 
mitä oppilaasi opiskelevat kotona kullakin 
viikolla, jotta osaat vastata kysymyksiin 
ja luoda merkityksellisiä keskusteluja, 
kun kokoonnut heidän kanssaan. Pyydä 
oppilaita tuomaan viikoittaiselle oppi-
tunnille mukanaan pyhät kirjoituksensa, 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjansa 
ja oppilaan opiskeluoppaansa, jotta he 
voivat käyttää niitä oppitunnin aikana. 
Sovita oppiaiheet opettamiesi oppilaiden 
tarpeiden ja Pyhän Hengen johdatuk-
sen mukaisesti. Voit myös käyttää tässä 
oppikirjassa olevia päivittäisseminaarin 
opettajan oppiaiheita, kun valmistaudut 
ja opetat. Päivittäisissä oppiaiheissa käy-
tettyjen opetusvihjeiden ja - menetelmien 
tutkiminen voi osaltaan rikastuttaa viikoit-
taista opettamistasi. Mukaudu opettamiesi 
oppilaiden mahdollisiin erityisiin tarpeisiin. 
Esimerkiksi, jos oppilaalla on kirjoitus-
vaikeuksia, anna hänen käyttää äänitys-
laitetta tai sanella ajatuksiaan jollekulle 
perheenjäsenelle tai ystävälle, joka voi 
kirjoittaa hänen vastauksensa muistiin.
Kunkin viikoittaisen oppitunnin lopussa 
kerää oppilaiden pyhien kirjoitusten tutki-
mispäiväkirjat ja kannusta heitä jatkamaan 
opiskelemistaan. Anna heille pyhien kirjoi-
tusten tutkimispäiväkirja seuraavan viikon 
tehtäviä varten. Rajallisen ajan vuoksi 
sinun ei tarvitse tähdentää pyhien kirjoi-
tusten hallintaa viikoittaisilla oppitunneilla. 
Kun luet läpi tehtäviä oppilaiden pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjoista, anna 
heille aika ajoin palautetta heidän työs-
kentelystään kirjoittamalla pieni viesti tai 
antamalla sanallista palautetta seuraavan 
kerran tavatessanne. Voisit myös yrittää 
keksiä muita keinoja tukea heitä ja antaa 
merkityksellistä palautetta. Tämä auttaa 
oppilaita tietämään, että välität heidän 
työstään, ja osaltaan kannustaa heitä 
vastaamaan tehtäviin huolellisesti.
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Muuta aineistoa
Opettajat voivat käydä seminaarien ja 
uskontoinstituuttien verkkosivustolla 
(si. lds. org) ja saada apua oppiaiheiden 
valmistamiseen sekä saada lisää opetuseh-
dotuksia. Seuraavat lähteet ovat käytettä-
vissä verkossa, ja voit saada niitä valvojal-
tasi, kirkon paikallisesta jakelukeskuksesta 
sekä kirkon verkkokaupasta (store. lds. org):

Seminaarin kuva- aineistoa 
sisältävät DVD- levyt

Evankeliumiaiheinen kuvakirja

Pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjat

Seminaarin kirjanmerkit (joissa 
kussakin on aikajana sekä 
luettelo pyhien kirjoitusten 
hallittavista kohdista ja 
avainsanoista)

Pyhien kirjoitusten hallittavien 
kohtien kortit

Lujana uskossa – evankeliumi-
aiheinen hakuteos

Nuorten voimaksi

Aikajanajulisteet
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Oppijan rooli

Opetusehdotuksia

Yksilöllinen vastuu oppia tutkimalla sekä uskon kautta
Pyydä yhtä oppilasta tulemaan luokan eteen. Selitä, että haluat auttaa tätä oppilasta tule-
maan fyysisesti vahvemmaksi. Pyydä sitten toista oppilasta tulemaan eteen ja tekemään 
viisi punnerrusta.

Kun toinen oppilas on tehnyt punnerrukset, kysy ensimmäiseltä oppilaalta:

• Vahvistivatko nuo punnerrukset sinua?

Kysy luokalta:

• Kuinka tämä esimerkki fyysisestä harjoittelusta liittyy vastuulliseen tehtäväänne oppia 
evankeliumia? Kuka on vastuussa siitä, että te opitte evankeliumia?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen OL 88:118.

• Mitä teidän mielestänne tarkoittaa ”etsikää oppia – – tutkimalla sekä uskon kautta”? 
(Sinun tulee kenties korostaa, että oppiminen tutkimalla sekä uskon kautta vaatii 
yksilöllisiä ponnistuksia.)

Vanhin David A. Bednar kahdentoista apostolin koorumista on puhunut siitä, 
mitä tarkoittaa oppia uskon kautta. Kannusta oppilaita kirjoittamaan tämä 
ajatus muistiin (ehkäpä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa tai seminaa-
rimuistivihkoonsa), jotta he voivat palata siihen usein seminaarivuoden aikana:

”Oppiminen uskon kautta edellyttää hengellistä, henkistä ja fyysistä vaivan-
näköä eikä vain passiivista vastaanottamista. – – Oppilaan täytyy osoittaa 

uskoa ja toimia saadakseen omakohtaisen tiedon.” (”Etsikää oppimista uskon kautta”, 
Liahona, syyskuu 2007, s. 20.)

Pyhien kirjoitusten henkilökohtainen tutkiminen päivittäin
Selitä, että pyhien kirjoitusten henkilökohtainen tutkiminen päivittäin on tärkeä osa sitä, 
että etsii oppia tutkimalla sekä uskon kautta.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Hel. 3:29–30.

• Millä tavoin teidän mielestänne pyhien kirjoitusten välinpitämätön lukeminen eroaa 
siitä, että tarttuu Jumalan sanaan?

• Mitä siunauksia juuri lukemiemme jakeiden mukaan tulee siitä, että tarttuu Jumalan sanaan?

Johdanto
Tämän oppiaiheen tavoitteena on auttaa oppilaita 
täyttämään oma roolinsa evankeliumin oppimisessa. Toi-
sinaan oppilaat ajattelevat, että vastuu heidän oppimi-
sestaan on yksinomaan opettajan harteilla. Presidentti 
Henry B. Eyring ensimmäisestä presidenttikunnasta on 
puhunut siitä, kuinka sekä oppijan että opettajan täytyy 
etsiä johdatusta Pyhältä Hengeltä: 

”Ne vaikeudet ja koettelemukset, joita oppilaamme koh-
tasivat vain viisi vuotta sitten, kalpenevat niiden rinnalla, 
joita näemme nykyään, ja edessäpäin on vieläkin vai-
keampia aikoja. Minusta tuntuu – –, että se, mitä olemme 
tehneet ja mitä nykyään teemme, ei tulevaisuudessa riitä. 
Tarvitsemme suuremman voiman saadaksemme evanke-
liumin oppilaidemme sydämeen ja elämään. – –

Teillä on oltava Henki jatkuvana kumppaninanne, jotta 
voitte opettaa voimallisesti, eivätkä teidän oppilaanne 
selviydy hengellisesti, ellei Henki ole heidän kumppani-
naan.” (”The Spirit Must Be Our Constant Companion”, 
puhe kirkon koululaitoksen uskonnonopettajille, 7. 
helmikuuta 2003, s. 1, si.lds.org.)

Kun opetat Pyhän Hengen voimalla ja autat oppilaita 
oppimaan saman voiman avulla, voit auttaa heitä koke-
maan todellisen kääntymyksen Jeesuksen Kristuksen 
palautettuun evankeliumiin. Sinun on kenties tarpeen 
säännöllisesti kerrata tässä oppiaiheessa opetettuja peri-
aatteita muistuttaaksesi oppilaita heidän vastuullisista 
tehtävistään luokassa.

Pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjat tai 
seminaarimuistivihkot
Pyhien kirjoitusten tutki-
mispäiväkirjana tai semi-
naarimuistivihkona voi 
olla sidottu päiväkirja, 
vihko tai irtolehtikansion 
sivut. Pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaan 
oppilaat voivat tehdä 
muistiinpanoja ja kirjoit-
taa muistiin saamiaan 
vaikutelmia oppitunnilla, 
henkilökohtaisen opis-
kelun aikana ja muissa 
kirkon kokouksissa. Kun 
he merkitsevät muistiin 
ajatuksiaan ja vaikutel-
miaan sekä laittavat niitä 
järjestykseen, he ovat 
valmiita osallistumaan 
oppitunnilla, lisäämään 
ymmärrystään evankeliu-
mista ja saamaan henki-
lökohtaista ilmoitusta.
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• Mitä muita siunauksia tulee siitä, että tutkii pyhiä kirjoituksia päivittäin?

• Milloin te olette saaneet siunauksia siitä, että olette tutkineet pyhiä kirjoituksia itsek-
senne päivittäin?

Kun oppilaat vastaavat näihin kysymyksiin, varmista, että he ymmärtävät, että päivit-
täinen pyhien kirjoitusten tutkiminen vahvistaa todistustamme, luo elämäämme 
Pyhälle Hengelle otollisen ilmapiirin ja auttaa meitä oppimaan evankeliumia.

Kehota oppilaita kirjoittamaan pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa vastaus yhteen 
seuraavista kysymyksistä:

• Kuinka voisit kehittää Mormonin kirjan tutkimistasi tänä vuonna?

• Millä tavoin Mormonin kirjan lukeminen on vaikuttanut siihen, mitä ajattelet Jeesuksesta 
Kristuksesta?

Kehota oppilaita asettamaan tavoite tutkia tänä vuonna Mormonin kirjaa päivittäin. 
Kehota heitä asettamaan myös tavoite lukea koko Mormonin kirja seminaarivuoden 
aikana. Voisit ehdottaa, että he kirjoittavat nämä tavoitteet pyhien kirjoitusten tutkimis-
päiväkirjaansa. Muistuta heitä siitä, että nämä tavoitteet voivat auttaa heitä Velvollisuus 
Jumalaa kohtaan - ohjelman ja Edistyminen- ohjelman vaatimuksissa.

Oppiminen Hengen avulla
Jäljennä taululle seuraava kuvio. Jätä kuvion sanat kirjoittamatta. Kirjoita ne oppiaiheen edetessä.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen OL 50:17–18.

• Mitä näiden jakeiden mukaan Herra vaatii evankeliumin opettajaa tekemään? (Opetta-
maan totuutta Hengen voimalla.)

Kirjoita kuvioon sanat Pyhä Henki ja Opettaja, kuten yllä näkyy. Kerro ajatuksiasi Pyhän 
Hengen johdatuksen etsimisestä opettaessasi. Auta oppilaitasi tietämään, että valmistau-
tuessasi ja opettaessasi pyrit vilpittömästi saamaan ohjausta Hengeltä.

Pyydä oppilaita laittamaan kirjanmerkki luvun OL 50 kohdalle (koska he palaavat siihen 
hetken kuluttua). Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 33:1.

• Mitä Pyhä Henki tekee oppijan hyväksi evankeliumia opetettaessa?

Selitä, että oppiaksemme evankeliumia Herran tavalla meidän tulee ottaa vastaan vastuu 
oppia Pyhän Hengen voimalla. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen OL 50:19–21.

• Mitä meidän pitäisi kirjoittaa kolmion oikeaan alakulmaan? (Kirjoita Oppilas.)

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että ottaa vastaan totuutta Hengen kautta?

Haluat ehkä opettaa joitakin periaatteita, jotka koskevat Pyhän Hengen vaikutuksen 
tunnistamista. Auta oppilaita ymmärtämään, että Henki kommunikoi meidän kanssamme 
tavallisesti hiljaa, tunteidemme kautta ja mielessämme (ks. 1. Nefi 17:45; OL 8:2–3). Pyhä 
Henki tuo myös rakkauden, ilon, rauhan, kärsivällisyyden, lempeyden, ystävällisyyden, 
uskon ja toivon tunteita (ks. Gal. 5:22–23; OL 11:12).

• Mitä te voitte tehdä seminaarissa valmistautuaksenne oppimaan Hengen avulla?

Auta tämän keskustelun kuluessa oppilaita ymmärtämään, että yksi tärkeä tapa oppia 
Hengen avulla on olla halukas lausumaan todistuksensa toinen toiselleen. Lue kahden-
toista apostolin koorumin jäsenen vanhin Richard G. Scottin seuraavat sanat:

”Kun oppilaat esittävät [näitä] totuuksia omin sanoin, ne varmentuvat 
heidän sielussaan ja vahvistavat heidän henkilökohtaista todistustaan” 
(ks. ”Ymmärtää totuus ja elää sen mukaan”, puhe kirkon koululaitoksen 
uskonnonopettajille, 4. helmikuuta 2005, s. 3, si.lds.org).

Pyhien kirjoitusten 
tutkiminen päivittäin
Vanhin Dallin H. Oaks 
kahdentoista apos-
tolin koorumista on 
opettanut:
”Pyhien kirjoitusten 
lukeminen saattaa 
meidät sopusointuun 
Herran Hengen kanssa. 
– – Koska uskomme, että 
pyhien kirjoitusten luke-
minen voi auttaa meitä 
saamaan ilmoitusta, 
meitä kehotetaan luke-
maan pyhiä kirjoituksia 
yhä uudelleen. Tällä 
tavoin saamme selville 
sen, mitä taivaallinen 
Isämme haluaa meidän 
tietävän ja tekevän 
omassa elämässämme 
tänä päivänä. Tämä 
on yksi syy siihen, että 
myöhempien aikojen 
pyhät uskovat päivittäi-
seen pyhien kirjoitusten 
tutkimiseen.” (”Scripture 
Reading and Revela-
tion”, Ensign, tammikuu 
1995, s. 8.)

Pyhä Henki

Opettaja Oppilas
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Muistuta oppilaille, että Velvollisuus Jumalaa kohtaan - ohjelmassa ja Edistyminen- 
ohjelmassa kehotetaan kertomaan evankeliumin totuuksista muille. Kannusta heitä 
kertomaan kokemuksistaan seminaariluokassa, koorumin tai luokan kokouksissa sekä 
keskustellessaan perheensä jäsenten ja ystäviensä kanssa. Tähdennä sitä, että kun he pyrki-
vät selittämään evankeliumin totuuksia sekä kertomaan ja todistamaan niistä, Jumala lisää 
heidän kykyään keskustella evankeliumista muiden kanssa.

Viittaa jälleen taululla olevaan kuvioon. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen OL 50:14, 22.

• Kuinka näissä jakeissa tiivistetään Pyhän Hengen, opettajan ja oppilaan roolit evanke-
liumin oppimisessa? (Sinun tulee ehkä selittää, että Pyhä Henki, johon tässä kohdassa 
viitataan myös nimityksillä Henki ja Lohduttaja, opettaa totuutta. Opettajan on määrä 
opettaa Hengen voimalla, ja oppilaan on määrä oppia saman voiman avulla.)

• Mitä tapahtuu, kun oppilas oppii Hengen avulla ja opettaja opettaa Hengen avulla? 
(Sinun tulee ehkä selittää, että rakentuminen tarkoittaa perustan luomista, vahvistumista, 
valistumista tai kehittymistä.)

Mormonin kirjassa Enos ja Alma ovat esimerkkejä ihmisistä, jotka oppivat Hengen avulla. 
Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen kohdat En. 4–10 ja Alma 5:45–47. (Voit halutessasi 
kirjoittaa nämä viitteet taululle.) Kysy sitten:

• Mitä Enos (tai Alma) teki oppiakseen Hengen avulla?

• Mitä Henki teki Enosin (tai Alman) hyväksi?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan vanhin Bednarin seuraavat sanat:

”Meidän tulee aina muistaa, että Pyhä Henki on opettaja, joka oikealla tavalla kutsuttuna 
voi löytää tien oppijan sydämeen” (ks. ”Etsikää oppimista uskon kautta”, s. 22).

• Kuinka se, mitä tähän mennessä olemme tutkineet, soveltuu teidän yksilölliseen vastuu-
seenne tämän luokan jäsenenä? (Kun oppilaat vastaavat, varmista, että he ymmärtävät, 
että kun me avaamme sydämemme ja pyydämme Jumalalta uskossa, Pyhä Henki 
auttaa meitä ymmärtämään evankeliumin totuuksia.)

Auta oppilaita miettimään tapoja, joilla he voivat auttaa toinen toistaan oppimaan Hengen 
avulla, kysymällä:

• Mitä sellaista me voimme tehdä, mikä auttaa luomaan luokkahuoneeseemme Hengelle 
otollisen ilmapiirin? (Mahdollisia vastauksia: laulaa alkulaulun, tuoda pyhät kirjoitukset 
luokkaan ja käyttää niitä päivittäin, olla halukkaita vastaamaan kysymyksiin ja kertomaan 
kokemuksista, rukoilla toinen toisemme puolesta ja pyytää johdatusta Pyhältä Hengeltä.)

Auta oppilaita ymmärtämään, että kielteisesti toimiminenkin voi vaikuttaa muuhun luok-
kaan, kysymällä:

• Millaiset asenteet ja käytösmallit seminaariluokassa loukkaavat Henkeä?

Kehota oppilaita pohtimaan, kuinka arvokasta on se, että Pyhä Henki on heidän opettajanaan.

• Milloin olette kokeneet Hengen toimivan opettajan roolissaan?

Päätä kehottamalla oppilaita oppimaan tutkimalla sekä uskon kautta, kun he tänä vuonna 
tutkivat seminaarissa Mormonin kirjaa. Haluat kenties seurata oppilaiden edistymistä 
vuoden aikana kannustamalla heitä jatkamaan tässä pyrkimyksessä.

Kommentteja ja taustatietoja
2. Nefi 33:1. Sydämemme avaaminen Pyhälle 
Hengelle
Keskustellessanne kohdasta 2. Nefi 33:1 voit halutessasi 
lukea kahdentoista apostolin koorumin jäsenen vanhin 
David A. Bednarin seuraavat sanat:

”Nefi opettaa meille: ’Kun ihminen puhuu Pyhän 
Hengen voimalla, Pyhän Hengen voima vie [sanoman] 
ihmislasten sydämiin’ (2. Nefi 33:1). Huomatkaa, että 
Hengen voima kyllä vie sanoman sydämeen mutta 
että se ei välttämättä vaikuta sydämeen. Opettaja voi 

selittää, havainnollistaa, vakuuttaa ja todistaa ja tehdä 
sen suurella hengellisellä voimalla ja vaikuttavasti. 
Sanoman sisältö ja Pyhän Hengen todistus alkavat kui-
tenkin loppujen lopuksi vaikuttaa sydämessä vain, mikäli 
vastaanottaja sen sallii. – –

Oppija, joka käyttää tahdonvapauttaan toimimalla 
oikeiden periaatteiden mukaan, avaa sydämensä Pyhälle 
Hengelle ja pyytää Hänen opetustaan, todistavaa 
voimaansa ja vahvistavaa todistustaan.” (Ks. ”Etsikää 
oppimista uskon kautta”, s. 17, 20.)
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Kuinka meidän tulee suhtautua pyhien kirjoitusten tutkimiseen seminaarissa?
Ennen oppitunnin alkua kirjoita taululle seuraava presidentti Thomas S. Monsonin lainaus. 
(Lainaus on julkaisussa Conference Report, lokakuu 1970, s. 107.)

”Evankeliumin opettamisen tavoitteena – – ei ole ’kaataa tietoa’ luokan jäsenten mieleen. – – 
Sen tavoitteena on innoittaa yksilöä ajattelemaan, tuntemaan ja sen jälkeen tekemään jotakin 
elääkseen evankeliumin periaatteiden mukaan.” (Presidentti Thomas S. Monson.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan lainaus ääneen.

• Minkä pitäisi tämän lainauksen perusteella olla minun tavoitteenani seminaarinopetta-
jana? Minkä pitäisi olla teidän tavoitteenanne seminaarioppilaina?

Sano oppilaille, että tässä oppiaiheessa he perehtyvät siihen, millä tavoin he voivat ajatella, 
tuntea ja sen jälkeen tehdä jotakin elääkseen niiden evankeliumin periaatteiden mukaan, 
joita pyhissä kirjoituksissa opetetaan.

Pyhien kirjoitusten taustan ja tilanteen ymmärtäminen
Selitä, että yksi tapa, jolla oppilaat voivat kehittää pyhien kirjoitusten tutkimistaan, on 
saada tietoa pyhien kirjoitusten kertomusten ja ilmoitusten taustasta ja tilanteesta. Taus-
tasta ja tilanteesta käytetään usein nimitystä asiayhteys.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan seuraava presidentti Thomas S. Monsonin antama neuvo:

”Perehtykää niihin opetuksiin, joita pyhät kirjoitukset antavat. Oppikaa 
tuntemaan Mestarin vertausten ja profeettojen kehotusten tausta ja asiayh-
teys. Tutkikaa niitä niin kuin kukin heistä puhuisi teille, sillä se on totuus.” 
(”Ole paras itsesi”, Liahona, toukokuu 2009, s. 68.)

Tähdennä, että taustan ja tilanteen ymmärtäminen voi auttaa meitä ymmärtä-
mään pyhissä kirjoituksissa olevia opetuksia. Se tarjoaa tietoa, joka selventää 

ja syventää pyhien kirjoitusten tekstin kertomusten, oppien ja periaatteiden ymmärtämistä.

Kirjoita taululle seuraavat kysymykset:

Kuka näissä jakeissa puhuu?

Kenelle hän puhuu?

Mitä tässä kertomuksessa tapahtuu?

Selitä, että nämä kysymykset voivat auttaa meitä ymmärtämään pyhien kirjoitusten ope-
tuksen tai kertomuksen asiayhteyden.

Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he ovat tehneet ymmärtääkseen paremmin pyhien kirjoitus-
ten kohtien taustaa ja tilannetta. Voit halutessasi kirjoittaa muutamia näistä ideoista taululle.

Oppilaat saattavat mainita seuraavia asioita: vaikeiden tai outojen sanojen merkityksen sel-
vittäminen, ympäröivän tekstin tutkiminen, lukujen alussa olevien tiivistelmien lukeminen 
tai selitysten ja rinnakkaisviitteiden etsiminen alaviitteistä. Pidä huoli siitä, että mainitset 
nämä taidot, elleivät oppilaat mainitse niitä.

Johdanto
Tämä oppiaihe auttaa oppilaita syventämään ymmärrys-
tään pyhien kirjoitusten tarkoituksista. Se auttaa heitä 
myös tutkimaan pyhiä kirjoituksia entistä merkityksel-
lisemmällä tavalla. Oppiaiheessa on oppimistoimintoja, 
jotka koskevat pyhien kirjoitusten taustan ja tilanteen 
ymmärtämistä, oppien ja periaatteiden tunnistamista ja 

ymmärtämistä sekä oppien ja periaatteiden soveltamista 
omaan elämäämme. Kun oppilaat kehittyvät kyvyssään 
tutkia pyhiä kirjoituksia, heidän rakkautensa pyhiä 
kirjoituksia kohtaan lisääntyy, samoin heidän ymmärryk-
sensä evankeliumista. Mieti, kuinka voit kerrata tämän 
oppiaiheen aineistoa vuoden aikana.

OPPIAIHE 2

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
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Esimerkkinä yhdestä keinosta pyhien kirjoitusten asiayhteyden ymmärtämiseen pyydä 
yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 17:1–10. Pyydä muita luokan jäseniä seuraamaan 
ja panemaan merkille vastauksia taululle kirjoittamiisi kysymyksiin. Voit myös halutessasi 
kannustaa heitä katsomaan luvun tiivistelmää, jotta he saisivat pikaisen katsauksen lukuun.

• Kuka on tämän kertomuksen kertoja jakeissa 1,5–6 ja 9–10? (Mormon.)

• Kuka kertomuksessa puhuu? Ketkä ottavat sanoman vastaan?

• Mitä oli tapahtunut ennen tämän kertomuksen tapahtumia? (Ks. lukujen 3. Nefi 8–16 
tiivistelmät.) Kuinka tieto tästä taustasta vaikuttaa ymmärrykseenne siitä, miksi ihmi-
set halusivat Vapahtajan viipyvän vähän kauemmin? (Ks. 3. Nefi 17:5–6.) Mitä ihmeitä 
tapahtui sen jälkeen kun Hän oli sanonut jäävänsä? (Ks. 3. Nefi 17:7–10.)

Oppien ja periaatteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen
Tähdennä, että kun oppilaat ymmärtävät jonkin pyhien kirjoitusten kertomuksen taustan ja 
tilanteen, he ovat paremmin valmistautuneita tunnistamaan ja ymmärtämään sen sisältämiä 
oppeja ja periaatteita. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan evankeliumin periaatteista seuraava 
kuvaus, jonka on esittänyt vanhin Richard G. Scott kahdentoista apostolin koorumista:

”Periaatteet ovat keskitettyä totuutta, joka on esitetty lyhyesti ja sovellettavaksi moniin 
erilaisiin olosuhteisiin” (”Hengellisen tiedon saaminen”, Valkeus, tammikuu 1994, s. 86).

Selitä, että opit ja periaatteet ovat Jeesuksen Kristuksen evankeliumin iankaikkisia, muut-
tumattomia totuuksia, jotka antavat ohjausta elämäämme. Ne ovat niitä asioita, joita mui-
naiset profeetat halusivat meidän oppivan niistä tapahtumista, kertomuksista ja saarnoista, 
joita he tallensivat pyhiin kirjoituksiin. Tuo esiin, että jotkut pyhien kirjoitusten kirjoittajat 
käyttivät ilmauksia kuten ”näin me näemme” (ks. Hel. 3:27–29) tai ”sen tähden” (ks. 
Alma 32:16) viitatakseen oppeihin ja periaatteisiin suoraan. Monia oppeja ja periaatteita 
ei pyhissä kirjoituksissa ole kuitenkaan esitetty niin suoraan. Sen sijaan näihin totuuksiin 
viitataan epäsuorasti ja ne havainnollistuvat pyhien kirjoitusten henkilöiden elämästä.

Auta oppilaita tunnistamaan oppeja ja periaatteita, joita ei esitetä suoraan, ehdottamalla, että 
he lukiessaan esittävät itselleen seuraavanlaisia kysymyksiä: Mikä on tämän kertomuksen 
sanoma? Mitä kirjoittaja halusi meidän oppivan tästä kertomuksesta? Mitä totuuksia tässä 
pyhien kirjoitusten kohdassa opetetaan? Voit halutessasi kirjoittaa nämä kysymykset taululle.

Auta oppilaita harjoittelemaan oppien ja periaatteiden tunnistamista siten, että kehotat 
heitä palaamaan kohtaan 3. Nefi 17:1–10. Kysy:

• Mitä me voimme oppia sen pohjalta, mitä Vapahtaja opetti kohdassa 3. Nefi 17:2–3, 
Hänen sanansa ymmärtämisestä?

• Mitä totuuksia voimme oppia Vapahtajasta kohdasta 3. Nefi 17:5–7?

• Vastauksena ihmisten osoittamaan suureen uskoon Vapahtaja tarjoutui parantamaan 
heidät. Mitä sellaisia periaatteita huomaatte kohdassa 3. Nefi 17:8–9, jotka koskevat 
 siunausten tavoittelemista Herralta? (Yksi periaate, jonka oppilaat saattavat huomata, 
on se, että Herra vastaa aitoon haluumme päästä lähemmäksi Häntä.)

Jos on riittävästi aikaa, niin että oppilaat voivat harjoitella lisää oppien ja periaatteiden 
tunnistamista, kehota heitä etsimään itselleen mieluisimpia pyhien kirjoitusten kertomuksia. 
Pyydä heitä mainitsemaan, mitä periaatteita he ovat oppineet näistä kertomuksista. Kehota 
heitä sitten kertomaan, mikä heidän kertomuksensa on ja mitä periaatteita he ovat oppineet.

Oppien ja periaatteiden soveltaminen
Presidentti Boyd K. Packer kahdentoista apostolin koorumista on sanonut:

”Tosi opin ymmärtäminen muuttaa asenteita ja käyttäytymistä. Evankeliumin oppien 
tutkiminen parantaa käyttäytymistä nopeammin kuin käyttäytymisen tutkiminen. – – Siksi 
tähdennämme niin voimakkaasti evankeliumin oppien tutkimista.” (Ks. ”Pienet lapset”, 
Valkeus, tammikuu 1987, s. 13.)

Selitä, että kun me ymmärrämme jonkin opin tai periaatteen, me tiedämme enemmän 
kuin vain sanojen määritelmät. Me tiedämme, mitä oppi tai periaate merkitsee meidän 
elämässämme. Kun me tunnistamme jonkin opin tai periaatteen ja opimme ymmärtä-
mään sen, me voimme soveltaa sitä elämäämme. Selitä, että soveltamista tapahtuu, kun 
teemme jotakin oppimiemme periaatteiden johdosta. Oppilailla, jotka toimivat oppimiensa 
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periaatteiden pohjalta, on suurempi mahdollisuus tuntea, kuinka Pyhä Henki vahvistaa 
niiden periaatteiden totuuden (ks. 2. Nefi 32:5; Moroni 10:5). Tämä on pyhien kirjoitusten 
tutkimisesta saatavan tiedon todellinen arvo. Auta oppilaita huomaamaan, että aina kun he 
tutkivat pyhiä kirjoituksia – olivatpa he kotona, kirkossa, seminaarissa, työskentelivätpä he 
Edistyminen- ohjelman tai Velvollisuus Jumalaa kohtaan - ohjelman parissa tai olivatpa he 
jossakin muussa tilanteessa – yhtenä heidän tärkeimpänä tavoitteenaan tulisi olla kehitty-
minen pyrkimyksissä elää evankeliumin mukaan ja päästä lähemmäksi Jumalaa.

Auta oppilaita ymmärtämään ja soveltamaan pyhistä kirjoituksista löytämiään periaatteita 
kannustamalla heitä rukoilemaan Pyhältä Hengeltä apua henkilökohtaiseen tutkimiseensa. 
Kannusta heitä tutkiessaan myös esittämään seuraavanlaisia kysymyksiä: Mitä Herra haluaa 
minun tekevän tällä tiedolla? Kuinka tämä voi vaikuttaa minun elämääni? Mitä voin nyt 
alkaa tehdä tai lakata tekemästä elääkseni hieman paremmin? Kuinka elämäni tulee ole-
maan parempaa, jos teen tämän? (Haluat ehkä kirjoittaa taululle muutamia näistä kysymyk-
sistä tai ne kaikki. Haluat ehkä myös ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat nämä kysymykset 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa, jotta he voivat lukea niitä usein uudelleen.)

Järjestä lopuksi oppilaat pareiksi. Pyydä heitä kertomaan toisilleen niistä periaatteista, joita 
he ovat oppineet tänään kohdasta 3. Nefi 17:1–10. Kannusta heitä puhumaan siitä, mitä he 
ovat tehneet lisätäkseen ymmärrystään näistä periaatteista ja mitä he aikovat tehdä sovel-
taakseen sitä, mitä he ovat oppineet ja tunteneet. Pyydä heitä puhumaan siitä, millä tavoin 
näiden periaatteiden soveltaminen voisi vaikuttaa heidän elämäänsä.

Lisää opetusehdotuksia
Pyhien kirjoitusten tutkimiseen liittyviä taitoja ja 
menetelmiä
Seuraavat taidot auttavat oppilaita heidän tutkies-
saan pyhiä kirjoituksia. Niistä muistutetaan läpi tämän 
oppikirjan.

Sanojen määritelmät: Jotkin profeettojen käyttämistä 
sanoista eivät ole meille tuttuja. Pyhien kirjoitusten 
opas, pyhien kirjoitusten alaviitteet ja tavallinen sana-
kirja voivat auttaa meitä oppimaan sanojen määritelmiä 
ja tunnistamaan näiden sanojen synonyymejä. Esi-
merkki: sana Messias kohdassa 1. Nefi 10:4–17.

Nimen korvaaminen: Sinun on helpompi soveltaa pyhiä 
kirjoituksia omaan elämääsi, kun vaihdat pyhissä kirjoi-
tuksissa olevan nimen tilalle oman nimesi. Esimerkki: 
1. Nefi 1:1.

Rinnakkaisviitteet: Yhdistä pyhien kirjoitusten kohtia toi-
siinsa selventääksesi niiden merkitystä ja ymmärtääksesi 
niitä paremmin. Esimerkki: Voisit kohdan 3. Nefi 12:28 
marginaaliin kirjoittaa viittauksen kohtaan OL 42:23.

Syy ja seuraus: Etsi jos–niin-  sekä koska – sen vuoksi 
- suhteita. Esimerkki: 2. Nefi 1:9.

Avainsanat: Sanat ja ilmaukset, kuten katso, siis, niinpä, 
koska, kuitenkin, siitä huolimatta tai näin me näemme, 
kutsuvat pysähtymään ja panemaan merkille erityisiä 
sanomia. Esimerkki: Hel. 6:35–36.

Pyhien kirjoitusten luettelot: Profeetat luettelivat usein 
varoituksia ja haasteita. Kun huomaat jonkin luettelon, 
voit halutessasi numeroida kunkin kohdan. Esimerkki: 
Alma 26:22.

Tilanne: Määritä pyhien kirjoitusten kertomusten osalta, 
kuka puhuu, kelle tai keille hän puhuu, mitä hän puhuu 
sekä milloin ja missä tämä tapahtuu. Esimerkki: kohdan 
Alma 32:21–43 tilanteesta kerrotaan kohdissa Alma 
31:1, 6–11 ja 32:1–6.

Vastakohtaisuudet: Profeettojen kirjoituksissa näkyy usein 
ajatuksia, tapahtumia ja ihmisiä koskevia vastakohtai-
suuksia. Nämä vastakohtaisuudet tähdentävät evanke-
liumin periaatteita. Pane merkille vastakohtaisuuksia, 
joita on yksittäisissä jakeissa, luvuissa sekä lukujen ja 
kirjojen välillä. Esimerkki: 2. Nefi 2:27; Alma 48:1–17.

Kuvitteleminen: Pane merkille kuvaavia yksityiskohtia, 
jotka auttavat sinua lukiessasi luomaan mielikuvan. 
Kuvittele, että olet läsnä tietyissä tapahtumissa. Esi-
merkki: En. 1–8.

Vertauskuvallisuus: Sanat kuten kuin, niin kuin, samoin 
kuin, soveltaa  tai verrata auttavat tunnistamaan ver-
tauskuvia. Katso vertauskuvaa syvällisemmin tutkimalla 
sen luonnetta ja pohdiskelemalla sen ominaisuuksia. 
Alaviitteet ja Pyhien kirjoitusten opas voivat auttaa tul-
kitsemaan joitakin vertauskuvia. Esimerkki: Hel. 8:14–15 
sekä kyseisten jakeiden alaviitteet.

Pohdiskeleminen: Pohdiskelemisella tarkoitetaan ajatte-
lemista, mietiskelemistä, kysymysten esittämistä ja sen 
arvioimista, mitä tiedät ja mitä olet oppinut. Pohdiske-
leminen auttaa meitä usein ymmärtämään, mitä meidän 
tulee tehdä soveltaaksemme evankeliumin periaatteita 
käytäntöön.
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Pelastussuunnitelma Mormonin kirjassa
Selitä, että kuolevaisuutta edeltävässä henkimaailmassa me saimme kuulla taivaallisen Isämme 
suunnitelmasta meidän pelastukseksemme (ks. Moos. 4:1–2; Abr. 3:22–28). Tämän suunnitel-
man avulla meistä voisi tulla Hänen kaltaisiaan ja voisimme asua Hänen luonaan ikuisesti.

Kirjoita taululle Pelastussuunnitelma sisältää…

Pyydä oppilaita täydentämään tämä ajatus valmiiksi pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkir-
jaansa tai seminaarimuistivihkoonsa.

Kun oppilailla on ollut aikaa kirjoittaa, esitä seuraava pelastussuunnitelman määritelmä. 
Voit halutessasi kirjoittaa sen taululle tai isolle paperille ennen oppitunnin alkua.

Pelastussuunnitelma on ”Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteys, jonka tarkoituksena 
on ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen. Siihen kuuluu luo-
minen, 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, ”Lunastussuunnitelma”, scriptures.lds.org.)

Pyydä oppilaita nostamaan kätensä, jos se, mitä he kirjoittivat, vastaa jollakin tavoin tätä mää-
ritelmää. Osoita sitten seuraavat kysymykset joillekin niistä oppilaista, jotka nostivat kätensä:

• Mitä yhteistä sinun määritelmälläsi oli tämän määritelmän kanssa? Miksi sisällytit tämän 
seikan määritelmääsi?

Anna oppilaille tehtäväksi työskennellä pareittain. Pyydä kunkin parin kohdalla toista 
oppilasta lukemaan Alma 22:12–14 ja toista oppilasta lukemaan 2. Nefi 2:25–28. (Voit 
halutessasi kirjoittaa nämä viitteet taululle.) Pyydä oppilaita panemaan merkille, mitä 
pelastussuunnitelman osia mainitaan heille annetussa kohdassa. Kun oppilailla on ollut 
riittävästi aikaa lukea, kehota parin kumpaakin osapuolta kertomaan vuorotellen, mitä he 
ovat löytäneet.

Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet: 2. Nefi 9:6; 2. Nefi 11:5; Alma 12:25; 
Alma 24:14; Alma 42:8; Alma 42:15. (Voit halutessasi kirjoittaa ne taululle ennen oppituntia.)

Johdanto
Presidentti Boyd K. Packer kahdentoista apostolin 
koorumista on opettanut seminaarinopettajia luomaan 
lyhyen katsauksen pelastussuunnitelmaan jokaisen kou-
luvuoden alussa. 

”Lyhyt katsaus onnensuunnitelmaan – – tulee olemaan 
oppilaillenne erittäin arvokas, jos se käydään läpi heti 
alussa ja jos siihen palataan aika ajoin. – –

Nuoret ihmettelevät ’miksi?’ – Miksi meitä käsketään 
tekemään joitakin asioita, ja miksi meitä käsketään 
olemaan tekemättä toisia asioita? Tieto onnensuun-
nitelmasta – jo pääpiirteissäänkin – voi antaa nuorten 
mieleen vastauksen kysymykseen ’miksi’. – –

Antakaa peruskäsitys koko suunnitelmasta, vaikka vain 
vähäisin yksityiskohdin. – – Kertokaa heille, mistä tässä 
kaikessa on kyse, niin silloin he saavat tietää, ’miksi’. – –

Mikäli pyritte vastaamaan heidän ’miksi’- kysymyksiinsä, 
noudattakaa [tätä] kaavaa: ’Sen tähden ilmaistuaan heille 
lunastussuunnitelman Jumala antoi heille käskyjä’ [Alma 
12:32, kursivointi lisätty].” (”The Great Plan of Happiness”, 
kirkon koululaitoksen Oppi ja liitot sekä kirkon historia 
- aiheinen symposiumi, 10. elokuuta 1993, s. 2–3, si.lds.org.)

Vastauksena presidentti Packerin neuvoon tässä oppiai-
heessa esitetään lyhyt katsaus pelastussuunnitelmaan, 
kuten sitä opetetaan pyhissä kirjoituksissa. Oppiaihe keskit-
tyy Jeesuksen Kristuksen sovitukseen, joka on ”keskeinen 
tosiasia, ratkaiseva perusta ja suuren ja iankaikkisen pelas-
tussuunnitelman pääoppi” (Jeffrey R. Holland, ”Lähetystyö 
ja sovitus”, Liahona, lokakuu 2001, s. 26). Kun oppilaat 
alkavat ymmärtää pelastussuunnitelmaa, heidän uskonsa 
taivaalliseen Isään ja Jeesukseen Kristukseen vahvistuu. 
Heissä kasvaa voimakkaampi päättäväisyys pitää käskyt, 
saada pelastuksen toimitukset ja olla uskollisia liitoilleen.

Lyhyt katsaus
Kun presidentti Packer 
neuvoi opettajia pitä-
mään oppiaiheen pelas-
tussuunnitelmasta, hän 
antoi heille myös henkilö-
kohtaisen tehtävän ”val-
mistaa lyhyt tiivistelmä 
tai katsaus onnensuunni-
telmaan” osana pyhien 
kirjoitusten tutkimistaan. 
Hän neuvoi: ”Muotoilkaa 
se viitekehykseksi, jonka 
varaan oppilaanne voivat 
järjestää heille opetta-
manne totuudet” (”The 
Great Plan of Happiness”, 
s. 3, si.lds.org). Käytä tätä 
neuvoa oppaanasi, kun 
valmistaudut opettamaan 
tämän oppiaiheen. Sinun 
ei pidä yrittää opettaa 
jokaista  evankeliumin 
totuutta, vaikka 
kaikki totuus sisältyy 
suunnitelmaan.

OPPIAIHE 3

Pelastussuunnitelma
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OPPIAIHE 3

Selitä, että Mormonin kirjassa profeetat käyttävät useita eri nimityksiä viitatessaan tai-
vaallisen Isän suunnitelmaan. Kehota oppilaita ottamaan esiin 2. Nefi 9:6 ja pyydä yhtä 
oppilasta lukemaan se ääneen.

• Millä ilmauksella tässä jakeessa viitataan Jumalan suunnitelmaan? (”Suuren Luojan 
armollinen suunnitelma.” Kirjoita tämä taululle kohdan 2. Nefi 9:6 viereen.)

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen muut taululla luetellut pyhien kirjoitusten kohdat ja 
panemaan merkille ilmauksia, jotka viittaavat taivaallisen Isän suunnitelmaan. Kun joku 
heistä löytää ilmauksen, joka viittaa taivaallisen Isän suunnitelmaan, kehota häntä kir-
joittamaan se taululle sen pyhien kirjoitusten viitteen viereen, jonka kohdasta se löytyy. 
Valmiin luettelon taululla pitäisi näyttää kutakuinkin tällaiselta:

2. Nefi 9:6 – Suuren Luojan armollinen suunnitelma

2. Nefi 11:5 – Suuri ja iankaikkinen kuolemasta vapauttamisen suunnitelma

Alma 12:25 – Lunastussuunnitelma

Alma 24:14 – Pelastussuunnitelma

Alma 42:8 – Suuri onnensuunnitelma

Alma 42:15 – Armonsuunnitelma

(Voit kenties auttaa oppilaita arvostamaan Mormonin kirjan opetuksia entistä enemmän 
tuomalla esiin, että sanat pelastussuunnitelma, onnensuunnitelma ja lunastussuunnitelma 
mainitaan useita kertoja Mormonin kirjassa mutta ei Raamatussa.)

• Mitä nämä nimitykset korostavat taivaallisen Isän suunnitelmassa? (Varmista, että oppi-
laat ymmärtävät, että taivaallisen Isän suunnitelman tarkoituksena on tuoda Hänen 
lapsilleen iankaikkinen pelastus ja onni.)

Todista, että me emme voi palata Jumalan eteen ja saada iankaikkista pelastusta ilman 
jumalallista apua. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Moosia 3:17 ja panemaan merkille, 
kuka on pelastussuunnitelman keskeinen hahmo. Kun he ovat kertoneet, mitä ovat löytä-
neet, pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 2:8. Tähdennä, että Jeesus Kristus on 
pelastussuunnitelman keskeinen hahmo ja että juuri Hänen sovituksensa ansiosta 
suunnitelma toimii kaikkien Jumalan lasten kohdalla. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 
seuraava profeetta Joseph Smithin lausunto:

”Uskontomme perusperiaatteet ovat apostolien ja profeettojen todistus Jeesuk-
sesta Kristuksesta, että Hän kuoli, Hänet haudattiin ja Hän nousi kuolleista 
kolmantena päivänä ja astui taivaaseen. Kaikki muu uskontoomme liittyvä on 
vain tämän lisänä.” (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 51.)

Haluat kenties selittää, että sana lisä viittaa esineeseen tai asiaan, joka liittyy 
johonkin tärkeämpään, kuten oksa on osa puuta. Puu voi elää ilman oksaa, 

mutta oksa ei voi pysyä elävänä, jos se otetaan erilleen puun juurista ja rungosta. Presi-
dentti Boyd K. Packer kahdentoista apostolin koorumista on opettanut, että oppi Jeesuksen 
Kristuksen sovituksesta on ”koko kristinopin alkujuuri. Ihminen voi tietää paljon evankeliu-
mista sellaisena kuin se haarautuu juuresta, mutta jos tunnette vain oksat eivätkä nuo oksat 
ole kosketuksissa tuohon juureen, jos ne on leikattu erilleen tuosta totuudesta, niissä ei ole 
mitään elämää eikä ydintä eikä lunastusta.” (”Välimies”, Valkeus, lokakuu 1977, s. 60.)

Selitä, että taivaallisen Isän suunnitelmaa kutsutaan usein pelastussuunnitelmaksi, koska 
se liittyy meidän pelastamiseemme. Jeesusta Kristusta, joka sovituksen kautta mahdollisti 
meidän pelastumisemme, kutsutaan Vapahtajaksi.

Kirjoita taululle kysymys Miltä meidät tulee pelastaa…

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 9:6–10, ja pyydä sitten toista oppilasta 
lukemaan ääneen 3. Nefi 9:21–22. Kehota muita oppilaita seuraamaan ja panemaan mer-
kille, mitä he vastaisivat taululla olevaan kysymykseen. Voisit ehdottaa, että he merkitsevät 
löytämänsä asiat pyhiin kirjoituksiinsa.

Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he ovat löytäneet, ja kirjoita heidän vastauksiaan taululle. 
Varmista, että he ymmärtävät, että Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta kaikki ihmiset 
pelastuvat fyysisestä kuolemasta. Tee myös selväksi, että sovituksen ansiosta meidät voi-
daan pelastaa synneistämme, jotka muutoin tekisivät mahdottomaksi sen, että voisimme 
asua Jumalan luona.
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PELASTUSSUUNNITELMA

Lue profeetta Jaakobin seuraavat sanat: ”Oi kuinka suuri on meidän Jumalamme hyvyys” 
(2. Nefi 9:10). ”Oi kuinka suuri on Jumalamme suunnitelma!” (2. Nefi 9:13.)

• Kuinka Jaakobin sanat kohdassa 2. Nefi 9:6–10 auttavat teitä ymmärtämään, miksi hän 
huudahtaisi näin?

• Mitä kohdan 2. Nefi 9:7, 9 mukaan tapahtuisi, ellei olisi sovitusta? (Kehomme kuolisi 
eikä koskaan enää nousisi kuolleista, ja henkemme joutuisi Perkeleen alaiseksi.)

Viittaa pelastussuunnitelman määritelmän viimeiseen virkkeeseen, jonka luit aiemmin 
oppiaiheen aikana: ”Tämän suunnitelman ansiosta ihmisten on mahdollista saada korotus 
ja elää ikuisesti Jumalan kanssa.”

• Miksi on tärkeää ymmärtää, että suunnitelma tekee korotuksemme mahdolliseksi mutta ei 
varmaksi ? (Kun oppilaat vastaavat tähän kysymykseen, varmista, että he ymmärtävät, että 
meillä on tahdonvapaus, kyky valita ja toimia omasta puolestamme. Meidän korotuksemme 
riippuu osittain siitä, kuinka me suhtaudumme Jumalan meille tarjoamiin siunauksiin.)

Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet: 2. Nefi 2:25–28; 2. Nefi 31:17–20; Alma 
34:15–16. Pyydä oppilaita tutkimaan näitä kohtia itsekseen ja kirjoittamaan pyhien kirjoi-
tusten tutkimispäiväkirjaansa luettelo asioista, joita meidän tulee näiden kohtien mukaan 
tehdä saadaksemme kaiken, mitä Jumala tarjoaa meille pelastussuunnitelmansa kautta.

Kun oppilailla on ollut riittävästi aikaa tehdä tämä tehtävä, pyydä heitä kertomaan vas-
tauksiaan toisilleen. Kun he tekevät niin, tähdennä esimerkkejä kuuliaisuudesta Jumalan 
antamille laeille, toimituksille ja opeille, jotka mainitaan aiemmin lukemassasi määritel-
mässä. (Näissä jakeissa mainitaan esimerkiksi parannukseen johtavan uskon osoittaminen, 
kasteelle meneminen ja Pyhän Hengen lahjan saaminen.) Kun oppilaat ovat kertoneet 
vastauksiaan, voit halutessasi esittää seuraavia kysymyksiä:

• Kuinka meidän tekomme vaikuttavat kykyymme saada sovituksen siunaukset? (Kun 
oppilaat vastaavat, etsi mahdollisuuksia todistaa, että kun me päätämme elää Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumin mukaan ja noudattaa Jumalan suunnitelmaa, me valmis-
taudumme vastaanottamaan iankaikkisen elämän Vapahtajan sovituksen ansiosta.)

• Kuinka pelastussuunnitelman ymmärtäminen voi auttaa meitä pitämään käskyt?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 2:25.

• Millä tavoin pelastussuunnitelman noudattaminen on tuonut teille iloa?

Päätä oppiaihe selittämällä, että kun oppilaat tutkivat Mormonin kirjaa, he tulevat oppimaan 
paljon enemmän pelastussuunnitelmaan liittyviä oppeja. Tässä oppiaiheessa on esitetty vain 
lyhyt katsaus. Kannusta oppilaita panemaan tutkiessaan merkille kaikkea, mitä Jumala on 
tehnyt heidän hyväkseen osana pelastussuunnitelmaansa, sekä panemaan merkille kaikkea, 
mitä heidän tulee tehdä saadakseen täysin ne siunaukset, joita Jumala on heille suunnitellut. 
Lausu todistuksesi niistä totuuksista, joita tässä oppiaiheessa on käsitelty.
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OPPIAIHE 4

Nimisivu, johdanto ja 
silminnäkijöiden todistukset

Opetusehdotuksia
Tämän oppiaiheen opetusehdotusten käyttäminen saattaa viedä enemmän aikaa kuin 
oppituntianne varten on varattu. Pohdi rukoillen, mitä osia luokkanne tarvitsee eniten.

Nimisivu
Kehota oppilaita ottamaan esiin Mormonin kirjan nimisivu. Tämä sivu alkaa sanoilla 
”Mormonin kirja, Mormonin käden levyihin kirjoittama kertomus, otettu Nefin levyistä”. 
Profeetta Joseph Smith on selittänyt nimisivun alkuperää:

”Mormonin kirjan nimilehti on kirjaimellinen käännös, joka on otettu levykokoelman – – 
viimeiseltä sivulta, sen vasemmalta puolelta. Tämä kokoelma sisälsi nyt käännetyn aika-
kirjan, – – eikä mainittu nimilehti suinkaan ole nykyajan tuote, ei minun eikä kenenkään 
muunkaan tämän sukupolven aikana eläneen tai elävän ihmisen työtä.” (Kirkon president-
tien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 63–64.)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Mormonin kirjan nimisivu. Pyydä heitä panemaan 
merkille ilmauksia, joissa esitetään Mormonin kirjan tarkoitukset. (Voit halutessasi vihjata 
oppilaille, että nämä tarkoitukset ilmaistaan asioina, joita Mormonin kirja osoittaa niille, 
jotka lukevat sen.) Pyydä muutamia oppilaita kirjoittamaan löytämänsä asiat taululle. Kun 
he ovat valmiita, pyydä kaikkia lukemaan toinen kappale uudelleen itsekseen ja korvaa-
maan omalla nimellään sanat ”Israelin huoneen jäännökselle”.

• Kun olette lukeneet Mormonin kirjan, mitkä sen tarkoituksista ovat täyttyneet teidän 
elämässänne? Kuinka ne ovat täyttyneet?

• Millä tavoin teille on avuksi, kun tiedätte, ettei niitä, jotka solmivat liittoja Herran kanssa, 
”hylätä ikiajoiksi”?

Sano oppilaille, että saattaa tulla aikoja, jolloin he tuntevat olevansa yksin tai tulleensa 
hylätyiksi.

• Miksi tällaisina hetkinä on tärkeää tietää, ettei teitä ”hylätä ikiajoiksi”?

• Kuinka tämä lupaus on osoitus Jumalan rakkaudesta teitä kohtaan?

Auta oppilaita arvostamaan Mormonin kirjan ensisijaista tarkoitusta pyytämällä yhtä oppi-
lasta lukemaan presidentti Ezra Taft Bensonin seuraavat sanat:

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

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

Yli puolessa Mormonin kirjan kaikista jakeista puhutaan meidän Her-
rastamme. Kristuksen nimi jossakin muodossaan on mainittu Mormonin kirjassa jaetta 
kohden jopa useammin kuin Uudessa testamentissa.

Johdanto
Kun opetat Mormonin kirjassa olevia asioita, autat 
oppilaita huomaamaan totuuksia, jotka tuovat heidät 
lähemmäksi Jumalaa. Mormonin kirjan alusta asti on 
selvää, että kirjoittajien tarkoituksena on ollut se, että 
kirja todistaa Jeesuksen olevan Kristus. Lisäksi kirja vah-
vistaa jälleen Jumalan liiton Israelin huoneen kanssa ja 
osoittaa, että kaikkien Jumalan lasten on tarpeen solmia 

pyhiä liittoja ja pitää ne. Kun oppilaat tutkivat Mormo-
nin kirjaa rukoillen, he saavat vahvemman todistuksen 
Jeesuksen Kristuksen evankeliumista ja Hänen kirkkonsa 
palautuksesta myöhempinä aikoina. He oppivat myös 
osoittamaan suurempaa uskoa Jeesukseen Kristukseen ja 
Hänen sovitukseensa.

Nimen korvaaminen
Se, että kehottaa oppi-
laita korvaamaan pyhien 
kirjoitusten jakeessa 
esiintyvän nimen omalla 
nimellä, auttaa teke-
mään pyhien kirjoitusten 
opetuksista henkilökoh-
taisempia. Kun oppilaat 
lukevat oman nimensä 
osana pyhien kirjoitusten 
kohtaa, he voivat hel-
pommin miettiä, kuinka 
jakeen oppi tai periaate 
soveltuu heihin itseensä.
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NIMISIVU, JOHDANTO JA S ILMINNÄKIJÖIDEN TODISTUKSET

Hänelle on annettu Mormonin kirjassa yli sata erilaista nimeä. Nuo nimet ovat erityisen 
merkityksellisiä kuvatessaan Hänen jumalallista luonnettaan.” (Ks. ”Tulkaa Kristuksen 
tykö”, Valkeus, tammikuu 1988, s. 77.)

Lausu todistuksesi siitä, että Mormonin kirja todistaa Jeesuksen olevan Kristus.

Mormonin kirjan johdanto
Piirrä taululle kuva holvikaaresta (ks. oheinen piirros) tai valmista holvikaaren pienoismalli 
puusta tai muusta materiaalista.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joseph Smithin lausunto, joka on Mormonin kirjan 
johdannossa (ks. kappale 6). Voit halutessasi ehdottaa, että oppilaat merkitsevät tämän 
lausunnon pyhiin kirjoituksiinsa.

• Mikä tarkoitus lakikivellä on?

Selitä, että lakikivi on holvin huipulla oleva keskuskivi. Kun holvikaari rakennetaan, sen 
kumpikin puoli rakennetaan tukirakenteiden avulla. Kaaren huipulle jäävä väli mitataan 
huolellisesti, ja lakikivi hiotaan täsmälleen sopivaksi. Kun lakikivi asetetaan paikalleen, 
holvikaari pysyy pystyssä ilman tukirakenteita.

• Mitä holvikaarelle tapahtuu, jos lakikivi poistetaan? (Jos käytät pienoismallia, havainnol-
lista tilanne poistamalla lakikivi.)

• Kuinka Mormonin kirja toimii lakikiven tavoin suhteessa palautettuun evankeliumiin?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen presidentti Ezra Taft Bensonin seuraavat sanat. 
(Voit halutessasi tehdä lainauksesta monisteen, jonka oppilaat voivat laittaa pyhien kirjoi-
tustensa väliin. Vaihtoehtoisesti voit kehottaa oppilaita kirjoittamaan presidentti Bensonin 
sanat pyhiin kirjoituksiinsa johdannon ensimmäisen sivun ylä-  tai alalaitaan.)

”Mormonin kirja on kolmella tavalla uskontomme lakikivi. Se on lakikivi todistukses-
samme Kristuksesta. Se on oppimme lakikivi. Se on todistuksen lakikivi.” (”Mormonin 
kirja – uskontomme lakikivi”, Liahona, lokakuu 2011, s. 54.)

Auta oppilaita ymmärtämään, kuinka Mormonin kirja on todistuksen lakikivi, kehottamalla 
yhtä oppilasta lukemaan presidentti Bensonin seuraavat sanat:

”Mormonin kirja on todistuksen lakikivi. Aivan niin kuin holvi sortuu, jos lakikivi ote-
taan pois, niin koko kirkko seisoo tai kaatuu Mormonin kirjan totuuden mukana. – – Jos 
Mormonin kirja on tosi – –, silloin on hyväksyttävä väitteet palautuksesta ja kaikesta, mikä 
siihen liittyy.” (”Mormonin kirja – uskontomme lakikivi”, s. 55.)

• Kuinka todistuksenne Mormonin kirjasta on vaikuttanut todistukseenne evankeliumin 
opeista ja periaatteista?

• Kuinka Mormonin kirja on tuonut teitä lähemmäksi Jumalaa?

Voit halutessasi kertoa, kuinka Mormonin kirjan tutkimisesi on vahvistanut sinun todistus-
tasi ja tuonut sinua lähemmäksi Jumalaa.

Kehota oppilaita osallistumaan roolileikkiin. Pyydä heitä kuvittelemaan, että he antavat 
Mormonin kirjan jollekulle, joka ei ole kirkon jäsen. Auta heitä valmistautumaan roolileik-
kiin jakamalla heidät kahteen ryhmään. Pyydä ensimmäistä ryhmää lukemaan Mormonin 
kirjan johdannosta kappaleet 2–4. Pyydä toista ryhmää lukemaan kappaleet 5–8. Pyydä 
kumpaakin ryhmää panemaan merkille, mitä tietoja heidän mielestään olisi tärkeä kertoa, 
kun opettaa Mormonin kirjaa koskevia asioita.

Lakikivi

Roolileikki
Roolileikki auttaa oppi-
laita harjoittelemaan 
evankeliumin mukaisten 
ratkaisumallien sovelta-
mista todellisen elämän 
tilanteisiin. Roolileikki 
onnistuu paremmin, jos 
annat osallistujille riittä-
västi tietoa ja valmistau-
tumisaikaa. Roolileikin 
aikana oppilaat tekevät 
luultavasti virheitä. 
Ota huomioon heidän 
tunteensa ja asenteensa 
ja varo arvostelemasta 
heidän virheitään. 
Roolileikin jälkeen 
saattaa olla hyödyllistä 
kysyä katselijoilta, onko 
muita ajatuksia, joita he 
olisivat saattaneet tuoda 
esiin, jos he olisivat 
osallistuneet.
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Kun olet antanut oppilaille aikaa tutkia ja valmistautua, kehota yhtä oppilasta tulemaan 
luokan eteen ja esittämään henkilöä, joka ei ole kirkon jäsen. Pyydä lisäksi yhtä oppilasta 
kummastakin ryhmästä tulemaan luokan eteen. Selitä, että nämä kaksi oppilasta esittä-
vät lähetyssaarnaajaparia. He opettavat ensimmäiselle oppilaalle Mormonin kirjasta niitä 
asioita, joita heidän ryhmänsä löysi johdannosta.

Kun oppilaat ovat esittäneet roolileikin, voit halutessasi kysyä luokan muilta jäseniltä, onko 
johdannossa muita asioita, joita he olisivat kertoneet, jos heidät olisi valittu opettamaan.

Voit halutessasi tähdentää, ettei Mormonin kirja väitä esittävänsä kaikkien läntisellä 
pallonpuoliskolla muinoin asuneiden kansojen historiaa. Se on vain Lehin jälkeläisten 
(nefiläisten ja lamanilaisten) sekä Jeredin kansan aikakirja. On saattanut olla muita ihmisiä, 
jotka ovat asuneet läntisen pallonpuoliskon mantereilla ennen Mormonin kirjaan muistiin 
merkittyjä tapahtumia, niiden aikana tai niiden jälkeen.

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Moroni 10:3–5.

• Kuinka voimme Moronin mukaan tietää, että Mormonin kirja on totta?

Kehota oppilaita lukemaan Mormonin kirjan johdannosta kappaleet 8–9. Pyydä heitä 
panemaan merkille kolme lisätotuutta, joista he saavat todistuksen, jos he ottavat vastaan 
Moronin haasteen.

Todista oppilaille, että kun me luemme ja pohdiskelemme Mormonin kirjaa ja 
rukoilemme sen johdosta, niin Pyhä Henki todistaa, että se on totta, että Jeesus 
on  Kristus, että Joseph Smith oli Jumalan profeetta ja että Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on Herran valtakunta maan päällä.

Kolmen silminnäkijän ja kahdeksan silminnäkijän todistukset
Pyydä oppilaita kuvittelemaan, että he ovat nähneet omin silmin, kun joku vei naapurin 
talosta jonkin arvokkaan esineen.

• Kun rikosta selvitetään, miksi on hyödyllistä, että on silminnäkijä?

• Miksi olisi hyödyllistä, että olisi enemmän kuin yksi silminnäkijä?

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen ”Kolmen silminnäkijän todistus”. Kehota heitä 
panemaan merkille ilmauksia, jotka ovat heille erityisen merkityksellisiä. Voit halutessasi 
ehdottaa, että he merkitsevät nämä ilmaukset.

• Mitkä ilmaukset te merkitsitte? Miksi ne ovat merkityksellisiä teille? (Voit halutessasi 
tähdentää, että Jumalan ääni julisti kolmelle silminnäkijälle, että levyt käännettiin Juma-
lan lahjan ja voiman avulla.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen ”Kahdeksan silminnäkijän todistus”. Kehota muita 
oppilaita panemaan merkille, mitä eroja on kolmen silminnäkijän ja kahdeksan silminnäki-
jän todistusten välillä.

• Mitä eroja huomasitte?

Kehota oppilaita kirjoittamaan oma todistuksensa tai omia ajatuksiaan Mormonin kirjasta. 
He haluavat kenties kirjoittaa sen tai ne pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa tai 
pyhiin kirjoituksiinsa jollekin tyhjälle sivulle. Joistakuista oppilaista saattaa tuntua, etteivät 
he vielä tiedä, onko Mormonin kirja totta. Kannusta heitä siihen, että he pyrkivät saamaan 
todistuksen siitä tänä vuonna.

Auta oppilaita 
saamaan todistus
Yksi tapa auttaa oppi-
laita saamaan todistus 
on kannustaa heitä ker-
tomaan evankeliumiin 
liittyvistä ajatuksistaan 
muille, kuten perheen-
jäsenille ja ystäville, 
oppituntien ulkopuo-
lella. Presidentti Boyd K. 
Packer kahdentoista 
apostolin koorumista on 
opettanut: ”Voi kunpa 
saisin opetetuksi teille 
tämän yhden periaat-
teen! Todistus löydetään 
lausumalla se! – –
Todistuksen saaminen 
siitä, mitä olette luke-
neet tai mitä joku on 
sanonut, on asia sinänsä, 
ja se on välttämätön 
alku. Aivan toista on se, 
että Henki todistaa teille 
sydämessänne, että se, 
mitä te olette todista-
neet, on totta.” (”Herran 
lamppu”, Valkeus, joulu-
kuu, 1988, s. 36.)
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Opetusehdotuksia

Profeetta Joseph Smithin todistus
Ennen oppituntia pane Mormonin kirja laatikkoon ja paketoi se lahjaksi. Aseta lahja pöy-
dälle luokan eteen ja kerro oppilaille, että se on arvokas lahja.

• Mitkä ovat kaikkein arvokkaimpia lahjoja, mitä te olette saaneet?

• Mikä tekee lahjasta arvokkaan?

• Miltä teistä tuntuu, kun annatte lahjan, jota pidätte arvokkaana, ja lahjan saaja ottaa sen 
vastaan iloiten?

Kehota jotakuta oppilasta avaamaan lahja ja näyttämään muille oppilaille, mitä se sisältää.

• Kuka on antanut meille tämän lahjan?

• Miksi teidän mielestänne tämä lahja on arvokas?

Aseta näkyviin kuva Moroni ilmestyy Joseph Smithille tämän huoneessa (62492; Evankeliu-
miaiheinen kuvakirja, 2009, nro 91).

• Mitä tapahtumaa tämä kuva esittää?

• Kuinka tämä tapahtuma on myötävaikuttanut evankeliumin palautukseen?

Selitä oppilaille, että he lukevat nyt profeetta Joseph Smithin omat sanat Mormonin kirjan 
esiintulosta. Kerro heille, että profeetta Joseph Smithin todistus, joka on Mormonin kirjan 
alussa, on otettu Kallisarvoisen helmen osiosta Joseph Smith – historia. Kun oppilaat suo-
rittavat seuraavaa toimintaa, pyydä heitä lukemaan kohdat Kallisarvoisesta helmestä.

Anna oppilaille tehtäväksi työskennellä pareittain. Pyydä kunkin parin toista oppilasta 
lukemaan itsekseen JS–H 30, 32–35, 42 ja toista oppilasta lukemaan itsekseen JS–H 51–54, 
59–60. Selitä, että kun he ovat lukeneet jakeet, kunkin oppilaan tulee opettaa parilleen, 
mitä hän on lukenut.

Kun oppilailla on ollut riittävästi aikaa lukea ja keskustella, kysy:

• Miten arvelette sen ehkä auttaneen Joseph Smithiä, että hän odotti neljä vuotta, ennen 
kuin hän sai viedä kultalevyt mukanaan kotiin? (Sinä aikana Moroni opetti Josephia, ja 
Joseph varttui monin tavoin. Ks. JS–H 54.)

• Mitä todisteita huomaatte Joseph Smithin kertomuksessa siitä, että Herra säilytti Mor-
monin kirjaa, jotta se tulisi esiin myöhempinä aikoina?

• Mitä todisteita huomaatte Joseph Smithin kertomuksessa siitä, että Mormonin kirja 
tuli esiin Jumalan voiman avulla?

Lyhyt selvitys Mormonin kirjasta
Auta oppilaita ymmärtämään, kuinka Mormonin kirja koottiin, pyytämällä heitä ottamaan 
esiin ”Lyhyt selvitys Mormonin kirjasta”, joka on Mormonin kirjan alkulehdillä. Pyydä 
neljää oppilasta vuorotellen lukemaan ääneen kohdat 1–4. Samalla kun kohtia luetaan, 
pyydä muita oppilaita kuuntelemaan, millä tavoin kukin levykokoelma on Mormonin 
kirjan kannalta tärkeä. Tämän oppikirjan liitteenä on kuva nimeltään ”Levyt ja niiden 
suhde julkaistuun Mormonin kirjaan”. Tämä kuva voi auttaa oppilaita muodostamaan 
mielikuvan levyistä, joista kerrotaan kohdassa ”Lyhyt selvitys Mormonin kirjasta”. (Jos koet 

Johdanto
Tämä oppiaihe antaa yleiskatsauksen Mormonin kirjaan. 
Oppilaat tutkivat Joseph Smithin todistusta, joka koskee 
Mormonin kirjan esiintuloa. He oppivat myös, kuinka 
kirja koottiin ja lyhennettiin taivaallisen ohjauksen 

avulla. Mormonin kirjan kirjoittajat näkivät myöhem-
mät ajat, ja he sisällyttivät ne kertomukset ja opetukset, 
joiden he tiesivät hyödyttävän meitä eniten.

Yleiskatsausten 
esittäminen
Presidentti Boyd K. Packer 
kahdentoista apostolin 
koorumista on sanonut: 
”On erittäin hyödyllistä 
esittää lyhyt mutta hyvin 
huolellisesti jäsennetty 
yleiskatsaus koko kurssista 
aivan alussa. – –
[Oppilaat] muistavat 
paljon enemmän, kun he 
tietävät, kuinka kaikki 
palaset sopivat yhteen, 
ja oppimisen valo loistaa 
kirkkaammin. Ennakko-
tutustuminen muodostaa 
viitekehyksen ja on enem-
män kuin siihen uhratun 
ajan ja vaivan arvoinen.” 
(”The Great Plan of Hap-
piness”, kirkon koulai-
toksen Oppi ja liitot sekä 
kirkon historia - aiheinen 
symposiumi, 10. elokuuta 
1993, s. 2, si.lds.org.)

OPPIAIHE 5

Yleiskatsaus Mormonin kirjaan
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hyödylliseksi tässä vaiheessa keskustelua, niin tuo esiin lyhyen selvityksen viimeinen kap-
pale, joka alkaa sanoin ”Tästä laitoksesta”. Selitä, että Mormonin kirjan jokaiseen laitok-
seen on korjattu vähäisiä oikeinkirjoituksessa ja ladonnassa huomattuja virheitä.)

Aseta näkyviin kuva Mormon lyhentää levyjä (62520; Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 
nro 73). Selitä, että monet henkilöt säilyttivät aikakirjoja, joista lopulta muodostui Mormo-
nin kirja. Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet. Pyydä oppilaita tutkimaan 
niitä itsekseen ja panemaan merkille periaatteita, jotka auttoivat Mormonin kirjan kirjoit-
tajia päättämään, mitä aikakirjoihin tulee sisällyttää. Kehota oppilaita kertomaan, mitä he 
saavat selville. (Voit halutessasi kirjoittaa heidän vastauksiaan taululle.)

1. Nefi 1:20

1. Nefi 6:4–6

2. Nefi 4:15

2. Nefi 25:23, 26

2. Nefi 29:11–13

Morm. s. 4–8

3. Nefi 16:4

Moroni 1:4

• Kuinka näiden ohjaavien periaatteiden ymmärtäminen voisi auttaa teitä, kun tutkitte 
Mormonin kirjaa?

Lausu todistuksesi siitä, että Mormonin kirjan kirjoittajat näkivät meidän aikamme ja 
kirjoittivat sitä, mistä olisi meille eniten apua. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 
Morm. 8:35–38.

• Mitä ongelmia Moroni näki meidän aikamme ihmisten keskuudessa?

• Miksi on tärkeää tietää, että Moroni ja muut Mormonin kirjan kirjoittajat olivat tietoisia 
ongelmista, joita kohtaisimme?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan presidentti Ezra Taft Bensonin seuraavat sanat siitä, kuinka 
Mormonin kirjaa tulee tutkia:

”Jos he näkivät meidän aikamme ja valitsivat sen, mikä olisi meille arvok-
kainta, 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. 56.)

Sano oppilaille, että ihmiset, joista Mormonin kirjassa kirjoitettiin, kohtasivat paljolti 
samanlaisia ongelmia kuin me. Vaikka Mormonin kirja on muinainen aikakirja, sen opit, 
historiatiedot ja kertomukset ovat nykyään hyvin arvokkaita.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen presidentti Ezra Taft Bensonin seuraavat sanat. (Voit 
halutessasi antaa kullekin oppilaalle kopion lainauksesta.) Pyydä luokkaa kuuntelemaan, mitä 
siunauksia presidentti Benson lupasi niille, jotka alkavat vakavasti tutkia Mormonin kirjaa.

”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 elämäänne heti, kun alatte 
tutkia sitä vakavasti. Saatte enemmän 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, löydätte yhä yltäkylläisemmän 
elämän.” (”Mormonin kirja – uskontomme lakikivi”, s. 56–57.)

• Milloin te olette kokeneet siunauksia Mormonin kirjan tutkimisesta?

Lausu todistuksesi siitä, että Mormonin kirja antaa meille enemmän voimaa vastustaa 
kiusauksia, välttää petosta ja pysyä kaidalla ja kapealla polulla. Kerro oppilaille tilan-
teesta, jolloin olet saanut näitä siunauksia Mormonin kirjan tutkimisen tuloksena.

Kirjoita ennen oppituntia taululle seuraavat kysymykset ja pyhien kirjoitusten kohdat:

Onko Jumala olemassa? (Ks. Alma 30:37–44.) Voinko minä tuntea Jumalan? (Ks. Alma 22:18.) 
Välittääkö Jumala minusta? (Ks. 3. Nefi 13:26–32.)

Kuinka voin vastustaa kiusausta ja syntiä? (Ks. Hel. 5:12.)

Mikä on elämän tarkoitus? (Ks. Alma 34:32–34.)

Onko kuoleman jälkeen elämää? (Ks. Alma 40:11–12, 21–23.)

Ennen oppitunnin 
alkua
Mikäli mahdollista, varaa 
aikaa luokkahuoneen 
valmistelemiseen ennen 
oppitunnin alkua. Laita 
pyhien kirjoitusten 
viitteet, kysymykset ja 
muut toiminnat taululle 
ennen oppitunnin alkua. 
Tämän ansiosta säästät 
arvokasta opetusaikaa 
ja poistat häiriöteki-
jöitä, jotka saattaisivat 
keskeyttää opetus-  ja 
oppimisprosessin.



15

YLEISKATSAUS MORMONIN KIRJAAN

Kuinka voin löytää rauhaa ja iloa sekä olla onnellinen? (Ks. Moosia 2:41; 4:2–3;  
Alma 41:10.)

Kuinka perheeni voi olla onnellisempi ja yhtenäisempi? (Ks. Moosia 4:14–15.)

Kuinka voin tehdä eron oikean ja väärän välillä? (Ks. Moroni 7:16–17.)

Miksi Jumala sallii jumalattomuutta ja kärsimystä? (Ks. 2. Nefi 2:1–2, 11–16, 22–27;  
Alma 14:9–11; 60:13.)

Selitä, että jo mainittujen siunausten lisäksi Mormonin kirja sisältää vastauksia elämän 
merkityksellisimpiin kysymyksiin. Kehota oppilaita valitsemaan itsekseen kysymys tai 
pari ja etsimään vastauksia kysymyksen mukana annetusta pyhien kirjoitusten kohdasta. 
Anna oppilaille muutama minuutti aikaa vastausten löytämiseen. Voit halutessasi kulkea 
luokkahuoneessa ja auttaa tarvittaessa.

• Millä tavoin Mormonin kirja vastaa valitsemiinne kysymyksiin?

Lue kahdentoista apostolin koorumin presidentin Boyd K. Packerin seuraavat sanat. Kun 
hän esitti tämän lausunnon, hän puhui seminaarin-  ja instituutinopettajille pyhien kirjoi-
tusten voimasta vastata elämän merkityksellisimpiin kysymyksiin.

”Jos oppilaanne ovat perehtyneet ilmoituksiin, niin minkään kysymyksen – henkilökohtai-
sen tai yhteiskunnallisen tai poliittisen tai ammattia koskevan – ei tarvitse jäädä vastausta 
vaille. Niissä on ikuisen evankeliumin täyteys. Niistä löydämme totuuden periaatteita, jotka 
ratkaisevat kaiken hämmennyksen ja kaikki ongelmat ja kaikki pulmat, jotka  kohtaavat 
ihmiskuntaa tai ketä tahansa siihen kuuluvaa yksilöä.” (”Teach the Scriptures”, puhe 
 kirkon koululaitoksen uskonnonopettajille, 14. lokakuuta 1977, s. 3–4, si.lds.org.)

Kerro, kuinka Mormonin kirja on siunannut sinun elämääsi. Muistuta oppilaita heidän 
tavoitteestaan lukea Mormonin kirjaa päivittäin ja lukea koko Mormonin kirja ainakin 
kerran tämän vuoden aikana.

Kommentteja ja taustatietoja
Lyhyt selvitys Mormonin kirjasta. ”Tästä 
laitoksesta”
Mormonin kirjasta on olemassa kaksi käsikirjoitusta: 
alkuperäinen käsikirjoitus ja kirjanpainajan käsikirjoi-
tus. Pieni osa Mormonin kirjan vuoden 1830 laitoksen 
ladonnasta perustui alkuperäiseen käsikirjoitukseen, ja 
muu osa perustui kirjanpainajan käsikirjoitukseen, joka 
oli alkuperäisen käsikirjoituksen jäljennös. Kun Joseph 
Smith valmisteli Mormonin kirjan vuoden 1840 laitosta, 
hän käytti alkuperäistä käsikirjoitusta korjatakseen 
virheet ja puutteet, joita oli vahingossa jäänyt vuoden 
1830 laitokseen. Vuoden 1981 laitosta varten tarkastel-
tiin jälleen alkuperäistä käsikirjoitusta, jotta alkuperäi-
nen sanamuoto palautettaisiin suunnilleen 20 kohdassa. 
Kaikki Mormonin kirjassa olevat virheet ovat ihmisten 
virheitä, ja muutoksia tehdään vain, jotta Mormonin 
kirja palautettaisiin alkuperäiseen merkitykseensä ja 
tarkoitukseensa. (Ks. Book of Mormon Reference Com-
panion, toim. Dennis Largey, 2003, s. 124–125.)

Presidentti Joseph Fielding Smith on kirjoittanut:

”[Mormonin kirjan] ensipainoksessa on pakostakin muu-
tamia painovirheitä, ja tekstistä saattaa puuttua sana 

tai pari. Ne, jotka ovat julkaisseet kirjoja mitä suotuisim-
missa ja valvotuimmissa olosuhteissa, ovat harmikseen 
löytäneet virheitä, niin painovirheitä kuin mekaanisiakin 
virheitä, joista muutamat ovat löytyneet koevedoksen 
lopullisen tarkistuksen jälkeen.

– – Muutosluettelon huolellinen tarkastelu – – osoittaa, 
että kirjaan ei ole tehty yhtäkään muutosta tai lisäystä, 
joka ei olisi täydellisesti sopusoinnussa alkuperäisteks-
tin kanssa. Muutoksia on tehty välimerkeissä ja eräissä 
muissa vähäisissä seikoissa, jotka vaativat oikaisua, 
mutta yksikään muutos tai lisäys ei ole koskaan muutta-
nut yhtäkään alkuperäisistä ajatuksista. Meistä näyttää 
siltä, että muutokset – – ovat senlaatuisia, että ne teke-
vät tekstin selvemmäksi ja ovat osoituksena siitä, että 
ne olivat jääneet huomaamatta. Olen varma siitä, että 
ensimmäisessä painoksessa olevat virheet tai puutteet 
olivat suurelta osin latojan tai painajan syytä. Profeetta 
Joseph Smith itse huomasi monia näistä virheistä, joita 
oli ensimmäisissä koevedoksissa, ja korjasi ne.” (Answers 
to Gospel Questions, toim. Joseph Fielding Smith jr., 5 
osaa, 1957–1966, osa 2, s. 199–200, kursivointi alkupe-
räisessä tekstissä; ks. myös Mormonin Kirja – Opettajan 
aineisto, 2001, s. 20.)
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Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe
Pyhien kirjoitusten tutkiminen –  

yleiskatsaus Mormonin kirjaan (Viikko 1)

Valmisteluaineisto 
kotiopiskeluseminaarin opettajalle

Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä 
oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä tapahtumista, opeista ja periaat-
teista, joita oppilaat oppivat, kun he opiskelivat viikon 1 neljä 
oppilaan kotiopiskeluseminaarin oppiaihetta. Tieto siitä, mitä 
oppilaat ovat opiskelleet, auttaa sinua oppitunnin valmis-
telemisessa. Tiivistelmä ei ole osa oppiaihetta eikä sitä ole 
tarkoitus esittää oppilaille. Koska viikon 1 oppiaihe keskittyy 
vain muutamiin näistä opeista ja periaatteista, saatat ajoittain 
tuntea, että sinun tulee käydä läpi muita tai keskustella niistä 
Hengen kehotusten mukaan ja oppilaidesi tarpeiden mukaan.

Päivä 1 (Pyhien kirjoitusten 
tutkiminen)
Oppilaat oppivat taitoja, joiden avulla he ymmärtävät pyhien 
kirjoitusten taustaa ja tilannetta sekä sitä, kuinka voi tutkia ja 
tunnistaa evankeliumin totuuksia sekä kuinka evankeliumin 
oppeja ja periaatteita voi soveltaa omaan elämään.

Päivä 2 (Pelastussuunnitelma)
Tämä oppiaihe oli lyhyt katsaus pelastussuunnitelmaan. 
Mormonin kirjassa opetetaan, että taivaallisen Isän suunnitel-
man tarkoituksena on tuoda Hänen lapsilleen iankaikkinen 
pelastus ja onni. Jeesus Kristus on pelastussuunnitelman 
keskeinen hahmo, ja juuri Hänen sovituksensa ansiosta 
suunnitelma toimii kaikkien Jumalan lasten kohdalla. Kun 
päätämme noudattaa Jumalan suunnitelmaa, me valmistau-
dumme saamaan iankaikkisen elämän.

Päivä 3 (Nimisivu, johdanto ja 
silminnäkijöiden todistukset)
Mormonin kirjan johdantoaineisto auttaa todentamaan sen tar-
koituksen sekä selittämään sen totuudellisuuden ja jumalallisen 
alkuperän. Nimisivulla opetetaan, että Mormonin kirja todistaa 
Jeesuksen olevan Kristus. Kun me luemme ja pohdiskelemme 
Mormonin kirjaa ja rukoilemme sen johdosta, niin Pyhä Henki 
todistaa, että se on totta, että Jeesus on Kristus, että Joseph 
Smith oli Jumalan profeetta ja että Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkko on Herran valtakunta maan päällä.

Päivä 4 (Yleiskatsaus 
Mormonin kirjaan)
Profeetta Joseph Smithin todistus auttoi oppilaita vahvistamaan 
todistustaan siitä, että Mormonin kirja on tullut esiin Jumalan 
lahjan ja voiman avulla. Herra säilytti Mormonin kirjan tulemaan 
esiin myöhempinä aikoina. Mormonin kirjan kirjoittajat näkivät 
meidän aikamme ja kirjoittivat sitä, mistä olisi meille eniten apua. 
Oppilaita kannustettiin Mormonin kirjaa tutkiessaan miettimään 
heillä olevia kysymyksiä ja panemaan merkille vastauksia.

Johdanto
Tämän viikon oppiaihe tähdentää sitä vastuuta, joka kullakin 
oppilaalla on omasta evankeliumin oppimisestaan. Se korostaa 
myös Mormonin kirjan keskeistä roolia auttaa oppilaita vahvis-
tamaan todistusta Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen kirkostaan. 
Kun opetat, auta oppilaita ymmärtämään, kuinka tärkeää on 
uutterasti tutkia tätä pyhää kirjoitusta ja mitkä siunaukset täyttä-
vät heidän elämänsä, kun he tekevät niin.

Opetusehdotuksia

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Voit halutessasi aloittaa esittämällä oppilaille seuraavat kysymykset:

• Mitä eroa on henkilöllä, joka lukee Mormonin kirjan ja saa 
todistuksen, ja henkilöllä, joka lukee sen eikä saa todistusta? 
(Jotkut pelkästään lukevat sanoja; toiset lukevat uskossa, 
vakain aikein ja sydän avoinna Pyhälle Hengelle.)

• Kuinka voi oppia hengellisiä totuuksia? (Voit halutessasi kirjoittaa 
oppilaiden vastauksia taululle. Palaa takaisin tähän luetteloon, 
kun olette lukeneet vanhin David A. Bednarin jäljempänä olevat 
sanat.)

Kirjoita taululle seuraava lainaus mutta älä kirjoita alleviivattuja 
sanoja: ”Etsikää oppia vieläpä tutkimalla sekä uskon kautta.”

Kertaa, mitä oppilaat ovat tällä viikolla oppineet, kehottamalla 
heitä täydentämään tyhjät kohdat. Jos he tarvitsevat apua, pyydä 
heitä lukemaan OL 88:118. Kysy heiltä, mitä tarkoittaa etsiä 
oppia tutkimalla sekä uskon kautta. Kun keskustelette tästä, 
varmista, että oppilaat ymmärtävät, että oppiminen tutkimalla 
sekä uskon kautta vaatii yksilöllisiä ponnisteluja.

Auta oppilaita ymmärtämään, miksi evankeliumin oppiminen 
edellyttää ponnistelua ja työtä, pyytämällä yhtä oppilasta lukemaan 
seuraava selitys, jonka on esittänyt vanhin David A. Bednar kahden-
toista apostolin koorumista. Kehota oppilaita panemaan merkille, 
mitä tapahtuu, kun työskentelemme hengellisen oppimisen hyväksi.
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”Oppija, joka käyttää tahdonvapauttaan toimimalla oikeiden 
periaatteiden mukaan, avaa sydämensä Pyhälle Hengelle ja pyy-
tää Hänen opetustaan, todistavaa voimaansa ja vahvistavaa todis-
tustaan. Oppiminen uskon kautta edellyttää hengellistä, henkistä 
ja fyysistä vaivannäköä eikä vain passiivista vastaanottamista.” 
(”Etsikää oppimista uskon kautta”, Liahona, syyskuu 2007, s. 20.)

Kysy oppilailta: Mitä vanhin Bednar sanoi tapahtuvan oppijalle, 
joka työskentelee hengellisen oppimisen hyväksi?

Pyydä oppilaita kertomaan kokemuksista, joita heillä on ollut, 
kun he ovat nähneet erityistä vaivaa hengellisesti ja sen tulok-
sena tunteneet entistä suurempaa Pyhän Hengen toveruutta. 
Voit lisäksi halutessasi lausua oman todistuksesi siitä, että pyrki-
myksemme tutkia evankeliumia rukoillen kutsuvat Pyhän 
Hengen oppimisprosessiin.

Kysy oppilailta: Mitä nimenomaisia asioita te voitte tehdä tänä 
vuonna etsiäksenne ”oppia – – tutkimalla sekä uskon kautta”?

Pelastussuunnitelma
Kertaa pelastussuunnitelman eri nimet pyytämällä oppilaita 
kirjoittamaan taululle nimet, jotka he ovat kirjoittaneet muistiin 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa päivän 2 tehtävässä 1. 
Mikäli he tarvitsevat apua, pyydä heitä ottamaan opiskelu-
oppaastaan esiin vastaava sivu.

Voit halutessasi kysyä: Mitä nämä nimet kertovat teille pelastus-
suunnitelman tarkoituksesta? (Taivaallisen Isän suunnitelman tarkoi-
tuksena on tuoda Hänen lapsilleen iankaikkinen pelastus ja onni.)

Selitä, että vuoden kuluessa tulee monia tilaisuuksia oppia, 
kuinka Mormonin kirjasta oppimamme totuudet sopivat taivaal-
lisen Isän onnensuunnitelmaan. Voisit pyytää, että tänä vuonna 
tutkiessaan oppilaat panisivat merkille periaatteita, jotka liittyvät 
pelastussuunnitelmaan, ja merkitsisivät niitä pyhiin kirjoituk-
siinsa. Voit halutessasi antaa muutamia esimerkkejä siitä, mitä he 
saattaisivat tutkiessaan löytää. Kannusta oppilaita vuoden aikana 
kertomaan luokan muille jäsenille, mitä he ovat löytäneet.

Nimisivu, johdanto ja silminnäkijöiden todistukset
Kehota oppilaita osallistumaan roolileikkiin kuvittelemalla, että 
he antavat Mormonin kirjan jollekulle, joka ei ole kirkon jäsen.

Jaa luokka kahteen ryhmään ja anna kummankin ryhmän 
valmistautua roolileikkiin keskustelemalla ryhmälleen annetuista 
kysymyksistä. Saattaa olla hyödyllistä kirjoittaa kysymykset tau-
lulle ennen oppitunnin alkua tai antaa kullekin oppilaalle kopio 
kysymyksistä. Pyydä oppilaita panemaan merkille, mitä tietoja 
heidän mielestään olisi tärkeä kertoa, kun opettaa Mormonin 
kirjaa koskevia asioita, sekä merkitsemään ne.

Kysymykset ryhmälle 1:
 1. Mikä on Mormonin kirja? (Ks. johdanto, kappaleet 1–3.)
 2. Mikä on Mormonin kirjan tarkoitus? (Ks. nimisivu, 

kappale 2.)
 3. Mitä siunauksia saa, kun elää Mormonin kirjan opettamien 

käskyjen tai periaatteiden mukaan? (Ks. johdanto, kappale 6.)

Kysymykset ryhmälle 2:
 1. Kuinka Mormonin kirja tuli esiin? (Ks. johdanto, kappaleet 

4–5.)
 2. Kuinka voimme saada tiedon siitä, että Mormonin kirja on 

totta? (Ks. johdanto, kappale 8.)
 3. Mitä muuta me voimme tietää Pyhän Hengen voimasta? 

(Ks. johdanto, viimeinen kappale.)
Kun olet antanut oppilaille aikaa valmistautua, valitse yksi 
oppilas edustamaan henkilöä, joka ei ole kirkon jäsen. Pyydä 
kummastakin ryhmästä yksi vapaaehtoinen antamaan kyseiselle 
henkilölle Mormonin kirja. Kannusta oppilaita kertomaan Mor-
monin kirjasta ensimmäiselle oppilaalle käyttämällä vastauksia, 
joita heidän ryhmänsä löysi tutkimiinsa kysymyksiin.

Kun he ovat esittäneet roolileikin, voit halutessasi pyytää muuta 
luokkaa kertomaan, mitä muita tietoja he olisivat saattaneet ker-
toa, jos he olisivat olleet antamassa Mormonin kirjaa. Voit myös 
halutessasi kysyä: Mitä asioita te olette tämän toiminnan avulla 
oppineet tai muistaneet Mormonin kirjasta?

Kun oppilaat vastaavat, varmista, että he ymmärtävät, että Mor-
monin kirja todistaa Jeesuksen olevan Kristus. Tähdennä, 
kuinka tärkeää on kiinnittää huomiota siihen, kuinka Mormonin 
kirja todistaa Jeesuksesta Kristuksesta. Selitä lisäksi, että Mor-
monin kirjan tutkiminen auttaa heitä ymmärtämään Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumin oppia ja periaatteita sekä vahvistaa 
heidän todistustaan Hänen kirkostaan.

Muistuta oppilaille, että Mormonin kirjan kirjoittajat näkivät 
meidän aikamme ja kirjoittivat sitä, mistä olisi meille eni-
ten apua (ks. Morm. 8:35).

Kysy oppilailta: Mitä sellaista olette tällä viikolla oppineet, mikä 
vaikuttaa siihen, kuinka tutkitte Mormonin kirjaa?

Pyydä muutamia oppilaita kertomaan, kuinka he aikovat toteut-
taa tehtävänsä lukea Mormonin kirja kouluvuoden aikana. Kerro 
lopuksi omia ajatuksiasi ja todistuksesi Mormonin kirjasta sekä 
kerro, kuinka sen tutkiminen on vaikuttanut sinun elämääsi.

Seuraava viikko (1. Nefi 1–6, 9)
Kysy oppilailta, onko heistä koskaan tuntunut, että jokin asia on 
oikein mutta sen tekeminen on tuntunut vaikealta tai jopa mah-
dottomalta. Selitä, että tulevalla viikolla he huomaavat, että Nefi 
kohtasi sellaisen haasteen, ja he oppivat, kuinka hän turvautui 
Jumalaan voidakseen toteuttaa sen, mikä tuntui mahdottomalta.
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JOHDANTO: 

Ensimmäinen Nefin kirja
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Kun oppilaat tutkivat Ensimmäistä 
Nefin kirjaa, he huomaavat, että ”Herran 
lempeät armoteot tulevat kaikkien niiden 
osaksi, jotka hän on valinnut, heidän 
uskonsa tähden, tehden heidät voimal-
lisiksi” (1. Nefi 1:20). He oppivat myös, 
että Jumala haluaa siunata lapsiaan. Lehi 
ja hänen kansansa pääsivät osallisiksi 
Jumalan armosta ja siunauksista, kun 
he noudattivat Hänen käskyjään. Lehi ja 
Nefi etsivät johdatusta Jumalalta, ja he 
saivat sitä unien, näkyjen, Liahonan ja 
Pyhän Hengen johdatuksen välityksellä. 
Nefi sai ja kirjoitti muistiin maailman 
historiasta yleiskuvamaisen näyn. Siinä 
hänelle näytettiin Jumalan kaikkitietävyys, 
Jeesuksen Kristuksen kaste, palvelutyö ja 
ristiinnaulitseminen, nefiläisten tuhoutu-
minen ja myöhemmät ajat. Jumala auttoi 
Nefiä ja tämän veljiä saamaan pronssile-
vyt, jotta heillä voisi olla pyhät kirjoitukset. 
Lisäksi Hän pelasti Lehin ja tämän väen 
nälänhädältä erämaassa ja tuhoutumiselta 
valtamerellä johdattaen heidät turval-
lisesti luvattuun maahan. Kun oppilaat 
tutkivat tässä kirjassa olevia Nefin ja Lehin 
kokemuksia, he voivat oppia, kuinka voi 
tavoitella ja saada taivaan siunauksia.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Lehin poika Nefi kirjoitti tämän kirjan vas-
tauksena Herran käskyyn, jonka mukaan 
hänen tulee 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. Kuu-
liaisesti hän palasi kaksi kertaa Jerusale-
miin 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, Herra valitsi Nefin olemaan 
kansansa johtaja.

Keille tämä kirja kirjoitettiin 
ja miksi?
Nefi kirjoitti pitäen mielessään kolme kuulija-
kuntaa: isänsä jälkeläiset, Herran liittokansan 
viimeisinä aikoina ja maailman kaikki ihmiset 
(ks. 2. Nefi 33:3, 13). Hän kirjoitti saadak-
seen kaikki tulemaan Jeesuksen Kristuksen 
luokse ja pelastumaan (ks. 1. Nefi 6:4).

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

Mitä erityisiä 
asiakokonaisuuksia tässä 
kirjassa on?
Ensimmäinen Nefin kirja sisältää useita 
kertomuksia taivaallisista ilmestyksistä 
unissa, näyissä ja suorissa ilmoituksissa. 
Nämä ilmestykset osoittavat, että Jumala 
opettaa, johdattaa ja varjelee niitä, jotka 
etsivät Häntä:

• Kun Lehi rukoilee, tulipatsas ilmestyy, 
ja hän näkee ja kuulee monia asioita, 
jotka saavat hänet vapisemaan (ks. 
1. Nefi 1:6–7).

• Lehi saa näyn, jossa hän näkee Jumalan 
ja lukee kirjaa, jossa profetoidaan 
Jerusalemin tuhosta ja sen asukkaiden 
vankeudesta (ks. 1. Nefi 1:8–14).

• Herra käskee Lehiä lähtemään perheensä 
kanssa erämaahan (ks. 1. Nefi 2:1–2).

• Herra ohjaa Lehiä lähettämään poi-
kansa takaisin Jerusalemiin hakemaan 
pronssilevyjä (ks. 1. Nefi 3:2–4).

• Enkeli puuttuu tilanteeseen, kun Laman 
ja Lemuel lyövät Nefiä ja Samia (ks. 
1. Nefi 3:29).

• Herra käskee Nefiä ja hänen veljiään 
palaamaan Jerusalemiin hakemaan 
Ismaelia ja tämän perhettä (ks. 1. Nefi 
7:1–2).

• Lehi ja Nefi saavat näkyjä, joissa näyte-
tään elämän puu, Jeesuksen Kristuk-
sen syntymä, palvelutyö ja sovitus, 
lupauksen maan historia, evankeliumin 
palautus sekä Perkeleen voimien ja 
Jumalan Karitsan kirkon välinen taistelu 
(ks. 1. Nefi 8; 11–14).

• Nefille näytetään, kuinka rakennetaan 
laiva, joka vie hänen väkensä luvattuun 
maahan (ks. 1. Nefi 18:1).

Ensimmäinen Nefin kirja sisältää ensi 
käden selostuksen kansasta, joka matkasi 
lupauksen maahan. Myöhemmin Mor-
monin kirjassa mainitaan kaksi muuta 
ryhmää, jotka matkasivat luvattuun 
maahan: mulekilaiset (ks. Omni 14–17) 
ja  jerediläiset (ks. Et. 6:4–12).
Ensimmäisessä Nefin kirjassa kerrotaan 
myös kahdesta merkittävästä esineestä: 
Labanin miekasta ja kompassista eli suun-
nannäyttäjästä, jota kutsuttiin Liahonaksi 
(ks. 1. Nefi 18:12; Alma 37:38). Liahonan 
välityksellä Herra opasti Lehin perheen 
erämaan halki ja valtameren yli. Labanin 
miekka annettiin eteenpäin sukupolvelta 
toiselle nefiläisten sivilisaation päättymi-
seen asti. Liahona ja Labanin miekka kum-
pikin haudattiin kultalevyjen kanssa, ja 
ne näytettiin Joseph Smithille ja kolmelle 
silminnäkijälle (ks. OL 17:1–2).

Päätapahtumat
1. Nefi 1–7 Lehi johtaa perheensä 
erämaahan. Hänen poikansa nou-
dattavat Herran käskyjä palata 
Jerusalemiin hakemaan pronssile-
vyt ja palata jälleen sinne taivut-
telemaan Ismael ja tämän perhe 
liittymään heidän joukkoonsa 
erämaassa.

1. Nefi 8–15 Lehi ja Nefi saavat 
kumpikin näyn elämän puusta. 
Nefi kertoo siitä, kuinka hän näki 
näyssä Vapahtajan palvelutyön 
ja historiallisia tapahtumia, jotka 
johtaisivat evankeliumin palau-
tukseen myöhempinä aikoina.

1. Nefi 16–18 Herra ohjaa Lehiä ja 
tämän perhettä heidän matkal-
laan erämaan halki ja valtameren 
yli luvattuun maahan.

1. Nefi 19–22 Nefi profetoi Jee-
suksesta Kristuksesta sekä Israelin 
hajottamisesta ja kokoamisesta.
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OPPIAIHE 6

1. Nefi 1

Opetusehdotuksia

1. Nefi 1:1–3
Nefi aloittaa aikakirjansa
Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 1. Nefi 1:1–3. Pyydä heitä ottamaan selville, miksi 
Nefi kirjoitti aikakirjansa.

• Mitä syitä Nefi esitti sille, että hän laati aikakirjan kokemuksistaan?

• Miksi arvelette Nefin tunteneen, että hän oli ”Herran suuressa suosiossa”, vaikka hän oli 
kokenut ”monia ahdinkoja”?

1. Nefi 1:4–20
Lehi saa näyn ja varoittaa ihmisiä siitä, että Jerusalem tullaan hävittämään
Kehota oppilaita miettimään tilannetta, jolloin heidän vanhempansa ovat varoittaneet 
heitä vaarasta.

• Miksi vanhempanne varoittivat teitä vaarasta?

• Millä tavoin taivaallinen Isä varoittaa lapsiaan?

Selitä, että Mormonin kirjan ensimmäinen kertomus alkaa aikana, jolloin monet ihmiset 
Jerusalemissa olivat jumalattomia. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 1. Nefi 1:4. Pyydä luok-
kaa panemaan merkille, kuinka Herra varoitti ihmisiä Jerusalemissa.

Selitä, että Nefin isä Lehi oli yksi niistä ”monista profeetoista”, jotka tässä jakeessa maini-
taan. Hän varoitti ihmisiä, että heidän täytyy tehdä parannus. Auta oppilaita huomaamaan 
Lehin varoitukset ja opetukset järjestämällä heidät pareiksi ja pyytämällä kutakin paria luke-
maan 1. Nefi 1:5–13. Pyydä heitä ottamaan selville, mitä Lehi näki näyssä, joko merkitsemällä 
asiat pyhiin kirjoituksiinsa tai laatimalla luettelo paperille. Anna pareille muutama minuutti 
aikaa keskustella seuraavasta kysymyksestä. (Voit ehkä kirjoittaa tämän kysymyksen taululle.)

• Miltä teistä tuntuisi, jos näkisitte näyssä, että kaupunkinne hävitettäisiin?

Pyydä oppilaita toiminnan jälkeen itsekseen silmäilemään kohtaa 1. Nefi 1:15 ja panemaan 
merkille Lehin tuntemuksia tämän näyn jälkeen.

• Kuinka Lehi suhtautui näkemiinsä asioihin?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 1:14–15. Kannusta luokkaa panemaan merkille 
syitä, miksi Lehi riemuitsi. (Sinun on ehkä tarpeen selittää, että vaikka Lehi sai tietää, että 
Jerusalem hävitettäisiin, hän näki myös, että ne, jotka turvautuisivat Jumalaan, eivät hukkuisi.)

• Milloin te olette pystyneet kiittämään Jumalaa elämänne vaikeinakin aikoina?

• Mitä siunauksia seuraa, kun vaikeina aikoina tunnistaa Herran hyvyyden ja armon?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen seuraava lainaus:

”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. 

Johdanto
Mormonin kirja alkaa Lehistä, joka uskollisesti täytti teh-
täväänsä profeettana. Lehi oli yksi monista profeetoista 
”profetoiden kansalle, että sen täytyy tehdä parannus” 
(1. Nefi 1:4). Kun hän profetoi Jerusalemin tuhosta ja 
todisti Messiaan kautta tulevasta lunastuksesta, monet 
ihmiset pilkkasivat häntä ja halusivat surmata hänet. 

Siitä huolimatta Lehi riemuitsi Herran armosta ja vapau-
tuksen voimasta. Kun oppilaat oppivat Lehin palvelu-
työtä koskevia asioita, he voivat ymmärtää paremmin 
nykypäivän profeettojen tehtävän. Kun he panevat 
omassa elämässään merkille todisteita Jumalan armosta 
ja kiinnostuksesta, heidän suhteensa Häneen syvenee.

Pyhien kirjoitusten 
tutkiminen päivittäin
Voit auttaa oppilaita 
täyttämään tehtävänsä 
oppimisprosessissa 
kannustamalla heitä tut-
kimaan Mormonin kirjaa 
päivittäin. Koko vuoden 
ajan mieti rukoillen 
keinoja auttaa heitä 
ottamaan tavaksi tutkia 
pyhiä kirjoituksia päivit-
täin. Voit kenties aika 
ajoin lausua todistuksesi 
siunauksista, joita tulee, 
kun tutkii Mormonin 
kirjaa päivittäin.



20

OPPIAIHE 6

Aika ajoin heitä saatetaan innoittaa profetoimaan tulevaisuuden tapahtumista meidän 
hyväksemme.” (Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s. 129–130.)

Tähdennä, että Lehi on esimerkki siitä totuudesta, että profeetat varoittavat synnistä ja opet-
tavat pelastusta Jeesuksen Kristuksen kautta. (Voit ehkä kirjoittaa tämän totuuden taululle.)

Pyydä oppilaita lukemaan 1. Nefi 1:19–20.

• Mitä Lehi opetti?

• Miten ihmiset suhtautuivat Lehin opetuksiin?

• Miksi jotkut meidän aikamme ihmiset torjuvat Herran profeettojen sanomat?

• Milloin teitä on siunattu tai varjeltu, koska olette seuranneet profeettaa?

1. Nefi 1:20
Nefi todistaa Herran lempeistä armoteoista
Tuo esiin, että kohdan 1. Nefi 1:20 toisessa virkkeessä Nefi keskeyttää kertomuksensa 
esittääkseen erään sanoman niille, jotka lukevat hänen sanojaan. Pyydä oppilaita lukemaan 
itsekseen 1. Nefi 1:20 ja panemaan merkille sanoma, jonka Nefi haluaa meidän huomaa-
van. Tarpeen mukaan ohjaa heidän huomionsa ilmaukseen, jota Nefi käytti esitelläkseen 
sanoman (”minä, Nefi, osoitan teille…”).

• Kuinka se, että kiinnitätte tarkasti huomiota tämänkaltaisiin ilmauksiin, auttaa teitä 
tutkiessanne itseksenne Mormonin kirjaa?

• Mitä Nefi halusi osoittaa meille?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 1:20. Pyydä toista oppilasta lukemaan Moroni 
10:3. Pyydä luokkaa panemaan merkille, mitä samanlaisia asioita on kummassakin jakeessa.

• Minkä samanlaisen ajatuksen Nefi ja Moroni halusivat Mormonin kirjan lukijoiden 
huomaavan?

Auta oppilaita huomaamaan tämä periaate: Herran lempeitä armotekoja suodaan niille, 
jotka osoittavat uskoa Häneen. (Voit ehkä kirjoittaa periaatteen taululle.)

Auta oppilaita ymmärtämään, mitä Herran lempeät armoteot ovat ja kuinka he voivat 
tunnistaa niitä omassa elämässään, lukemalla kahdentoista apostolin koorumin jäsenen 
vanhin David A. Bednarin seuraavat sanat:

”Herran lempeät armoteot ovat niitä hyvin henkilökohtaisia ja yksilöllisiä 
siunauksia, voimaa, varjelusta, varmuutta, johdatusta, rakkautta osoittavaa 
hyvyyttä, lohdutusta, tukea ja hengellisiä lahjoja, joita me saamme Herralta 
Jeesukselta Kristukselta ja Hänen tähtensä ja kauttaan. – –

Herran lempeät armoteot eivät tapahdu umpimähkään tai pelkästään sattu-
manvaraisesti. Uskollisuus ja kuuliaisuus suovat meille mahdollisuuden saada 

osaksemme näitä tärkeitä lahjoja, ja usein Herran ajoitus auttaa meitä huomaamaan ne.

Emme saa aliarvioida tai ylenkatsoa Herran lempeiden armotekojen voimaa.” (Ks. ”Herran 
lempeät armoteot”, Liahona, toukokuu 2005, s. 99–100.)

• Kuinka vanhin Bednar selitti ilmauksen ”Herran lempeät armoteot”?

• Mitä esimerkkejä Herran lempeistä armoteoista olette nähneet suotavan itsellenne tai 
joillekuille, joita tunnette?

Kun oppilailla on ollut aikaa vastata näihin kysymyksiin, kehota heitä miettimään, kuinka 
he voisivat paremmin tunnistaa Herran lempeitä armotekoja omassa elämässään. Kan-
nusta heitä tiedostamaan paremmin ne lempeät armoteot, joita Herra suo heille. Voit 
kenties ehdottaa, että he kirjoittavat muistiin kokemuksiaan lempeistä armoteoista omaan 
päiväkirjaansa. Voit halutessasi antaa heille aikaa kirjoittaa pyhien kirjoitusten tutkimis-
päiväkirjaansa tai seminaarimuistivihkoonsa yhdestä tai kahdesta tavasta, jolla Herra on 
äskettäin suonut heille lempeitä armotekojaan.

Päätä toistamalla kohdassa 1. Nefi 1:20 oleva Nefin todistus Herran lempeistä armo-
teoista. Lausu todistuksesi Herran yksilöllisten siunausten ja huolenpidon todellisuudesta. 
Kannusta oppilaita panemaan merkille esimerkkejä Herran lempeistä armoteoista omassa 
elämässään ja kauttaaltaan Mormonin kirjassa.

Etsi avainilmauksia
Yksi tapa, jolla voit aut-
taa oppilaita saamaan 
paremman kokemuksen 
päivittäisestä pyhien 
kirjoitusten lukemises-
taan, on opettaa heitä 
panemaan merkille 
avainilmauksia. Mor-
monin kirjan kirjoittajat 
käyttivät usein avainil-
mauksia tähdentääkseen 
niitä opetuksia, joita 
he yrittivät välittää, tai 
tiivistääkseen opetta-
miaan periaatteita – 
ilmauksia kuten ”minä 
osoitan teille”, ”näin 
me näemme” ja ”minä 
puhun teille”. Kannusta 
oppilaita kiinnittämään 
huomiota niihin ope-
tuksiin, jotka seuraavat 
näitä ilmauksia.
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1.  NEFI  1

Kommentteja ja taustatietoja
1. Nefi 1:2. ”Egyptiläisten kieli”
Nefi sanoi, että hän laati aikakirjansa egyptiläisten kie-
lellä (ks. 1. Nefi 1:2). Suunnilleen 470 vuotta myöhemmin 
kuningas Benjamin opetti pojilleen egyptiläisten kieltä 
(ks. Moosia 1:1–4). Ilmaus ”uudistettu egyptiläinen” 
esiintyy kohdassa Morm. 9:32. Moroni antoi ymmärtää, 
että hänen aikaansa mennessä – suunnilleen tuhat vuotta 
Lehin ja Nefin ajoista – sekä egyptin että heprean kieli, 
joita Lehi ja Nefi olivat käyttäneet, olivat muuttuneet.

1. Nefi 1:4. ”Monia profeettoja”
Nefi sanoi, että kansan keskuuteen Jerusalemissa tuli 
”monia profeettoja”. Tiedämme, että Jeremia, Obadja, 
Nahum, Habakuk ja Sefanja olivat kaikki sen ajan 

profeettoja, jotka todistivat Juudan valtakunnassa. 
Kohdassa Jer. 35:15 on samanlainen maininta lukuisista 
profeetoista, joita Herra lähettäisi varoittamaan kansaa 
(ks. myös 2. Aik. 36:15–16).

Jeremia oli voimallinen profeetta Lehin ja Nefin 
aikoina, ja hänet mainitaan kohdissa 1. Nefi 5:13 ja 
7:14. Hän palveli juutalaisten keskuudessa vuosina 
626–586 eKr. Toisin kuin Lehi, Jeremia jäi Jerusalemiin 
ja kutsui edelleen ihmisiä parannukseen. (Ks. PKO, 
”Jeremia”.) Kun Lehi oli lähtenyt Jerusalemista, Jeremia 
pantiin vankilaan. Vankilassa hän kirjoitti Valitusvirret, 
joissa hän valitti Jerusalemin hävitystä ja sitä tosiasiaa, 
etteivät ihmiset tehneet parannusta.

Lisää opetusehdotuksia
1. Nefi 1:2–3, 20. Elämässämme tapahtuvista 
lempeistä armoteoista kirjoittaminen
• Mikä merkitys on sillä, että tallennatte kokemuk-

sianne päiväkirjaan?

Nefi todisti Jumalan lempeistä armoteoista omassa 
elämässään. Hän opetti, että kaikki, jotka uskovat 
Jeesukseen Kristukseen, voivat kokea näitä siunauksia. 
Presidentti Henry B. Eyring ensimmäisestä presidentti-
kunnasta on kuvaillut tilannetta, jolloin häntä keho-
tettiin kirjoittamaan muistiin asioita, jotka osoittavat 
Jumalan hyvyyden hänen perhettään kohtaan:

”Tulin kotiin myöhään hoitamasta jotakin kirkon 
tehtävää. Oli tullut jo pimeä. Appeni, joka asui lähellä 
meitä, yllätti minut, kun kävelin kotiovea kohti. Hän 
kantoi olkapäällään putkikasaa kävellen vauhdikkaasti 
työvaatteissaan. Tiesin, että hän oli ollut rakentamassa 
putkistoa, jonka avulla tontillemme pumpattaisiin vettä 
alempana olevasta purosta.

Hän hymyili, sanoi ystävällisesti jotakin ja riensi sitten 
ohitseni pimeyteen jatkamaan työtään. Otin muuta-
man askeleen kohti taloa ajatellen sitä, mitä hän teki 
puolestamme, ja juuri kun ehdin ovelle, kuulin mieles-
säni nämä sanat – en omalla äänelläni: ’En anna sinulle 
näitä kokemuksia itseäsi varten. Kirjoita ne muistiin.’

Menin sisälle. En mennyt nukkumaan. Vaikka olin väsy-
nyt, otin vähän paperia ja aloin kirjoittaa. Niin tehdes-
säni ymmärsin sanoman, jonka olin kuullut mielessäni. 

Minun piti kirjoittaa muistiin, jotta lapseni lukisivat 
joskus tulevaisuudessa, kuinka olin nähnyt Jumalan 
käden siunaavan perhettämme. – –

Vuosien ajan kirjoitin muutaman rivin joka päivä. En 
koskaan jättänyt päivääkään väliin, vaikka olisin ollut 
kuinka väsynyt tai vaikka minun olisi ollut pakko aloit-
taa seuraava päivä kuinka aikaisin tahansa. Ennen kuin 
kirjoitin, tapanani oli pohtia tätä kysymystä: ’Olenko 
nähnyt Jumalan käden ojentuvan koskettamaan meitä 
tai lapsiamme tai perhettämme tänään?’ Kun jatkoin 
sitä hellittämättä, jotakin alkoi tapahtua. Kun kävin 
mielessäni päivää läpi, näin todisteen siitä, mitä Jumala 
oli tehnyt jollekulle meistä mutta mitä en ollut käsittä-
nyt päivän kiireisinä hetkinä.” (”Oi muistakaa, muista-
kaa”, Liahona, marraskuu 2007, s. 66–67.)

1. Nefi 1:4–20. Yhtäläisyyksiä Lehin ja Joseph 
Smithin välillä
Kehota oppilaita lukemaan 1. Nefi 1:4–20 ja panemaan 
merkille tärkeitä tapahtumia tässä vaiheessa Lehin 
elämää. Pyydä heitä sitten käymään läpi JS–H 1–35 
ja panemaan merkille tärkeitä tapahtumia profeetta 
Joseph Smithin elämässä. Pyydä oppilaita etsimään 
yhtäläisyyksiä Lehin elämän ja Joseph Smithin elämän 
välillä. (Mahdollisia vastauksia: kumpikin etsi Jumalaa 
vilpittömässä rukouksessa, näki Isän ja Pojan, kertoi 
muille näystään, tuli monien ihmisten torjumaksi, 
kummankin henkeä uhattiin, kummankin piti muuttaa 
uuteen paikkaan ja kumpikin piti Jumalaa tärkeämpänä 
kuin maallista omaisuutta ja maailman ylistystä.)
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1. Nefi 2

Opetusehdotuksia

1. Nefi 2:1–7
Jumala käskee Lehiä lähtemään erämaahan
Pyydä oppilaita kuvittelemaan, että heidän vanhempansa ovat kertoneet heille, että 
huomenna heidän perheensä on jätettävä kotinsa ja lähestulkoon kaikki omaisuutensa. 
He lähtevät kulkemaan erämaahan ja ottavat mukaan vain sen verran evästarpeita, että 
pysyvät hengissä.

• Miten saattaisitte suhtautua?

• Kuinka teidän suhtautumisenne muuttuisi, jos tietäisitte, että käsky lähteä erämaahan oli 
tullut Herralta?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 2:1–6. Pyydä luokkaa panemaan merkille 
syitä, miksi Lehi johdatti perheensä erämaahan.

• Minkä käskyn Lehi sai Herralta? (Ks. 1. Nefi 2:2.)

• Mitä voitte oppia siitä, mitä Lehi päätti ottaa mukaan ja mitä hän päätti jättää taakseen?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 2:7.

• Lehi osoitti kiitoksensa Herralle pian sen jälkeen kun hän oli jättänyt kotinsa ja omai-
suutensa. Mitä me voimme oppia tästä?

• Mitä kiittämisen aiheita Lehillä oli?

Kirjoita taululle seuraava virke: Kun me olemme uskollisia ja kuuliaisia, Herra auttaa 
meitä koetuksen hetkinä.

• Milloin te olette tunteneet Herran auttaneen teitä koetuksen hetkinä? (Kannusta oppi-
laita tavoittelemaan Hengen johdatusta vastatessaan tähän kysymykseen. Auta heitä 
ymmärtämään, ettei heidän tarvitse kertoa kokemuksista, jotka ovat liian henkilökohtai-
sia tai yksityisiä.)

1. Nefi 2:8–15
Laman ja Lemuel nurisevat isäänsä vastaan
Pyydä oppilaita kysymään hiljaa itseltään, ovatko he koskaan valittaneet – joko ääneen tai 
itsekseen – jostakin Herralta tulleesta käskystä tai isän tai äidin tai kirkon johtohenkilön 
esittämästä pyynnöstä. Anna heidän hetken aikaa miettiä kokemuksiaan.

• Miksi me toisinaan valitamme, kun meille annetaan ohjeita?

Kirjoita taululle Joki ja Laakso. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 2:8–10.

• Millä tavoin Lehi halusi Lamanin olevan joen kaltainen? Millä tavoin Lehi halusi 
Lemuelin olevan laakson kaltainen? (Voit ehkä pyytää oppilaita kirjoittamaan vastauk-
sensa taululle sanojen Joki ja Laakso viereen.)

• Mitä Lehi yritti opettaa Lamanille ja Lemuelille?

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 1. Nefi 2:11–14.

• Mistä syistä Laman ja Lemuel nurisivat isäänsä vastaan?

Johdanto
Luvun 1. Nefi 2 kertomuksessa näkyy erilaisia tapoja 
suhtautua Herralta tuleviin käskyihin. Lehi oli kuuliainen 
Herran käskylle johtaa perheensä erämaahan. Koska 

tämä käsky osoittautui vaikeaksi, Laman ja Lemuel kapi-
noivat. Nefi sen sijaan etsi vahvistavaa todistusta.
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• Kohdassa 1. Nefi 2:11 sana uppiniskaisuus viittaa ylpeyteen tai itsepäisyyteen. Miksi 
ylpeyden tunteet saavat ihmiset toisinaan nurisemaan?

• Mistä arvelette johtuvan, että toisinaan ihmiset alkavat nurista, kun he eivät ymmärrä 
Jumalan tekoja?

Selitä, että yksi syy siihen, miksi Saatana haluaa meidän nurisevan, on se, että se estää 
meitä seuraamasta eläviä profeettoja, muita innoitettuja johtohenkilöitä ja vanhempia. 
Keskustelun kuluessa voit kenties lukea seuraavan lainauksen, joka perustuu seitsemän-
kymmenen koorumin jäsenen vanhin H. Ross Workmanin sanoihin:

”Nurina koostuu kolmesta vaiheesta, joista kukin johtaa seuraavaan tottelemattomuuden 
alaspäin viettävällä polulla.” Ensiksi, ihmiset alkavat epäillä. He epäilevät ”ensin omassa 
mielessään” ja kylvävät sitten epäilyksiä ”toisten mieleen”. Toiseksi ne, jotka nurisevat, 
alkavat ”järkeillä ja esittää verukkeita sille, etteivät [tee] sitä, mitä heitä [on] määrätty teke-
mään. – – Siten he [esittävät] verukkeen tottelemattomuudelleen.” Heidän verukkeidensa 
seurauksena tulee kolmas askel: ”Laiskuus Mestarin käskyn noudattamisessa. – –

Kehotan teitä keskittymään siihen eläviltä profeetoilta tulleeseen käskyyn, joka vaivaa teitä 
eniten. Epäilettekö sitä, koskeeko tuo käsky teitä? Onko teillä valmiita verukkeita sille, 
miksi ette voi mukautua siihen käskyyn? Tympäisevätkö 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.)

Kehota oppilaita vastaamaan seuraavaan kysymykseen pyhien kirjoitusten tutkimispäivä-
kirjaansa tai seminaarimuistivihkoonsa:

• Mitä voit tehdä, jos huomaat nurisevasi Herran profeettoja ja käskyjä vastaan?

1. Nefi 2:16–19
Nefi tavoittelee Herralta ymmärrystä
Pyydä oppilaita lukemaan 1. Nefi 2:16, 19 ja pohtimaan sitä itsekseen.

• Kuinka Nefi suhtautui isänsä sanomaan?

• Milloin te olette huutaneet Jumalan puoleen ja tunteneet sydämenne pehmenevän?

Anna oppilaille mahdollisuus kertoa tilanteista, jolloin Herra on pehmittänyt heidän sydä-
mensä (mutta muistuta heitä siitä, ettei heidän pidä tuntea, että heidän täytyy kertoa koke-
muksista, jotka ovat liian henkilökohtaisia tai yksityisiä). Voit kenties lisäksi kertoa tilanteesta, 
jolloin Herra on pehmittänyt sinun sydämesi. Vakuuta oppilaille, että kun me huudamme 
Jumalan puoleen, Hän voi pehmittää sydämemme niin että uskomme Hänen sanansa.

Lue ääneen 1. Nefi 2:19. Pyydä oppilaita selittämään omin sanoin ilmausten ”uutterasti” ja 
”nöyrin sydämin” merkitys. Kannusta heitä etsimään Herraa kuten Nefi teki.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 2:17–18.

• Mitä periaatteita voimme oppia Nefin, Samin, Lamanin ja Lemuelin erilaisista 
suhtautumistavoista?

• Milloin jonkun perheenjäsenen tai ystävän sanat ovat vahvistaneet teidän uskoanne, 
kuten Nefin sanat vahvistivat Samin uskoa?

1. Nefi 2:20–24
Ne, jotka pitävät käskyt, menestyvät
Pyydä oppilaita lukemaan 1. Nefi 2:20–21. Kehota heitä tunnistamaan tai merkitsemään 
lupaus ”sikäli kuin te pidätte minun käskyni, te menestytte”. Selitä, että kun he tutkivat 
Mormonin kirjaa, he lukevat niistä monista kerroista, jolloin tämä lupaus on täyttynyt.

Voit halutessasi lukea kahdentoista apostolin koorumin jäsenen vanhin Bruce R. McCon-
kien seuraavan lausunnon:

”Kuuliaisuus on taivaan ensimmäinen laki. Kaikki edistyminen, kaikki täydelliseksi kehitty-
minen, kaikki pelastuminen, kaikki jumalisuus, kaikki mikä on oikein ja oikeudenmukaista 
ja totta, kaikki hyvät asiat tulevat niiden osaksi, jotka elävät Hänen lakiensa mukaan, joka 
on Iankaikkinen. Koko iankaikkisuudessa ei ole mitään sen tärkeämpää kuin pitää Jumalan 
käskyt.” (The Promised Messiah: The First Coming of Christ, 1978, s. 126.)

Kysymykset, jotka 
luovat innoitukselle 
otollisen ilmapiirin
Presidentti Henry B. 
Eyring ensimmäisestä 
presidenttikunnasta on 
opettanut, että jot-
kin kysymykset luovat 
innoitukselle otollisen 
ilmapiirin. Hän neuvoi 
opettajia esittämään 
kysymyksiä, ”jotka herät-
tävät oppilaat etsimään 
muistikuvistaan tunteita”. 
Sellaisten kysymysten 
esittäminen, jotka suovat 
oppilaille tilaisuuden 
pikemminkin muistella 
menneitä kokemuksia 
kuin vain palauttaa 
mieleen tietoa, voi auttaa 
heitä saamaan opetusta 
Hengeltä. Presidentti 
Eyring sanoi: ”Odottakaa 
viisaasti hetki, ennen kuin 
pyydätte jotakuta vastaa-
maan. Nekin, jotka eivät 
puhu, ajattelevat hengel-
lisiä kokemuksia. Se luo 
Pyhän Hengen vaikutuk-
selle otollisen ilmapiirin.” 
(”The Lord Will Multiply 
the Harvest”, puhe kirkon 
koululaitoksen uskonnon-
opettajille, 6. helmikuuta 
1998, s. 6, si.lds.org.)
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Lausu todistuksesi siitä, että Jumala siunaa niitä, jotka ovat kuuliaisia ja uskollisia. 
Nefin tavoin oppilaat voivat oppia luottamaan siihen, että saavat ohjausta Herralta. 
Kannusta heitä siihen, että he pyrkivät tulemaan kuuliaisemmiksi ja että he noudattavat 
Pyhältä Hengeltä saamaansa johdatusta.

Kommentteja ja taustatietoja
1. Nefi 2:2–6. Lehin perheen mahdollinen kulkureitti
Lehi on saattanut johdattaa perheensä Punaiselle-
merelle Akabanlahden lähelle noin 290 kilometrin pää-
hän Jerusalemista. Tämä edellyttäisi kulkemista kuuman 
ja karun seudun läpi, joka tunnettiin rosvoista, jotka 
odottivat ryöstääkseen pahaa aavistamattomat matka-
laiset. Päästyään Punaisellemerelle perhe matkasi vielä 
kolme päivää ennen kuin leiriytyi jokilaaksoon. Matka 
Jerusalemista jokilaaksoon on saattanut kestää noin 
kaksi viikkoa. Voit kenties muistuttaa oppilaita näistä 
välimatkoista ja ajoista, kun he lukevat siitä, kuinka 
Nefi ja hänen veljensä matkasivat takaisin Jerusalemiin.

1. Nefi 2:7. Kiitollisuuden osoittaminen Herralle
Lehin kiitollisuus Herran johdatuksesta ja varjeluksesta 
käy ilmi kohdassa 1. Nefi 2:7: ”Hän rakensi alttarin kivistä 
ja uhrasi uhrin Herralle ja kiitti Herraa, meidän Juma-
laamme.” Tämä on ensimmäinen niistä useista tilanteista 
Mormonin kirjassa, jolloin Kristuksen uskolliset seuraajat 
uhrasivat teuras-  ja polttouhreja ilmaistakseen kiitolli-
suutensa Jumalalle (ks. esim. 1. Nefi 7:22; Moosia 2:3–4). 
Vilpittömät kiitollisuuden ilmaukset sekä kuuliaisuus 
taivaalliselle Isälle ovat välttämättömiä kaikille Hänen 
lapsilleen, jos he haluavat miellyttää Häntä (ks. OL 59:21).

P
Välimeri

Galileanjärvi

Kuollutmeri

Persianlahti

Intian valtameri

Jerusalem

Arabian 
niemimaa

Punainenmeri

Runsaus (?)

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

”Lähes eteläkaakon suun-
taan” (1. Nefi 16:13)

”Rajamailla lähellä Punais-
tamerta” (1. Nefi 16:14)

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

Ismael kuoli 
paikassa, ”jota kut-
suttiin Nahomiksi” 
(1. Nefi 16:34)

Lisäopetusehdotus
1. Nefi 2:1–3, 16–19. Pehmeä sydän ja ilmoitus
Muistuta oppilaille, että luvussa 1. Nefi 1 Nefi kuvailee 
ilmoitusta, jonka Lehi sai, kun hän oli ”Hengen val-
lassa” (ks. 1. Nefi 1:7). Siinä näyssä Lehi luki kirjaa, joka 
sisälsi profetioita, ja ”täyttyi Hengellä” (ks. 1. Nefi 1:12). 
Luvussa 1. Nefi 2 ilmoituksen teema jatkuu, kun Nefi ker-
too, kuinka hänen isänsä sai unessa varoituksen Herralta 
(ks. 1. Nefi 2:1–3). Nefi kertoo myös omasta kokemukses-
taan, kuinka hän sai ilmoitusta ja noudatti Herran ääntä.

Aseta esille kaksi esinettä – pehmeä ja imukykyinen (esim. 
pala kangasta tai pesusieni) sekä kova (esim. kivi). Pyydä 
sitten yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 2:16–19.

• Millä tavoin Lehin, Nefin ja Samin sydän oli tämän 
pehmeän esineen kaltainen?

• Millä tavoin Lamanin ja Lemuelin sydän oli tämän 
kovan esineen kaltainen?

• Kuinka meidän sydämemme hengellinen tila vaikut-
taa kykyymme saada ilmoitusta?

Auta oppilaita ymmärtämään, että Herra ilmoittaa meille 
tietoa, kun me etsimme Häntä uutterasti. Tämän keskuste-
lun kuluessa voit ehkä jakaa oppilaat pareiksi ja pyytää 
heitä lukemaan Pyhien kirjoitusten oppaasta hakusana- 
artikkelin ”Ilmoitus”. Pyydä heitä keskustelemaan 
seuraavasta kysymyksestä:

• Mitä voimme tehdä valmistautuaksemme saamaan 
Herralta ilmoitusta?
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1. Nefi 3–4

Opetusehdotuksia

1. Nefi 3:1–9, 19–20
Lehin pojat palaavat Jerusalemiin hakemaan pronssilevyt
Kirjoita seuraavat virkkeet taululle ennen oppitunnin alkua. Pyydä oppilaita valitsemaan 
virke, joka parhaiten kuvaa sitä, kuinka he uskovat Herran auttavan meitä, kun Hän pyytää 
meitä tekemään vaikeita asioita.

Kun pyrit täyttämään Herran antaman käskyn tai vaikean tehtävän, Hän

a. muuttaa käskyä niin että se on yksinkertainen ja sinun on helppo täyttää se.

b. siunaa pyrkimyksiäsi järjestämällä sinulle keinon täyttää käsky, vaikka se saattaa yhä 
olla vaikeaa.

c. puuttuu tilanteeseen ja tekee kaiken työn puolestasi.

d. vaatii sinua tekemään sen kokonaan omin neuvoin ilman apua.

Pyydä muutamia oppilaita kertomaan, minkä suhtautumisen he valitsivat ja miksi he 
valitsivat sen.

Selitä, että on monia tapoja, joilla Herra voi siunata niitä, jotka pyrkivät täyttämään Hänen 
käskynsä. Kun oppilaat tutkivat Nefin kertomusta luvuissa 1. Nefi 3–4, kehota heitä pane-
maan merkille esimerkkejä tästä periaatteesta. Kannusta oppilaita myös huomaamaan, 
kuinka Nefi ja hänen veljensä suhtautuivat haasteisiin eri tavoin.

Pyydä muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen 1. Nefi 3:1–9. Kehota muuta 
luokkaa kuuntelemaan ja panemaan merkille syitä, miksi Nefi oli halukas tekemään sen, 
mitä hänen isänsä pyysi.

Lamanista ja Lemuelista tuntui, että Lehin heiltä vaatima käsky palata Jerusalemiin prons-
silevyjä hakemaan oli vaikea (ks. 1. Nefi 3:5). Voit ehkä auttaa oppilaita ymmärtämään 
syitä, miksi Lamanista ja Lemuelista on saattanut tuntua tältä, kun muistutat heitä siitä, 
että Lehin perhe oli jo kulkenut kauas Jerusalemista.

• Miksi arvelette Nefin olleen halukas nurisematta tekemään, mitä hänen isänsä pyysi?

Kehota oppilaita esittämään ”jos–niin”- lausumana periaate, josta Nefi todistaa kohdassa 
1. Nefi 3:7. Oppilaat saattavat esimerkiksi sanoa, että jos me pyrimme tekemään, mitä 
Herra käskee, niin Hän valmistaa meille keinon toteuttaa sen. Tähdennä, että 1. Nefi 
3:7 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Selitä, että oppilaat keskittyvät vuoden aikana 
25:een pyhien kirjoitusten hallittavaan kohtaan (lisätietoja on tämän oppikirjan liitteenä). 
Pyhien kirjoitusten 25 hallittavaa kohtaa on lueteltu seminaarin kirjanmerkin kääntöpuo-
lella. Voisit kannustaa oppilaita merkitsemään pyhien kirjoitusten hallittavat kohdat selvästi 
erottuvalla tavalla, jotta he pystyvät löytämään kohdat helposti.

• Milloin teistä on tuntunut, että Herra on valmistanut teille keinon pitää jonkin Hänen 
käskynsä?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 3:3, 19–20. Pyydä muuta luokkaa panemaan 
merkille ilmauksia, jotka kertovat, miksi pronssilevyt olivat niin arvokkaat Lehin perheelle 
ja heidän jälkeläisilleen. (Voit kenties ehdottaa, että oppilaat merkitsevät nämä ilmaukset 

Johdanto
Herra käski Lehiä lähettämään poikansa takaisin Jeru-
salemiin hakemaan pronssilevyt Labanilta. Laman ja 
Lemuel eivät ymmärtäneet, kuinka he voisivat täyttää 
tämän käskyn, mutta Nefi uskoi siihen, että Herra järjes-
täisi heille keinon toteuttaa sen, mitä Hän vaati heiltä. 

Huolimatta siitä, että Nefi kohtasi toistuvia vaikeuk-
sia, hän pyrki sinnikkäästi tekemään sen, mitä Herra 
häneltä pyysi. Sen seurauksena Pyhä Henki johdatti 
häntä ja hän onnistui saamaan levyt.

1. Nefi 3:7 on 
pyhien kirjoitusten 
hallittava kohta. Katso 
oppiaiheen lopussa 
annettua pyhien 
kirjoitusten hallintaan 
liittyvää opetusehdo-
tusta auttaaksesi 
oppilaita hallitsemaan 
tämän kohdan.
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pyhiin kirjoituksiinsa.) Kun oppilaat ovat kertoneet, mitä ovat löytäneet, selitä, että prons-
silevyt olivat muinaisten pyhien kirjoitusten teos, joka sisälsi monia samoja kirjoituksia ja 
tietoja kuin Vanha testamentti.

• Miksi arvelette pronssilevyjen sisällön olleen niin tärkeä, että Nefin ja hänen veljiensä 
piti mennä takaisin Jerusalemiin hakemaan levyjä?

• Mitä sellaista pyhät kirjoitukset sisältävät nykyään, mikä on teille arvokasta? Miksi se on 
teille arvokasta?

1. Nefi 3:10–31
Laban varastaa Lehin omaisuuden ja yrittää surmata Nefin ja tämän veljet
Kehota puolta luokkaa perehtymään Nefin ja hänen veljiensä ensimmäiseen yritykseen 
saada pronssilevyt (ks. 1. Nefi 3:10–18). Kehota toista puolta luokkaa perehtymään toiseen 
yritykseen (ks. 1. Nefi 3:21–31). Pyydä jokaista oppilasta työskentelemään itsenäisesti ja 
vastaamaan seuraaviin kysymyksiin. Voit ehkä pyytää heitä suorittamaan tämän tehtävän 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa tai seminaarimuistivihkoonsa. Laita kysymykset 
näkyviin taululle tai valmista niistä moniste jokaiselle oppilaalle.

 1. Ketkä menivät?

 2. Mitä he tekivät?

 3. Kuinka he suhtautuivat, kun yritys epäonnistui?

 4. Niille, jotka perehtyvät ensimmäiseen yritykseen: Nefi ja hänen veljensä olivat 
”tavattoman murheellisia”, kun he eivät olleet onnistuneet saamaan pronssilevyjä 
(ks. 1. Nefi 3:14). Kuinka Nefin tapa suhtautua tähän epäonnistumiseen erosi hänen 
veljiensä tavasta? (Ks. 1. Nefi 3:15–16.)

Niille, jotka perehtyvät toiseen yritykseen: Laman ja Lemuel olivat vihaisia Nefille, 
kun heidän toinen yrityksensä epäonnistui. He löivät häntä ja puhuivat hänelle kovia 
sanoja. Senkin jälkeen kun enkeli oli luvannut, että Herra antaisi Labanin heidän 
käsiinsä, he edelleen nurisivat ja epäilivät kykyään onnistua. Kuinka Lamanin ja 
Lemuelin suuttumus on saattanut vaikuttaa heidän kykyynsä uskoa enkelin lupauk-
seen? Kuinka suuttumus, kiistely, nuriseminen ja epäusko estävät meitä ymmärtä-
mästä Jumalan meille antamia sanomia? (Ks. 1. Nefi 3:28–31; 3. Nefi 11:29.)

 5. Mitä oivalluksia saitte jakeista, joihin perehdyitte?

Kun oppilailla on ollut kylliksi aikaa vastata kysymyksiin, pyydä muutamia kertomaan 
vastauksensa.

1. Nefi 4:1–38
Nefi saa pronssilevyt
Pyydä oppilaita katsomaan, mitä kysymyksiä Laman ja Lemuel esittivät kohdassa 1. Nefi 3:31.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 4:1–3. Pyydä luokkaa kuuntelemaan, mitä 
Nefi vastasi veljiensä kysymyksiin.

• Kuinka kertomus Mooseksesta liittyy Lamanin ja Lemuelin kysymyksiin?

Jos oppilaat tarvitsevat apua vastatakseen tähän kysymykseen, selitä, että Mooses koh-
tasi samanlaisen haasteen, kun häntä kehotettiin viemään Israelin lapset pois Egyptistä. 
Toistuvista yrityksistä huolimatta Mooses ei pystynyt taivuttelemaan faraota vapauttamaan 
israelilaisia orjuudesta. Mooses teki kuitenkin sinnikkäästi sen, mitä Herra käski, ja Herra 
järjesti hänelle keinon israelilaisten vapauttamiseksi. Nefi sovelsi Mooseksen esimerkkiä 
oman perheensä olosuhteisiin. Hän luotti siihen, että Jumala valmistaisi keinon myös heille.

• Minkä periaatteen te opitte Nefin vastauksesta veljilleen?

Vaikka oppilaat saattavat muotoilla vastauksensa hieman eri tavoin, heidän tulisi tuoda 
esiin, että jos me uskollisesti ja sinnikkäästi ja vaikeuksista huolimatta teemme sen, 
mitä Herra vaatii, Hän valmistaa meille keinon toteuttaa sen, mitä Hän käskee. (Voit 
ehkä kirjoittaa tämän periaatteen taululle.)

Viittaa virkkeisiin, jotka asetit näkyviin taululle oppitunnin alussa.
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• Nyt kun olette perehtyneet Nefin kokemukseen, mikä virke teidän mielestänne tiivistää 
parhaiten juuri huomaamanne periaatteen?

Kun oppilaat tutkivat Nefin kertomuksen loppuosaa, kannusta heitä panemaan merkille, 
kuinka Nefin sinnikkyyden tulokset vahvistavat tätä periaatetta.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 4:4–6. Voit kenties ehdottaa, että oppilaat 
merkitsevät kohdan 1. Nefi 4:6 pyhiin kirjoituksiinsa.

Auta oppilaita ymmärtämään, että Herra saattaa innoittaa meitä tekemään jotakin ilman 
että Hän heti paljastaa, kuinka, milloin tai miksi meidän tulee tehdä niin. Nefi sai tietää, 
kuinka, milloin ja miksi Herra auttaisi häntä, vasta sitten kun hän oli antanut Pyhän Hen-
gen johdattaa itseään ja vasta sitten kun hän oli päättänyt toimia uskossa.

Kerro oppilaille, että presidentti Harold B. Lee on huomauttanut, että haluamme usein nähdä 
”lopputuloksen jo heti alussa”, ennen kuin noudatamme Herran johdatusta. Hän neuvoi:

”Sinun on opittava kulkemaan valon reunalle asti ja kenties muutama askel pimeydessä 
[tuntemattomassa]; silloin valo ilmaantuu ja valaisee tietä edessäsi” (julkaisussa Lucile C. 
Tate, Boyd K. Packer: A Watchman on the Tower, 1995, s. 137–138; ks. myös Vanha testamentti 
– Evankeliumin oppi - luokan opettajan opas, 2001, s. 84).

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 4:7.

• Mikä kohdan 1. Nefi 4:7 ilmauksessa ”kuitenkin minä kuljin eteenpäin” on tärkeää?

• Mitä Nefin kokemus opettaa siitä, millainen yhteys on sillä, että me haluamme ”mennä 
ja tehdä”, ja sillä, että kykenemme olemaan Herran johdatettavina?

Pyydä muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen 1. Nefi 4:8–18.

• Mitä syitä Henki antoi Nefille Herran käskyyn surmata Laban?

Esitä Nefin kertomuksen loppuosa levyjen hankkimisen onnistumisesta (ks. 1. Nefi 
4:19–38) tai pyydä jotakuta oppilasta, joka tuntee kertomuksen loppuosan, tekemään niin. 
Pyydä oppilaita mainitsemaan, mitä periaatteita he huomaavat havainnollistettavan tässä 
viimeisessä yrityksessä hankkia levyt. Kun he ovat esittäneet oivalluksiaan, lisää oma todis-
tuksesi siitä, että kun me osoitamme uskoa Jumalaan ja pyrimme tekemään sen, mitä 
Hän pyytää, silloinkin kun emme näe lopputulosta, niin Hän johdattaa meitä Pyhän 
Hengen vaikutuksesta.

Auta oppilaita syventämään todistustaan tästä periaatteesta pyytämällä heitä kertomaan 
kokemuksista, jolloin he ovat toimineet uskossa tietämättä etukäteen, kuinka tai milloin 
Jumala auttaisi heitä.

Kehota oppilaita pohtimaan tilannetta, joka on heidän edessään tällä hetkellä ja jossa Herran 
vaatimukset ovat heille vaikeita. Pyydä heitä kirjoittamaan pyhien kirjoitusten tutkimispäi-
väkirjaansa, mitä he aikovat tehdä osoittaakseen Herralle halukkuutensa ”mennä ja tehdä”, 
mitä Hän on käskenyt. Kun he ovat kirjoittaneet, ilmaise luottamuksesi siihen, että kun me 
osoitamme uskoamme, Herra auttaa meitä toteuttamaan kaiken, mitä Hän pyytää meiltä.

Pyhien kirjoitusten hallinta – 1. Nefi 3:7
Kirjoita taululle kuuliaisuus, usko ja luottamus. Kysy:

• Mitä osoituksia Nefin kuuliaisuudesta, uskosta ja luottamuksesta huomaatte luvussa 
1. Nefi 3?

• Kuinka nämä ominaisuudet saattaisivat auttaa henkilöä, joka on kutsuttu palvelemaan 
lähetystyössä?

Kehota jokaista oppilasta kirjoittamaan kirje jollekulle lähetyssaarnaajalle ja kysymään 
tältä, kuinka hän on nähnyt kohdan 1. Nefi 3:7 toteutuvan käytännössä. Kannusta oppilaita 
kertomaan mahdollisista vastauksista, joita he saavat kirjeisiinsä.

Huom. Kun oppiaiheeseen sisältyy pyhien kirjoitusten hallittava kohta, oppiaiheen lopussa 
on lisätoiminta, jonka tarkoituksena on auttaa oppilaita kohdan opettelemisessa. Voit käyt-
tää näitä toimintoja milloin tahansa (lisätietoja on liitteessä ja käsikirjassa Evankeliumin 
opettaminen ja oppiminen). Tämän päivän oppiaiheen luonteen ja pituuden vuoksi haluat 
ehkä käyttää tätä toimintaa jonakin toisena päivänä, kun teillä on enemmän aikaa.

Pyhien kirjoitusten 
lukeminen luokassa
Pyhien kirjoitusten 
lukeminen luokassa voi 
auttaa oppilaita ymmär-
tämään paremmin niitä 
jakeita, joita he tutkivat. 
Se voi myös auttaa heitä 
tuntemaan suurempaa 
varmuutta siitä, että he 
pystyvät lukemaan pyhiä 
kirjoituksia itsekseen. 
Opettaja ei kuitenkaan 
koskaan saa nolata oppi-
laita pakottamalla heitä 
lukemaan ääneen, jos 
se saa heidät vaivautu-
neiksi. Muutamia tapoja 
lukea pyhiä kirjoituksia 
yhdessä luokkana:
1. Oppilaat lukevat 

vuorotellen ääneen.
2. Opettaja lukee 

ääneen samalla kun 
oppilaat seuraa-
vat omista pyhistä 
kirjoituksistaan.

3. Useita oppilaita 
pyydetään lukemaan, 
kun pyhien kirjoi-
tusten kohdassa on 
useiden henkilöiden 
puhetta.

4. Oppilaat lukevat 
ääneen toisilleen 
pienryhmissä tai 
pareittain.
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1. Nefi 5

Opetusehdotuksia

1. Nefi 5:1–9
Lehin pojat palaavat turvallisesti perheensä luo erämaahan
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 5:1–3. Pyydä luokkaa panemaan merkille 
syitä, miksi Saria alkoi valittaa.

• Mitä valituksen aiheita Sarialla oli? (Mahdollisia vastauksia: Lehi oli näkyjen näkijä, hän 
oli johdattanut perheen pois heidän perintömaaltaan ja hän oli tehnyt päätöksiä, jotka 
olivat saattaneet johtaa heidän poikiensa menettämiseen ja jotka voisivat johtaa heidän 
omaan kuolemaansa erämaassa.)

Pyydä oppilaita miettimään ajankohtaa, jolloin he ovat saattaneet valittaa jostakin tilan-
teesta, vaikkei heillä ole ollut kaikkea tietoa siitä tilanteesta.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 5:4–6. Pyydä luokkaa kiinnittämään huo-
miota siihen, kuinka Lehi vastasi Sarian valituksiin.

• Mikä Lehin tavassa vastata Sarian valituksiin tekee teihin vaikutuksen? (Voit ehkä 
tähdentää, että Lehin vastaus oli pelon tai epäilyksen sijaan osoitus todistuksesta ja 
luottamuksesta Herraan. Hän ei vastannut vihaisesti tai kärsimättömästi.)

• Mitä me voimme oppia Lehin vastauksesta Sarialle?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 5:7–9.

• Mitä Saria hyötyi tästä kokemuksesta?

1. Nefi 5:10–22
Lehi tutkii pronssilevyjä
Pyydä oppilaita miettimään, onko olemassa mitään, minkä saavuttamiseksi tai säilyttämi-
seksi he harkitsisivat henkensä uhraamista.

Pyydä yhtä oppilasta tekemään yhteenveto lukujen 1. Nefi 3–4 tapahtumista ja kertomaan 
uhrauksista, joita Lehin perhe teki saadakseen pronssilevyt. (Nefi ja hänen veljensä vaaran-
sivat henkensä, uhrasivat rikkautensa ja kulkivat pitkän matkan.)

• Mitä arvelette, miksi tällainen uhraus oli tarpeen?

Selitä, että kun perhe oli uhrannut uhreja ja kiittänyt Herraa, Lehi alkoi heti lukea levyjen 
sisältöä. Pyydä muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen 1. Nefi 5:11–16. Pyydä 
luokkaa panemaan merkille, mitä Lehi löysi pronssilevyiltä. Voit ehkä kirjoittaa heidän 
vastauksensa lyhyesti taululle.

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 1. Nefi 5:10. Pyydä heitä panemaan merkille, mikä 
sana kuvaa sitä, kuinka Lehi luki pyhiä kirjoituksia. (Hän tutki niitä.) Kehota oppilaita 
järjestymään pareiksi keskustelemaan seuraavasta kysymyksestä:

• Mitä eroa on pyhien kirjoitusten tutkimisella ja niiden pelkällä lukemisella? (Voit ehkä 
kannustaa oppilaita kertomaan tilanteista, jolloin he ovat tutkineet pyhiä kirjoituksia.)

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen vanhin D. Todd Christoffersonin seuraavat sanat:

Johdanto
Odottaessaan poikiensa paluuta Jerusalemista Lehin 
vaimo Saria pelkäsi, että nämä olivat menehtyneet 
yrittäessään hankkia pronssilevyjä. Kun he palasi-
vat turvallisesti levyjen kanssa, Saria sai vahvemman 
todistuksen siitä, että Jumala ohjasi ja varjeli hänen 

perhettään. Lehi tutki pronssilevyjä ja huomasi niiden 
olevan perheelleen suuriarvoiset. Kun hän luki niitä, 
hän täyttyi Pyhällä Hengellä, ja hän profetoi, että levy-
jen sisältämät pyhät kirjoitukset säilytettäisiin hänen 
jälkeläisilleen.
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”Kun sanon ’tutkia’, tarkoitan jotakin muutakin kuin lukemista. Joskus on hyvä lukea jokin 
pyhistä [kirjoista] määräajassa saadakseen yleistuntuman sen sanomaan, mutta käänty-
mystä varten pitäisi kiinnittää enemmän huomiota pyhien kirjoitusten parissa vietetyn ajan 
määrään kuin siinä ajassa luettuun sivumäärään. Näen teidän joskus lukevan muutamia 
jakeita, pysähtyvän pohtimaan niitä, lukevan jakeet huolellisesti uudelleen, ja kun ajat-
telette, mitä ne tarkoittavat, rukoilevan ymmärrystä, esittävän kysymyksiä mielessänne, 
odottavan hengellisiä vaikutelmia ja kirjoittavan muistiin ne vaikutelmat ja näkemykset, 
joita tulee, niin että voitte muistaa ja oppia lisää. Sillä lailla opiskellen ette ehkä lue monta 
lukua tai jaetta puolessa tunnissa, mutta te annatte sydämessänne sijaa Jumalan sanalle, ja 
Hän puhuu teille. Muistakaa Alman kuvaus siitä, miltä se tuntuu: ’Se alkaa avartaa sieluani; 
niin, se alkaa valaista ymmärrystäni, niin, se alkaa olla minusta ihana’ [Alma 32:28].” (”Kun 
olet kääntynyt”, Liahona, toukokuu 2004, s. 11.)

Anna oppilaille aikaa miettiä sitä, kuinka he itse tutkivat pyhiä kirjoituksia. Pyydä heitä 
kirjoittamaan pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa tai seminaarimuistivihkoonsa 
niistä merkityksellisistä tavoista, joilla he tutkivat pyhiä kirjoituksia. Kun he ovat kirjoitta-
neet, kehota heitä miettimään, kuinka he voisivat kehittää pyhien kirjoitusten tutkimistaan. 
Pyydä heitä valitsemaan yksi keino, jolla he kehittävät henkilökohtaista pyhien kirjoitusten 
tutkimistaan. Kannusta heitä kirjoittamaan tämä tavoite pyhien kirjoitusten tutkimis-
päiväkirjaansa. Voit kenties ehdottaa, että oppilaat kertovat tavoitteesta jollekulle (esim. 
sinulle, isälle tai äidille tai jollekulle toiselle oppilaalle), joka muistuttaa heitä tavoitteesta ja 
kannustaa heitä saavuttamaan sen.

Selitä, että Herra siunasi Lehiä pyhien kirjoitusten tutkimisesta. Auta oppilaita huomaa-
maan nämä siunaukset kehottamalla heitä lukemaan itsekseen 1. Nefi 5:16–20.

• Millä tavoin pronssilevyjen tutkiminen vaikutti Lehiin?

Tähdennä, että kun Lehi tutki pyhiä kirjoituksia, hän täyttyi Pyhällä Hengellä ja sai 
ilmoitusta jälkeläisistään. Vakuuta oppilaille, että kun me tutkimme pyhiä kirjoituk-
sia, me voimme täyttyä Pyhällä Hengellä ja saada ilmoitusta. Samalla tavoin kun 
me uhraamme aikaamme ja voimiamme pyhien kirjoitusten tutkimiseen kuten Lehi, me 
voimme saada voimaa pitää Jumalan käskyt.

• Millä tavoin teitä on siunattu, kun olette tutkineet pyhiä kirjoituksia?

• Milloin te olette tunteneet Pyhän Hengen vaikutuksen tutkiessanne pyhiä kirjoituksia?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan seuraava lainaus, jossa kahdentoista apostolin koorumin 
jäsen vanhin Robert D. Hales todistaa pyhien kirjoitusten tutkimisen siunauksista:

”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 

pelastusköytemme.” (”Pyhät kirjoitukset – Jumalan voima, joka tuo meille pelastuksen”, 
Liahona, marraskuu 2006, s. 27.)

Lue ääneen 1. Nefi 5:21–22 ja pyydä oppilaita seuraamaan lukemista omista pyhistä 
kirjoituksistaan. Kun luet, korosta näitä sanoja: ”Oli Herran viisauden mukaista, että me 
kuljettaisimme niitä mukanamme matkatessamme erämaassa.”

• Miksi meidän on tärkeää kuljettaa pyhiä kirjoituksia mukanamme matkoillamme?

• Millä tavoin voimme kuljettaa pyhiä kirjoituksia mukanamme?

Tähdennä, että Lehi ja hänen perheensä saivat pronssilevyt suurin uhrauksin. Ilman pyhiä 
kirjoituksia Lehi ja hänen perheensä eivät olisi onnistuneet matkallaan. Kannusta oppilaita 
pitämään pyhät kirjoitukset mukanaan, kun he kulkevat matkaa kuolevaisuuden läpi.

Kehota oppilaita miettimään omaa pyhien kirjoitusten tutkimistaan. Voit halutessasi kehot-
taa oppilasta, joka lukee pyhiä kirjoituksia säännöllisesti, kannustamaan ikätovereitaan ja 
todistamaan heille. Kannusta oppilaita omaksumaan tapa käyttää päivittäin aikaa pyhien 
kirjoitusten tutkimiseen.

Huom. Tämä oppiaihe on sen verran lyhyt, että aikaa voi jäädä edellisen oppiaiheen pyhien 
kirjoitusten hallintatoiminnalle.
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Kommentteja ja taustatietoja
1. Nefi 5:10–22. Pyhien kirjoitusten arvo
Esittämällä kertomuksen siitä, kuinka Lehi tutki prons-
silevyjä, vanhin Robert D. Hales kahdentoista apostolin 
koorumista on opettanut, kuinka voimme saada johda-
tusta tutkimalla pyhiä kirjoituksia:

”Kun Nefi ja hänen veljensä palasivat [Jerusalemista 
pronssilevyjen kanssa], heidän isänsä Lehi riemuitsi. Hän 
alkoi tutkia pyhiä kirjoituksia alusta alkaen ja havaitsi 
ne tavoittelemisen arvoisiksi, tosiaankin suuriarvoisiksi, 
koska siten Lehi ja hänen jälkeläisensä saattoivat säilyt-
tää Herran käskyt lapsilleen.

Tosiaankin, pronssilevyt olivat Lehin esivanhempien 
aikakirja, joka sisälsi heidän puhetapansa, sukuluet-
telonsa, ja mikä vielä tärkeämpää, Jumalan pyhien 
profeettojen opettaman evankeliumin. Tutkiessaan 
levyjä Lehi sai tietää sen, mitä me kaikki opimme tut-
kiessamme pyhiä kirjoituksia:

• keitä me olemme

• mitä meistä voi tulla

• profetioita meitä ja jälkeläisiämme varten

• käskyt, lait, toimitukset ja liitot, joiden mukaan meidän 
on elettävä saavuttaaksemme iankaikkisen elämän ja

• kuinka meidän on elettävä kestääksemme loppuun asti 
ja palataksemme kunniakkaasti taivaallisen Isämme luo.

Nämä totuudet ovat niin olennaisia, että taivaallinen 
Isä antoi sekä Lehille että Nefille näyn, jossa Jumalan 

sanaa edusti elävästi rautakaide. Sekä isä että poika 
saivat tietää, että tästä vankasta, taipumattomasta, 
ehdottoman luotettavasta oppaasta kiinni pitäminen 
on ainoa tapa pysyä sillä kaidalla ja kapealla polulla, 
joka johtaa Vapahtajamme luo.” (”Pyhät kirjoitukset – 
Jumalan voima, joka tuo meille pelastuksen”, Liahona, 
marraskuu 2006, s. 25.)

1. Nefi 5:18–19. Pronssilevyt
Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin 
koorumista todisti siitä, kuinka tärkeää oli, että Lehin 
perhe sai pronssilevyt:

”Pronssilevyjen arvoa nefiläisille ei voi yliarvioida. Nii-
den avulla he pystyivät säilyttämään kielen (ks. 1. Nefi 
3:19), suuren osan sivistystä ja sen kansan uskonnollisen 
tiedon, jonka keskuudesta he olivat tulleet (ks. 1. Nefi 
22:30). Sitä vastoin mulekilaiset, jotka johdatettiin Jeru-
salemista noin 11 vuotta Lehin lähdön jälkeen ja joilla 
ei ollut pronssilevyjen kaltaista aikakirjaa, vaipuivat 
pian luopumukseen ja epäuskoon sekä menettivät kie-
lensä, sivistyksensä ja uskontonsa (ks. Omni 14–18).

Nefiläiset varjelivat pronssilevyjä ja antoivat ne edel-
leen profeetalta toiselle ja sukupolvelta toiselle (ks. 
Moosia 1:16; 28:20; 3. Nefi 1:2). Jonakin tulevaisuuden 
ajankohtana Herra on luvannut tuoda ne esiin, eikä 
aika ole niitä himmentänyt vaan ne ovat säilyttäneet 
alkuperäisen kirkkautensa, ja niihin kirjoitetut pyhien 
kirjoitusten kertomukset ’menevät jokaiselle kansakun-
nalle, suvulle, kielelle ja kansalle’ (Alma 37:3–5; 1. Nefi 
5:18–19).” (Mormon Doctrine, 2. laitos, 1966, s.103.)

Lisää opetusehdotuksia
1. Nefi 5:21. Tutkikaa pyhiä kirjoituksia
Laulakaa yhdessä laulu ”Kun mä sanaas tutkin, Herra” 
(MAP- lauluja, 167) tai lukekaa sen sanat. Kehota oppilaita 
panemaan laulusta merkille ilmauksia, jotka kuvaavat 
pyhien kirjoitusten tutkimisesta tulevia siunauksia. Pyydä 
oppilaita mainitsemaan, mitkä ilmaukset ovat heille mer-
kityksellisiä, ja kertomaan, miksi he pitävät niistä.

Voisit lukea ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, 
presidentti Marion G. Romneyn seuraavan lausunnon:

”Olen varma, että jos vanhemmat lukevat kodissa Mor-
monin kirjaa rukoillen ja säännöllisesti sekä itsekseen 

että lastensa kanssa, tuon suuren kirjan henki vallit-
see kodeissamme ja kaikissa niissä, jotka siellä asuvat. 
Kunnioituksen henki lisääntyy. Keskinäinen kunnioitus 
ja huomaavaisuus toisia kohtaan kasvaa. Riidan henki 
poistuu. Vanhemmat neuvovat lapsiaan suuremmassa 
rakkaudessa ja viisaudessa. Lapset ovat vastaanottavai-
sempia ja tottelevaisempia noille neuvoille. Vanhurskaus 
enentyy. Kotimme ja elämämme ovat tulvillaan uskoa, 
toivoa ja rakkautta – Kristuksen puhdasta rakkautta – ja 
ne tuovat muassaan rauhaa, iloa ja onnea.” (Julkaisussa 
Conference Report, huhtikuu 1960, s. 112–113; James E. 
Faustin lainaamana artikkelissa ”Hän parantaa ne, joiden 
mieli on murtunut”, Liahona, heinäkuu 2005, s. 4–5.)
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1. Nefi 6 ja 9

Opetusehdotuksia

1. Nefi 6
Nefi kirjoittaa saadakseen kaikki ihmiset tulemaan Jeesuksen Kristuksen luokse
Aseta näkyviin muutamia sopivia kirjoja tai elokuvia, jotka ovat suosittuja nykypäivän 
nuorten keskuudessa. Kysy oppilailta, mikä heidän mielestään on ollut kunkin kirjan 
kirjoittajan tai kunkin elokuvan tekijöiden tarkoituksena. Näytä Mormonin kirjaa. Sano 
oppilaille, että luvussa 1. Nefi 6 Nefi selitti, mitä tarkoitusta varten hän kirjoitti aikakirjansa, 
josta tuli lopulta osa Mormonin kirjaa.

Pyydä oppilaita lukemaan 1. Nefi 6:3–6 ja panemaan merkille sanoja ja ilmauksia, jotka 
ilmaisevat, mitä tarkoitusta varten Nefi piti aikakirjaansa. (Voit ehkä ehdottaa, että oppilaat 
merkitsevät nämä sanat.)

• Miksi on tärkeää, että Nefi kirjoitti ”sitä, mikä on mieluisaa Jumalalle”, eikä ”sitä, mikä 
on mieluisaa maailmalle”?

• Kuinka te ilmaisisitte Nefin tarkoituksen omin sanoin? (On kenties hyödyllistä selittää, 
että ilmaus ”Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala” viittaa Jeesukseen 
Kristukseen. Voit ehkä kannustaa oppilaita kirjoittamaan pyhiin kirjoituksiinsa Jeesus Kristus 
kohdan 1. Nefi 6:4 viereen. Voit ehkä lisäksi selittää, että myös nimi Jehova viittaa Jeesuk-
seen Kristukseen. [Ks. 1. Nefi 19:10; 2. Nefi 11:4, 6–7; ks. myös PKO, ”Jeesus Kristus”.])

Auta oppilaita käsittämään, että Mormonin kirja on toinen todistus Jeesuksesta Kristuk-
sesta, kehottamalla heitä ottamaan esiin asiahakemisto ja silmäilemään kaikki Jeesukseen 
Kristukseen liittyvät otsikot. Pyydä heitä mainitsemaan muutamia tapoja, joilla Mormonin 
kirja kertoo Vapahtajan palvelutyöstä.

Pyydä yhtä oppilasta kirjoittamaan taululle seuraava totuus: Yhtenä Mormonin kirjan 
tarkoituksena on saada kaikki ihmiset tulemaan Jeesuksen Kristuksen luokse.

• Kuinka se, että ymmärrätte Nefin kirjoittamisen tarkoituksen, saattaisi vaikuttaa siihen, 
kuinka aiotte tänä vuonna tutkia Mormonin kirjaa?

Kerro, kuinka Mormonin kirja on auttanut sinua pääsemään lähemmäksi taivaallista Isää 
ja Vapahtajaa. Pyydä oppilaita kertomaan, kuinka Mormonin kirja on vaikuttanut heidän 
elämäänsä ja tuonut heitä lähemmäksi taivaallista Isää ja Jeesusta Kristusta. Kannusta heitä 
kertomaan ajatuksiaan Mormonin kirjasta ja lausumaan todistuksensa Jeesuksesta Kristuk-
sesta jollekulle ystävälle tai perheenjäsenelle muutaman seuraavan päivän aikana.

1. Nefi 9
Nefi kirjoittaa kaksiin levyihin
Näytä luokalle historiakirjaa ja osoita, minkä ajanjakson kirja kattaa. Näytä luokalle sitten 
henkilöhistoriaa tai päiväkirjaa, joka kattaa osan samasta ajanjaksosta. (Mikäli on sopivaa, 
lue päiväkirjasta jokin hengellinen kokemus.)

• Kuinka nämä kaksi tekstiä eroavat siinä, kuinka ne suhtautuvat historian muistiin 
merkitsemiseen?

Johdanto
Nefi julisti: ”Vakaa tarkoitukseni on, että voisin saada 
ihmiset tulemaan Abrahamin Jumalan ja Iisakin Jumalan 
ja Jaakobin Jumalan luokse ja pelastumaan” (1. Nefi 6:4). 
Hän kirjoitti kahta aikakirjaa: Nefin pieniä levyjä ja Nefin 
isoja levyjä. Herra käski häntä laatimaan pienille levyille 

lyhennelmän Lehin kertomuksesta (ks. 2. Nefi 5:28–31). 
Myöhemmin Mormonia innoitettiin sisällyttämään 
pienet levyt Mormonin kirjan kokoelmaansa (ks. Morm. 
s. 6–7). Nefi ja Mormon eivät kumpikaan tienneet syytä, 
mutta he kumpikin noudattivat Herran johdatusta.

Selittäkää, kertokaa 
tai todistakaa 
oppitunnin 
ulkopuolella
Kun oppilaat lausuvat 
todistuksensa oppitun-
nin ulkopuolella, heidän 
ymmärryksensä luokassa 
oppimistaan totuuksista 
syvenee. Kannusta heitä 
huomaamaan tilaisuuk-
sia opettaa ja todistaa 
evankeliumin periaat-
teista, kun he ovat teke-
misissä perheenjäsenten 
ja ystävien kanssa.
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• Onko toinen teksti arvokkaampi kuin toinen? Kuinka? (Kumpikin on arvokas eri syistä.)

• Kuinka näitä tekstejä voi verrata Mormonin kirjaan?

Selitä, että kohdassa 1. Nefi 9:1–5 Nefi kertoo pyrkimyksestään kirjoittaa aikakirjaa kaksiin 
levyihin.

Toisiin levyihin, jotka nykyään tunnetaan Nefin isoina levyinä, hän kirjoitti muistiin kerto-
muksen kansansa historiasta (ks. 1. Nefi 9:2). Tähän historiaan sisältyi ”kertomus kuninkai-
den hallituskausista ja [hänen kansansa] sodista ja kiistoista” (1. Nefi 9:4). Se oli ensimmäi-
nen aikakirja, jonka Nefi laati, mutta se ei sisälly nykyään tuntemaamme Mormonin kirjaan.

Toisiin levyihin, jotka nykyään tunnetaan Nefin pieninä levyinä, hän kirjoitti muistiin ker-
tomuksen kansansa palvelutyöstä (ks. 1. Nefi 9:3). Sinun on ehkä tarpeen selittää, että sana 
palvelutyö viittaa uskonnollisiin opetuksiin ja toimintaan. Nefin pieniin levyihin kirjoittama 
aikakirja löytyy nykyään 1. Nefin ja 2. Nefin kirjoista.

Auta oppilaita huomaamaan ero pienten levyjen ja isojen levyjen välillä, kun he lukevat 
lukua 1. Nefi 9, kirjoittamalla taululle seuraavaa: ”nämä levyt” = pienet levyt ja ”toiset levyt” 
= isot levyt. (Voit kenties ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat nämä sanat pyhiin kirjoituk-
siinsa asianomaisten jakeiden viereen.) Luvussa 1. Nefi 9 ilmaus ”nämä levyt” tarkoittaa 
aina pieniä levyjä. Ilmaus ”toiset levyt” tarkoittaa isoja levyjä.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 9:3, 5–6.

• Mitä syitä Nefi esitti sille, että hän valmisti isojen levyjen lisäksi pienet levyt? Kuinka 
nämä selitykset osoittavat Nefin uskon Herraan?

Selitä, että miltei 1 000 vuotta myöhemmin profeetta Mormon laati lyhennelmän kaikista 
levyistä, joita hänen kansansa oli kirjoittanut. Tästä tuli meidän nykyään tuntemamme 
Mormonin kirja. Kun hän laati tämän lyhennelmän, hän löysi Nefin pienet levyt ja sisällytti 
ne aikakirjaansa.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Morm. s. 3–7. Selitä, että Mormon kirjoitti nämä 
sanat suunnilleen 385 jKr. eli samoihin aikoihin kun nefiläisillä ja lamanilaisilla oli viimei-
nen taistelu. Kun oppilaat lukevat näitä jakeita, pyydä heitä panemaan merkille, mitä syitä 
Mormon antoi sille, miksi hän sisällytti Nefin pienet levyt lyhennelmäänsä.

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen vanhin Marvin J. Ashtonin seuraava lausunto:

”Joskus kun meitä pyydetään olemaan kuuliaisia, me emme tiedä syytä 
siihen, paitsi että Herra on käskenyt. – – Nefi noudatti ohjeita, vaikkei hän 
täysin ymmärtänytkään niiden viisasta tarkoitusta. Hänen kuuliaisuudestaan 
koitui siunauksia koko ihmiskunnalle kaikkialla maailmassa.” (Ks. ”Kuka 
menettää sadon?”, Valkeus, huhtikuu 1979, s. 102.)

Tähdennä, että Nefin ja Mormonin esimerkeistä me opimme, että meidän 
tulee noudattaa Jumalan käskyjä ja Hengen kehotuksia silloinkin kun me emme 
täysin ymmärrä syitä niihin.

• Miksi on tärkeää noudattaa Herran käskyjä ja Hengen kehotuksia silloinkin kun me 
emme täysin ymmärrä syitä niihin?

• Milloin te olette olleet kuuliaisia Herralle tai noudattaneet jotakin tiettyä vaikutelmaa 
ymmärtämättä täysin syitä siihen?

• Kuinka voimme saada enemmän varmuutta ja rohkeutta olla uskollisia Jumalan 
johdatukselle?

Todista, että kun me noudatamme Jumalan käskyjä ja Pyhän Hengen kehotuksia, meidän 
ymmärryksemme niiden taustalla olevista tarkoituksista lisääntyy ja Herra siunaa meitä 
kuuliaisuutemme vuoksi.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen seuraava selitys: (Voit halutessasi antaa kullekin 
oppilaalle lainauksen pienenä monisteena, jotta he voivat seurata lukemista siitä ja liittää 
sen pyhiin kirjoituksiinsa tulevaa tarvetta varten.)

Ainakin osa siitä viisaasta tarkoituksesta (ks. 1. Nefi 9:5; Morm. s. 7), miksi Herra kehotti Nefiä 
pitämään kahta aikakirjaa, kävi ilmeiseksi, kun Joseph Smith oli kääntämässä Mormonin 
kirjaa. Alun perin Joseph käänsi Mormonin lyhennelmän Nefin isoista levyistä. Martin Harris, 
joka oli auttanut Josephia, halusi näyttää käännöksen vaimolleen ja perheelleen. Vastahakoi-
sena profeetta antoi Martinin lainata 116 käsikirjoitussivua, jotka oli saatu valmiiksi siihen 
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mennessä. Nuo 116 käsikirjoitussivua varastettiin Martinilta, ja sen seurauksena levyt, urim ja 
tummim sekä kääntämisen lahja otettiin tilapäisesti pois Joseph Smithiltä (ks. OL 3:14).

Sen jälkeen kun Joseph Smith oli käynyt läpi parannuksentekovaiheen (ks. OL 3:10), Herra 
kielsi häntä kääntämästä uudelleen kadonnutta osuutta (ks. OL 10:30). Sen sijaan Hän 
käski Josephia kääntämään Nefin pienet levyt (ks. OL 10:41), jotka kattoivat saman ajanjak-
son. Hän ilmoitti Josephille, että ne, jotka olivat ottaneet 116 sivua, olivat muuttaneet ne ja 
aikoivat käyttää niitä saattaakseen työn häpeään (ks. OL 10:10–19). Herra oli nähnyt ennalta 
nämä tapahtumat monia satoja vuosia aiemmin ja järjestänyt toisen aikakirjan tehdäkseen 
tyhjäksi Saatanan suunnitelman. (Ks. History of the Church, osa 1, s. 20–23; OL 10:38–46.)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 1. Nefi 9:6. Pyydä heitä mainitsemaan, mitä oppia 
Nefi opettaa tässä jakeessa. Pyydä yhtä oppilasta kirjoittamaan taululle seuraava periaate: 
Jumala tietää kaiken ja valmistaa keinon toteuttaa kaikki työnsä.

• Miksi on hyödyllistä tietää, että ”Herra tietää kaiken alusta asti”? (1. Nefi 9:6; ks. myös 
2. Nefi 9:20; Morm. s. 7.)

• Millä tavoin tämä oppi voi vaikuttaa siihen, kuinka te elätte? (Kun oppilaat vastaavat 
tähän kysymykseen, voit ehkä kertoa ajatuksiasi siitä, kuinka tämä oppi on lisännyt 
sinun uskoasi, toivoasi ja luottamustasi Jumalaan.)

• Kuinka tämä oppi voi auttaa teitä kohdatessanne koettelemuksia? (Mahdollinen vastaus 
voisi olla se, että voimme saada lohtua siitä varmuudesta, että Jumala pystyy näkemään 
koetustemme ja haasteidemme lopputuloksen, vaikka me emme pystykään. Ja Pyhän 
Hengen kautta Hän voi antaa meille voimaa, lohtua ja johdatusta elämän vaikeuksien 
voittamiseen tai niiden kestämiseen.)

Ilmaise vakaumuksesi, että Jumala tietää kaiken, myös sen, mikä on parasta jokaiselle 
Hänen lapselleen. Auta oppilaita käsittämään, että läpi elämänsä he tulevat kohtaamaan 
käskyjä ja saamaan Jumalalta innoitusta, jota he eivät kenties alussa täysin ymmärrä. Hei-
dän kuuliaisuutensa Herran käskyille ja Pyhän Hengen kehotuksille siunaa heidän omaa 
elämäänsä ja muiden elämää.

Kommentteja ja taustatietoja
1. Nefi 6:4. ”Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala 
ja Jaakobin Jumala”
Presidentti Ezra Taft Benson on selittänyt, että kun 
pyhissä kirjoituksissa viitataan Abrahamin, Iisakin ja 
Jaakobin Jumalaan, niissä viitataan Jeesukseen Kristuk-
seen: ”Meidän täytyy pitää mielessä se, kuka Jeesus oli 
ennen syntymäänsä. Hän oli kaiken Luoja, suuri Jehova, 
Karitsa, joka oli teurastettu ennen maailman perusta-
mista, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Hän oli ja 
on Israelin Pyhä.” (”Five Marks of the Divinity of Jesus 
Christ”, Ensign, joulukuu 2001, s. 10.)

1. Nefi 9:6. Jumala tietää kaiken alusta asti
Me voimme luottaa siihen, että Jumala tietää kaiken. 
”Ilman tietoa kaikesta Jumala ei pystyisi pelastamaan 
mitään osaa luoduistaan. Sillä juuri sen tiedon perus-
teella, joka Hänellä on kaikesta, alusta loppuun asti, 
Hän pystyy antamaan luoduilleen sitä ymmärrystä, jonka 
kautta nämä pääsevät osallisiksi iankaikkisesta elämästä. 
Ja ellei ihmisten mielessä olisi ajatusta siitä, että Juma-
lalla on kaikki tieto, heidän olisi mahdotonta osoittaa 
uskoa Häneen.” (Lectures on Faith, 1985, s. 51–52.)
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Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe
1. Nefi 1–6; 9 (Viikko 2)

Valmisteluaineistoa 
kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä 
oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä opeista ja periaatteista, joita 
oppilaat oppivat tutkiessaan lukuja 1. Nefi 1–6; 9 (viikko 2), 
mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiaiheesi osana. 
Opettamasi oppiaihe keskittyy vain muutamiin näistä opeista 
ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen kehotuksia, kun 
mietit oppilaiden tarpeita.

Päivä 1 (1. Nefi 1)
Kun oppilaat opiskelivat siitä, kuinka Lehi profetoi kansalle ja 
kehotti sitä tekemään parannuksen, he oppivat, että profee-
tat varoittavat tekemästä syntiä ja opettavat pelastusta, joka 
tulee Jeesuksen Kristuksen kautta. Lisäksi he oppivat, että 
Herran lempeitä armotekoja suodaan niille, jotka osoittavat 
uskoa Häneen.

Päivä 2 (1. Nefi 2)
Lehi vastasi Herran käskyyn lähteä Jerusalemista. Hän oli 
esimerkkinä periaatteesta, että kun me olemme uskollisia ja 
kuuliaisia, Herra auttaa meitä koetuksen hetkinä. Nefi osoitti 
kuuliaisuuden henkeä, ja hän oppi omakohtaisesti, että kun 
me huudamme Jumalan puoleen, Hän voi pehmittää sydä-
memme niin että uskomme Hänen sanansa. Oppilaat oppi-
vat, että Jumala siunaa niitä, jotka ovat kuuliaisia ja uskollisia.

Päivä 3 (1. Nefi 3–4)
Kun Lehi kertoi Nefille ja tämän veljille Jumalan käskystä, 
jonka mukaan heidän piti palata Jerusalemiin hakemaan 
pronssilevyt, Nefi vastasi todistamalla, että jos me teemme, 
mitä Herra käskee, niin Hän valmistaa meille keinon toteut-
taa sen. Nefi ja hänen veljensä huomasivat, että heidän 
oli vaikea täyttää Herran käsky. Nefin päättäväisyys palata 
Jerusalemiin auttoi oppilaita huomaamaan, että kun me 
osoitamme uskoa Jumalaan ja pyrimme tekemään sen, mitä 
Hän pyytää, silloinkin kun emme näe lopputulosta, niin Hän 
johdattaa meitä Pyhän Hengen kautta.

Päivä 4 (1. Nefi 5–6; 9)
Kun oppilaat perehtyivät Lehin kokemukseen tämän tut-
kiessa pronssilevyjä, he huomasivat seuraavan periaatteen: 
Kun me tutkimme pyhiä kirjoituksia, me voimme täyttyä 
Pyhällä Hengellä ja saada ilmoitusta. Kun he oppivat, mikä 
tarkoitus Nefillä oli kirjoittaessaan aikakirjaansa, he oppivat 
myös, että Mormonin kirjan tarkoituksena on saada kaikki 
ihmiset tulemaan Jeesuksen Kristuksen luokse.

Johdanto
Tämän viikon oppiaihe antaa oppilaille tilaisuuden kerrata sitä, 
mitä he ovat oppineet Lehin perheen esimerkistä ja heidän 
osoittamastaan uskosta, sekä keskustella siitä. Kun opetat oppi-
aihetta, tähdennä Nefin uskollista kuuliaisuutta Herran käskyille 
ja hänen uutteraa pyrkimystään tietää totuus jokaisesta sanasta, 
jonka hänen isänsä oli puhunut (ks. 1. Nefi 2:16). Kun oppilaat 
noudattavat Nefin esimerkkiä kuuliaisuudesta, he vahvistavat 
omaa todistustaan evankeliumista.

Noudata opetuksessasi kahdentoista apostolin koorumin jäsenen 
vanhin Jeffrey R. Hollandin kehotusta:

”Meidän tulee elvyttää ja parantaa suurenmoista opetustamme 
kirkossa – kotona, pitämissämme puheissa, hallinnollisissa 
kokouksissamme ja tietenkin luokissa. Innoitettu opetus ei saa 
milloinkaan jäädä kirkossa unohduksiin, ja meidän on varmistet-
tava, ettemme koskaan lakkaa pyrkimästä siihen. – –

Nostakaamme opettaminen arvoonsa kotona ja kirkossa ja yrit-
täkäämme yhä paremmin rakentaa ja opettaa.” (Ks. ”Jumalan 
lähettämä opettaja”, Valkeus, heinäkuu 1998, s. 27, 29.)

Opetusehdotuksia

1. Nefi 1
Herra suo uskollisille lempeitä armotekojaan
Kirjoita taululle seuraava periaate: Herran lempeitä armote-
koja suodaan niille, jotka osoittavat uskoa Häneen. Kehota 
oppilaita silmäilemään lukua 1. Nefi 1 ja panemaan merkille jae, 
jossa tämä totuus opetetaan (jae 20).

Esitä seuraavat kysymykset auttaaksesi oppilaita muistamaan 
ja tiivistämään sen, mitä he ovat oppineet tutkiessaan viikolla 
lukuja 1. Nefi 1–6; 9:

• Sen perusteella, mitä olette oppineet tällä viikolla opiskele-
mienne lukujen pohjalta, kuinka Herra soi lempeitä armoteko-
jaan Lehille ja hänen perheelleen?

• Mitä esimerkkejä kuuliaisuudesta ja uskosta Lehi ja hänen 
perheensä osoittivat?

• Milloin olette nähneet Herran suovan lempeitä armotekojaan 
teille tai jollekulle tutullenne?

Voit kenties kertoa tilanteesta, jolloin Herra on suonut armote-
koja sinulle ja perheellesi, kun olette toimineet uskossa, tai ker-
toa kokemuksesta, jonka olet löytänyt jostakin kirkon julkaisusta. 
Kun oppilaat läpi vuoden tutkivat Mormonin kirjaa, kannusta 
heitä panemaan merkille esimerkkejä siitä, kuinka Herra suo 
armotekoja uskollisille.



35

KOTIOPISKELUSEMINAARIN OPPIAIHE

1. Nefi 2
Herra voi pehmittää sydämemme niin että uskomme Hänen sanansa
Muistuta oppilaille, että kun Lehiä oli käsketty lähtemään 
perheensä kanssa Jerusalemista, hänen poikansa Nefi pyrki oma-
kohtaisesti tietämään ja ymmärtämään, olivatko hänen isänsä 
saamat ilmoitukset totta. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 
1. Nefi 2:16, 19.

Kysy oppilailta: Vaikka Nefi ei nurissutkaan, niin mikä kohdassa 
1. Nefi 2:16 todistaa, että Jerusalemista lähteminen on saattanut 
olla hänellekin vaikeaa? (Nefi kirjoitti, että hän rukoili ymmär-
rystä ja että Herra pehmitti hänen sydämensä. Tämä viittaa sii-
hen, ettei Jerusalemista lähteminen ollut hänelle helppoa, joten 
Herra auttoi häntä hyväksymään sen.)

Kysy: Mitä todisteita huomaatte siitä, että vaikka Lehi ja hänen 
perheensä olivat kuuliaisia Herralle, elämä ei ollut heille helppoa? 
(Ks. 1. Nefi 2:4, 11.)

Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he ajattelevat Nefin toiveista ja 
siitä, mitä sellaista hän teki, mikä sai hänet hyväksymään Herran 
käskyt, jotka hän sai isänsä kautta.

Pyydä muutamia oppilaita kertomaan, mitä he kirjoittivat pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa päivän 2 tehtävässä 4: Kerro 
esimerkki tilanteesta, jolloin Nefin tavoin olet huutanut taivaalli-
sen Isän puoleen ja tuntenut Hengen pehmittävän sydämesi, tai 
tilanteesta, jolloin olet saanut todistuksen jostakin, mitä Herra 
on sanonut.

Lausu oma todistuksesi siitä, että kun me huudamme Juma-
lan puoleen, Hän voi pehmittää sydämemme niin että 
uskomme Hänen sanansa.

Pyydä oppilaita miettimään, mitä he voivat tehdä vahvistaakseen 
todistustaan ja saadakseen omakohtaisen vahvistuksen, kuten 
Nefi sai. Anna heille tilaisuus halutessaan kertoa ajatuksistaan. 
Kehota heitä toimimaan ajatustensa ja vaikutelmiensa pohjalta.

1. Nefi 3–4
Herra valmistaa keinon, kun me uskollisesti noudatamme Hänen 
käskyjään
Kehota jokaista oppilasta työskentelemään parin kanssa. Kirjoita 
taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet: 1. Nefi 3:6–7 ja 
1. Nefi 4:6–13. Kehota oppilaita lukemaan kohdat ja keskustele-
maan parinsa kanssa seuraavista kysymyksistä:

• Mikä teidän mielestänne on tärkeää Nefin sanoissa ”kuitenkin 
minä kuljin eteenpäin”? (1. Nefi 4:7.)

• Kuinka Nefin usko teki mahdolliseksi sen, että hän pystyi 
hankkimaan pronssilevyt?

Kun oppilaat ovat keskustelleet oivalluksistaan parinsa kanssa, 
selitä, että Herra saattaa pyytää meitä tekemään jotakin, kuten 
Hän pyysi Nefiä ja tämän veljiä, ilmoittamatta heti, miksi, milloin 
tai kuinka meidän pitäisi tehdä se. Nefi sai tietää, miksi, milloin 
ja kuinka Herra auttaisi häntä, vasta sitten kun hän oli antanut 
Hengen johdattaa itseään ja vasta sitten kun hän oli päättänyt 
toimia uskossa. Lausu todistuksesi siitä, että kun me osoi-
tamme uskoa Jumalaan ja pyrimme tekemään sen, mitä 
Hän pyytää, silloinkin kun emme näe lopputulosta, niin 
Hän johdattaa meitä Pyhän Hengen vaikutuksella.

Jos aikaa riittää, voit ehkä kysyä oppilailta, onko heillä kysy-
myksiä tai haluavatko he kertoa siitä, mitä he ovat oivaltaneet 
päivän 4 aikana tutkiessaan lukuja 1. Nefi 5–6; 9. Voisit esimer-
kiksi pyytää heitä kertomaan, kuinka he vastasivat tehtävään 4, 
jossa heitä pyydettiin kirjoittamaan tilanteesta, jolloin he ovat 
tutkineet pyhiä kirjoituksia ja tunteneet Herran Hengen.

Pyydä lopuksi yhtä oppilasta lukemaan ääneen (tai lausumaan 
ulkoa) pyhien kirjoitusten hallittava kohta 1. Nefi 3:7. Esitä sitten 
seuraavat kysymykset:

• Minkä periaatteen 1. Nefi 3:7 opettaa liittyen kuuliaisuu-
teen Herran käskyille? (Oppilaiden tulisi pystyä ilmaisemaan 
seuraava periaate: jos me pyrimme tekemään, mitä Herra 
käskee, Hän valmistaa meille keinon toteuttaa sen.)

• Mitä Lehin ja Nefin kuuliaisuudesta Jumalan käskyjä kohtaan seu-
rasi sen mukaan, mitä olette lukeneet luvuista 1. Nefi 1–6 ja 9?

• Milloin Herra on valmistanut keinon auttaakseen sinua nou-
dattamaan jotakin käskyä?

Kehota oppilaita pohtimaan, millä osa- alueella he voivat täy-
dellisemmin osoittaa kuuliaisuuttaan Jumalalle. Voisit kenties 
lopettaa oppiaiheen todistamalla siunauksista, joita on tullut 
elämääsi, kun olet pyrkinyt noudattamaan Herran käskyjä.

Seuraava viikko (1. Nefi 7–14)
Seuraavalla viikolla oppilaat perehtyvät Lehin ja Nefin näkyi-
hin. Lehin ja Nefin näyt elämän puusta soveltuvat meidän 
elämäämme nykyään. Nefin näkyä koskevassa kertomuksessa 
kuvataan Jeesuksen Kristuksen syntymä, palvelutyö ja sovitus, se, 
kuinka pakanat löytävät ja asuttavat Amerikan, sekä tärkeiden 
totuuksien katoaminen Raamatusta ja niiden palauttaminen 
Mormonin kirjan välityksellä. Nefin näkyä koskeva kertomus 
päättyy kuvaukseen evankeliumin palautuksesta.
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1. Nefi 7:1–5
Herra käskee Nefiä palaamaan Jerusalemiin hakemaan Ismaelia ja tämän perhettä
Aseta esille kuva avioparista ja heidän lapsistaan. (Voit halutessasi käyttää kuvaa omasta 
perheestäsi.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 7:1–2.

• Mitä Herra käski Lehin poikia tekemään? Minkä totuuden me voimme oppia tästä 
käskystä? (Varmista, että oppilaat ymmärtävät, että Herra käskee meitä solmimaan 
avioliiton ja hankkimaan lapsia Hänelle.)

Muistuta oppilaille, että Nefin ja hänen veljiensä palaaminen Jerusalemiin tarkoitti usean 
päivän vaikeaa matkaa halki erämaan.

• Miksi avioliitto ja perhe ovat riittävän tärkeitä syitä Nefille ja hänen veljilleen kulkea 
takaisin Jerusalemiin tapaamaan Ismaelia ja hänen perhettään?

Ennen kuin jatkat, voisit antaa kullekin oppilaalle kopion perhejulistuksesta tai pyytää 
heitä ottamaan esiin perhejulistus pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjastaan.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen seuraava lainaus perhejulistuksesta. Kehota oppi-
laita kuuntelemaan tarkasti ja panemaan merkille, mitä myöhempien aikojen profeetat 
ovat julistaneet avioliiton tärkeydestä.

”Me, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäinen president-
tikunta ja kahdentoista apostolin neuvosto, julistamme juhlallisesti, että avioliitto miehen 
ja naisen välillä on Jumalan säätämä ja että perhe on keskeisellä sijalla Luojan suunnitel-
massa Hänen lastensa iankaikkiseksi päämääräksi” (”Perhe – julistus maailmalle”, Liahona, 
marraskuu 2010, s. 129).

Pyydä muutamaa oppilasta kertomaan, mitä he oppivat näistä sanoista. Varmista, että he 
ymmärtävät, että perhe on keskeisellä sijalla Luojan suunnitelmassa meidän iankaikkiseksi 
päämääräksemme. Tähdennä, että tämä oli syy siihen, miksi Herra käski Nefiä ja tämän 
veljiä pyytämään Ismaelin perhettä lähtemään heidän mukaansa. Selitä myös, että yksi 
tärkeimpiä syitä avioliitolle on saattaa lapsia maailmaan.

• Mitä teidän mielestänne tarkoittaa hankkia lapsia Herralle? (Ks. 1. Nefi 7:1.)

Kun oppilaat ovat vastanneet tähän kysymykseen, kannusta heitä kuuntelemaan saadak-
seen lisää näkemystä, kun luet seuraavan lainauksen perhejulistuksesta. Jos heillä on oma 
kopio perhejulistuksesta, voisit ehdottaa, että he merkitsevät ne sanat ja ilmaukset, jotka 
ovat heille tärkeitä.

”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 
tilivelvollisina näiden velvollisuuksien täyttämisestä.” (”Perhe – julistus maailmalle”, s. 129.)

Johdanto
1. Nefi 7 sisältää esimerkkejä Nefin omistautumisesta 
Jumalalle. Nefi oli kuuliainen, kun Herra käski häntä 
ja hänen veljiään palaamaan ja pyytämään Ismaelia ja 
tämän perhettä liittymään joukkoonsa erämaassa, jotta 

he voisivat solmia avioliiton ja hankkia lapsia. Silloinkin 
kun Laman ja Lemuel kapinoivat Nefiä vastaan ja yritti-
vät surmata hänet, hän pysyi uskollisena ja yritti auttaa 
heitäkin olemaan uskollisia.

Perhejulistuksen 
käyttö
Sisar Julie B. Beck, 
Apuyhdistyksen ylijoh-
taja, on kannustanut 
seminaarin-  ja instituu-
tinopettajia opettamaan 
perheiden tärkeyttä ja 
käyttämään oppiaiheis-
saan perhejulistusta:
”Kirkossa yksi tärkeä asia 
on opettaa – – perhettä 
koskevia periaatteita, 
periaatteita, jotka 
opettavat [oppilaita] 
perustamaan perheen, 
opettamaan sitä per-
hettä ja valmistamaan 
sitä perhettä toimituk-
siin ja liittoihin. – –
Kun opetatte heitä, te 
voitte kytkeä opetuk-
set perhejulistuksessa 
oleviin avainlauseisiin 
ja ilmauksiin. Julistus ei 
ole erillinen oppiaihe.” 
(”Teaching the Doctrine 
of the Family”, seminaa-
rien ja uskontoinstituut-
tien satelliittilähetys, 
4. elokuuta 2009, s. 5, 
si.lds.org.)

OPPIAIHE 11

1. Nefi 7
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1.  NEFI  7

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 7:3–5.

• Kuinka kohdan 1. Nefi 7:3–5 kertomus on esimerkkinä kohdan 1. Nefi 3:7 totuudesta? 
(Auta oppilaita huomaamaan, että Herra valmisti Nefille ja tämän veljille keinon noudat-
taa käskyä mennä naimisiin ja hankkia lapsia.)

• Kuinka nuoret voivat nyt valmistautua menemään aikanaan naimisiin ja hankkimaan 
lapsia evankeliumin piirissä?

1. Nefi 7:6–15
Lamanin ja Lemuelin kapinoidessa Nefi todistaa Herran voimasta johdattaa 
 heidät lupauksen maahan
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 7:6–7.

• Miksi Laman ja Lemuel sekä muutamat Ismaelin lapsista kapinoivat matkatessaan 
erämaassa?

Kannusta oppilaita miettimään, mitä he saattaisivat sanoa Lamanille ja Lemuelille sekä 
Ismaelin kapinoiville pojille ja tyttärille taivutellakseen heidät jatkamaan matkaansa 
lupauksen maahan. Pyydä oppilaita sitten lukemaan itsekseen 1. Nefi 7:8–12 ja panemaan 
merkille kysymykset, joita Nefi esitti Lamanille ja Lemuelille.

• Mitä totuuksia Nefi lausui, kun hän esitti nämä kysymykset? (Hän muistutti veljiään 
siunauksista, joita he olivat jo saaneet Herralta, ja Herran kyvystä edelleen siunata heitä 
heidän uskonsa mukaan.)

• Miksi meidän on tärkeää muistaa nämä totuudet?

Kehota oppilaita lukemaan 1. Nefi 7:13–15 ja ottamaan selville, mitä seurauksia olisi 
tullut siitä, jos Laman, Lemuel sekä Ismaelin kapinoivat pojat ja tyttäret olisivat palanneet 
Jerusalemiin?

1. Nefi 7:16–22
Herra vapauttaa Nefin
Selitä, että kun Nefi oli muistuttanut Lamania ja Lemuelia hävityksestä, joka tulisi Jerusale-
missa olevien osaksi, he vihastuivat häneen.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 7:16. Pyydä luokkaa kuvittelemaan olevansa 
Nefin tilanteessa.

• Miltä teistä tuntuisi, jos olisitte Nefin tilanteessa? Mitä tekisitte?

Tähdennä, että Nefi toimi tässä tilanteessa rukoilemalla apua. Pyydä yhtä oppilasta luke-
maan ääneen Nefin rukous kohdasta 1. Nefi 7:17–18.

• Mitä Nefi rukoili? Mitä merkittävää huomaatte hänen rukouksessaan?

Kun oppilaat esittävät vastauksiaan, varmista, että he huomaavat, että Nefi pyysi pelastu-
mista uskonsa mukaan. Tuo myös esiin, että samalla kun hän pyysi pelastumista veljiensä 
käsistä, hän pyysi Jumalaa vahvistamaan häntä, jotta hän voisi huolehtia ongelmasta. 
Selitä, että uskossa rukoileminen tarkoittaa sitä, että me rukoilemme Herraan luottaen ja 
ollen halukkaita toimimaan. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista apostolin kooru-
min jäsenen vanhin David A. Bednarin seuraava lausunto:

”Nefi on esimerkki henkilöstä, joka tunsi ja ymmärsi Vapahtajan suoman 
kaiken mahdolliseksi tekevän voiman ja turvautui siihen. – – Pankaapa 
merkille Nefin rukous jakeessa 17: ’Oi Herra, uskoni mukaan, joka minulla 
on sinuun, pelasta minut veljieni käsistä; niin, anna minulle voimaa katkoak-
seni nämä siteet, joilla minut on sidottu’ (kursivointi lisätty).

– – Minusta on erityisen kiinnostavaa, ettei Nefi rukoillut – –, että hänen 
olosuhteensa muuttuisivat. Sen sijaan hän rukoili voimaa muuttaa olosuhteensa. Ja saanen 
sanoa, että hän rukoili tällä tavalla nimenomaan siksi, että hänellä oli tietoa, ymmärrystä 
ja kokemusta Vapahtajan sovituksen kaiken mahdolliseksi tekevästä voimasta.” (”In the 
Strength of the Lord”, puhe Brigham Youngin yliopiston hartaustilaisuudessa, 23. loka-
kuuta 2001, s. 4, speeches.byu.edu.)
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Lausu todistuksesi siitä, että Jumala vastaa rukouksiin meidän uskomme mukaan. 
Korosta, että tässä tilanteessa Jumala vastasi Nefin rukoukseen lähes välittömästi. Rukouk-
siin ei kuitenkaan aina vastata tällä tavoin. Taivaallinen Isä vastaa rukouksiin omana aika-
naan, omalla tavallaan ja oman tahtonsa mukaan. Anna oppilaille mahdollisuus todistaa 
rukouksen voimasta esittämällä heille seuraava kysymys:

• Milloin olette rukoilleet uskossa ja saaneet Herralta voimaa tai apua joko heti tai jonkin 
ajan kuluttua? (Voit ehkä kertoa kokemuksen, joka sinulla on ollut tästä periaatteesta.)

Kerro oppilaille, että kun Nefi oli vapautunut siteistään, hänen veljensä yrittivät jälleen 
hyökätä hänen kimppuunsa. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 7:19–20.

• Ketkä taivuttivat Lamanin ja Lemuelin lakkaamaan yrittämästä surmata Nefiä?

Tähdennä, että usein meidän rukouksiimme vastataan ja tarpeemme täytetään muiden ihmis-
ten uskollisten tekojen välityksellä. Kun luokkasi oppilaat tutkivat luvun 1. Nefi 7 jäljellä olevia 
jakeita, pyydä heitä huomaamaan, kuinka Nefi vastasi veljilleen – jopa kaiken sen jälkeen, mitä 
he olivat tehneet hänelle. Pyydä heitä miettimään seuraavaa kysymystä vastaamatta ääneen:

• Kuinka te olette toimineet, kun muut ovat yrittäneet vahingoittaa teitä?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 7:21. Voit kenties ehdottaa, että oppilaat 
merkitsevät, mitä Nefi sanoo anteeksiannosta.

• Mitä tarkoittaa antaa auliisti anteeksi? (Jos oppilaat ovat epävarmoja, selitä, että sana 
auliisti tarkoittaa vilpittömästi ja suoraan.)

• Mitä Nefi kehotti veljiään tekemään? Miksi tämä neuvo oli tärkeä?

Todista, että anteeksiannon etsiminen ja muille anteeksiantaminen tuo ykseyttä ja 
rauhaa. Kehota oppilaita miettimään omassa perheessään olleita tilanteita, jotka ovat 
vaatineet anteeksiantoa.

• Miksi anteeksianto on erityisen tärkeää perheessämme?

• Miettikää tilannetta, jolloin olette antaneet anteeksi jollekulle perheenjäsenelle tai kun 
joku perheenjäsen on antanut anteeksi teille. Kuinka se on vaikuttanut teidän keskinäi-
seen suhteeseenne ja ilmapiiriin kodissanne?

Päätä muistuttamalla oppilaita siitä, että Herra käski Nefiä ja tämän veljiä menemään 
naimisiin ja perustamaan perheen ja että Herra vaatii samaa nykyään. Todista myös, että 
Herra vastaa rukouksiimme ja antaa meille voimaa voittaa vaikeutemme sen mukaan kuin 
me uskomme Häneen. Kehota heitä pohtimaan, kuinka he voisivat toteuttaa yhtä tämän 
päivän oppiaiheen periaatteista ollakseen apuna perheelleen.

Pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien kertaaminen
Huom. Pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien kertaamista on eri puolilla tätä oppikirjaa. 
Niissä esitellään erilaisia menetelmiä, joiden avulla voit auttaa oppilaita kertaamaan pyhien 
kirjoitusten hallittavia kohtia säännöllisesti.

Tämä oppiaihe on sen verran lyhyt, että aikaa saattaa jäädä seuraavalle pyhien kirjoitusten 
hallittavia kohtia kertaavalle toiminnalle. Voit pitää tämän toiminnan oppitunnin alussa, 
oppiaiheen osien välissä tai oppitunnin lopussa. Varmista, että se pysyy lyhyenä, jotta aikaa 
jää oppiaiheelle. Muita kertaavia toimintoja on liitteenä kirjan lopussa.

Kun oppilaat löytävät pyhien kirjoitusten hallittavat kohdat helposti sekä ymmärtävät 
niiden merkityksen, sisällön ja soveltamisen, he ovat varmempia henkilökohtaisessa tutki-
misessaan, kyvyssään toteuttaa evankeliumin periaatteita ja mahdollisuuksissaan opettaa 
pyhien kirjoitusten pohjalta. Mieti seuraavia presidentti Howard W. Hunterin sanoja: ”Toi-
voisimme, ettei yksikään oppilaistanne lähtisi luokkahuoneestanne peloissaan tai nolos-
tuneena tai häpeissään siitä, ettei hän voi löytää tarvitsemaansa apua, koska hän ei tunne 
pyhiä kirjoituksia tarpeeksi hyvin löytääkseen oikeat kohdat” (”Eternal Investments”, puhe 
kirkon koululaitoksen uskonnonopettajille, 10. helmikuuta 1989, s. 2, si.lds.org).

Auta oppilaita tutustumaan pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien etsimiseen kehotta-
malla heitä ottamaan esiin hallittavien kohtien kirjanmerkki, etsimään viisi ensimmäistä 
hallittavaa kohtaa pyhistä kirjoituksistaan ja lukemaan ne. Voit ehkä kannustaa oppilaita 
merkitsemään pyhien kirjoitusten hallittavat kohdat selvästi erottuvalla tavalla, jotta he 
pystyvät löytämään kohdat helposti.
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1. Nefi 8:1–18
Lehi näkee näyn, jossa hän nauttii elämän puun hedelmää ja kutsuu perhettään 
tekemään samoin
Kehota oppilaita ajattelemaan tilanteita, jolloin he ovat tunteneet taivaallisen Isän rakkau-
den heitä kohtaan. Pyydä heitä miettimään itsekseen, kuinka heidän tekemänsä valinnat 
vaikuttavat siihen, kuinka lähellä Jumalaa he tuntevat olevansa ja kuinka hyvin he pystyvät 
tuntemaan Hänen rakkautensa. Kun olet antanut heille aikaa miettiä, lausu oma todis-
tuksesi siitä, että taivaallinen Isä rakastaa heitä jokaista. Kun luokka tutkii lukua 1. Nefi 8, 
kannusta oppilaita panemaan merkille asioita, joita he voivat tehdä, ja asioita, joita heidän 
tulisi välttää, jos he haluavat päästä lähemmäksi Jumalaa ja tuntea Hänen rakkautensa 
elämässään runsaammin.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 8:2. Pyydä luokkaa ottamaan selville, mitä 
Lehi koki pian sen jälkeen kun hänen poikansa olivat palanneet Jerusalemista pronssilevy-
jen kanssa. Pyydä muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen 1. Nefi 8:5–12.

• Mitkä olivat tärkeimmät vertauskuvat Lehin näyssä? (Elämän puu ja sen hedelmät.)

• Mitä sanoja ja ilmauksia Lehi käytti kuvaillakseen hedelmiä? (Ks. 1. Nefi 8:10–11; voit kenties 
pyytää oppilaita lukemaan myös 1. Nefi 11:8–9 nähdäksenne, kuinka Nefi kuvaili puuta.)

Selitä, että Herra käyttää vertauskuvina usein tuttuja asioita auttaakseen meitä ymmärtä-
mään iankaikkisia totuuksia. Auta oppilaita huomaamaan, mitä puu ja sen hedelmät Lehin 
unessa edustavat, pyytämällä yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista apostolin koorumin 
jäsenen vanhin Neal A. Maxwellin seuraava lainaus. Pyydä luokkaa kuuntelemaan tarkasti 
ja ottamaan selvää, mistä puu ja sen hedelmät ovat vertauskuvana.

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

• Vanhin Maxwellin mukaan elämän puu kuvastaa Jumalan rakkautta, jota osoitetaan 
meille erityisesti minkä lahjan kautta? (Auta oppilaita ymmärtämään, että Jeesuksen 
Kristuksen sovitus on suurin ilmaus Jumalan rakkaudesta lapsiaan kohtaan. Kun ihmiset 
Lehin näyssä nauttivat elämän puun hedelmää, se tarkoitti sitä, että he pääsivät osalli-
siksi sovituksen siunauksista.)

• Vapahdus tarkoittaa vapautumista tai vapautta. Kuinka Jeesuksen Kristuksen sovitus 
vapauttaa meidät orjuudesta ja tuo meille ilon?

Auta oppilaita tunnistamaan yksi kohdassa 1. Nefi 8:10–12 kuvatuista periaatteista pyy-
tämällä heitä mainitsemaan, mitkä sanat kohdassa 1. Nefi 8:11 kuvaavat, mitä Lehi teki 
(”minä menin puulle nauttimaan sen hedelmää”). Pyydä heitä sitten katsomaan kohdasta 
1. Nefi 8:12, mihin hänen tekonsa johti (”se täytti sieluni tavattoman suurella ilolla”). Voit 

Johdanto
Luvussa 1. Nefi 8 Lehi kertoo elämän puuta koskevasta 
näystään. Näyssä Lehi maistaa puun hedelmää, joka kuvaa 
Jumalan rakkautta ja siunauksia, joita voimme saada 
Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta. Lehille näytetään 
useita ihmisryhmiä. Jotkut eksyvät eivätkä pääse puun luo. 

Nautittuaan puun hedelmää toiset alkavat olla häpeissään, 
ja he lankeavat kielletyille poluille ja joutuvat hukkaan. 
Toiset pitävät kiinni rautakaiteesta, nauttivat hedelmää 
ja pysyvät luotettavina ja uskollisina. Eräs ryhmä päättää 
kokonaan olla etsimättä tietä elämän puulle.

OPPIAIHE 12

1. Nefi 8
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kenties myös tähdentää oppilaille, että kohdassa 1. Nefi 8:10 Lehi kuvasi hedelmien olevan 
”haluttavia tehdäkseen ihmisen onnelliseksi”. (Voit kenties ehdottaa, että oppilaat merkit-
sevät nämä ilmaukset pyhiin kirjoituksiinsa.)

• Millaisia tunteita Lehillä oli, kun hän oli nauttinut hedelmää?

• Kuinka me voimme päästä osallisiksi sovituksesta? (Parannuksenteon prosessin kautta.)

• Miksi sovituksesta osalliseksi pääseminen täyttää sielumme ”tavattoman suurella ilolla”?

Lausu todistuksesi siitä, että Jeesuksen Kristuksen luokse tuleminen ja sovituksesta osal-
liseksi pääseminen tuo onnellisuutta ja iloa. (Voisit kirjoittaa tämän periaatteen taululle.)

• Milloin Vapahtajan sovitus on tuonut onnellisuutta ja iloa teidän elämäänne? (Muistuta oppi-
laille, ettei heidän tarvitse kertoa kokemuksista, jotka ovat liian henkilökohtaisia tai yksityisiä.)

1. Nefi 8:19–35
Näyssään Lehi näkee eri ihmisryhmiä sekä sen, onnistuvatko he pääsemään 
elämän puulle vai eivät
Aseta näkyviin kuva Lehin uni (62620; Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009, nro 69) ja näytä 
vertauskuvia, joista luokassa on jo keskusteltu: puu ja hedelmät. Selitä, että tässä näyssä 
Herra käytti muitakin vertauskuvia opettaakseen Lehille, kuinka tulemme Jeesuksen Kris-
tuksen luokse ja pääsemme osallisiksi Hänen sovituksestaan. Kysy oppilailta, mitä muita 
vertauskuvia he näkevät kuvassa. (Mahdollisia vastauksia: vesivirta, rautakaide, pimeyden 
sumu sekä suuri ja avara rakennus.)

Muistuta oppilaille, että Herra näytti saman näyn Nefille. Myöhemmin Nefi kirjoitti muis-
tiin näyssä olevien eri vertausten ja kielikuvien merkityksen (ks. 1. Nefi 11, 12 ja 15).

Valmista seuraavasta taulukosta moniste tai laita se näkyviin taululle ennen oppitunnin 
alkua. (Kirjoita oikeaan sarakkeeseen vain pyhien kirjoitusten viitteet.) Kehota oppilaita 
käyttämään annettuja rinnakkaisviitteitä saadakseen selville, mitä kukin Lehin näyn 
vertauskuva tarkoittaa. Käy läpi yhdessä luokan kanssa ensimmäinen vertauskuva – puu, 
jonka hedelmä oli valkoista. Anna oppilaille muutama minuutti aikaa ottaa itsekseen sel-
ville neljän jäljelle jäävän vertauskuvan merkitys. (Voit kenties ehdottaa, että he kirjoittavat 
vastauksensa pyhiin kirjoituksiinsa luvun 1. Nefi 8 kohdalle vastaavien jakeiden viereen.)

Vertauskuva Lehin näyssä Nefin kertoma tulkinta

1. Nefi 8:10–12 – Puu, jonka hedelmä  
oli valkoista

1. Nefi 11:21–25 (Jumalan rakkaus, Jeesuksen 
Kristuksen sovituksen siunaukset)

1. Nefi 8:13 – Saastaisen veden virta 1. Nefi 12:16; 15:26–29 (Saastaisuus,  
helvetin syvyydet)

1. Nefi 8:19 – Rautakaide 1. Nefi 11:25 (Jumalan sana)

1. Nefi 8:23 – Pimeyden sumut 1. Nefi 12:17 (Perkeleen kiusaukset)

1. Nefi 8:26 – Suuri ja avara rakennus 1. Nefi 11:35–36; 12:18 (Maailman  
ylpeys ja turhamaiset kuvitelmat)

Pyydä oppilaita kertomaan, mitä tulkintoja he löysivät. Auta heitä näkemään luvun 1. Nefi 
8 merkitys omassa elämässään pyytämällä yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista aposto-
lin koorumin presidentin Boyd K. Packerin seuraava lausunto. Kehota luokkaa panemaan 
merkille, mistä syystä heidän 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 – – on kaikki, mitä myöhempien aikojen pyhä tarvitsee ymmär-
tääkseen elämän suuren koetuksen.” (”Löydämme itsemme Lehin unesta”, Liahona, 
elokuu 2010, s. 28.)

Kun oppilaat tutkivat näyn loppuosaa, kannusta heitä panemaan merkille, ketkä ihmiset 
näyssä saattaisivat kuvastaa heitä itseään. Vakuuta heille, että huolimatta siitä, missä näyn 
kohdassa he huomaavatkin itse olevansa, heillä kullakin on voima ja kyky päättää tulla 
kelvolliseksi sovituksen siunauksiin.

Merkintöjen ja 
huomautusten 
tekeminen pyhiin 
kirjoituksiin
Oppilaille saattaa olla 
hyödyllistä kirjoittaa 
rinnakkaisviitteitä, 
vertauskuvien selityksiä 
ja muuta tietoa pyhien 
kirjoitustensa marginaa-
liin. Heidän saattaa myös 
olla hyödyllistä korostaa 
alaviitteissä mainittuja 
rinnakkaisviitteitä. Nämä 
merkinnät voivat toimia 
muistutuksena ja auttaa 
heitä ymmärtämään ja 
tulevaisuudessa opetta-
maan pyhien kirjoitusten 
pohjalta. Nämä merkin-
nät voivat olla saatavilla 
paremmin ja pidempään 
kuin tiedot, jotka on kir-
joitettu päiväkirjaan tai 
erilliselle paperille. Sinun 
tulee kuitenkin aina 
kunnioittaa oppilaiden 
tahdonvapautta eikä 
koskaan vaatia heitä 
kirjoittamaan pyhiin 
kirjoituksiinsa. Sen sijaan 
tee ehdotuksia ja anna 
oppilaiden päättää, mikä 
tuntuu sopivalta.
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Jaa oppilaat kahteen ryhmään. Selitä, että kumpikin ryhmä etsii eri asioita samalla kun he 
yhdessä lukevat jakeet 1. Nefi 8:21–33.

Pyydä ensimmäistä ryhmää etsimään vastauksia seuraaviin kysymyksiin. (Kirjoita ennen 
oppituntia nämä kysymykset taululle tai tee niistä moniste.)

• Mitä esteitä ihmiset Lehin näyssä kohtasivat?

• Mitä nuo esteet kuvaavat?

• Missä muodossa nuo esteet esiintyvät nykyään?

• Mitä periaatteita huomaatte näissä jakeissa?

Pyydä toista ryhmää etsimään vastauksia seuraaviin kysymyksiin. (Kirjoita ennen oppitun-
tia nämä kysymykset taululle tai tee niistä moniste.)

• Mikä auttoi ihmisiä pääsemään puun luo ja nauttimaan hedelmää?

• Millä tavoin rautakaide on kuin Jumalan sana?

• Kuinka Jumalan sana auttaa meitä voittamaan esteitä iankaikkiseen elämään johtavalla tiellä?

• Mitä periaatteita huomaatte näissä jakeissa?

Pyydä muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen 1. Nefi 8:21–33. Kehota sitten 
ensimmäisen ryhmän oppilaita kertomaan vastauksensa heille annettuihin kysymyksiin. 
Pyydä heitä kertomaan myös periaatteista, joita he huomaavat näissä jakeissa. Varmista, 
että oppilaat ymmärtävät, että ylpeys, maailmallisuus ja kiusauksiin alistuminen voi-
vat estää meitä saamasta sovituksen siunauksia. Kehota oppilaita pohtimaan, kuinka 
nämä esteet voivat vaikeuttaa heidän hengellistä edistymistään.

Pyydä toisen ryhmän oppilaita kertomaan vastauksensa heille annettuihin kysymyksiin. 
Kun olette keskustelleet heidän oivalluksistaan, pyydä heitä kertomaan, mitä periaatteita he 
huomaavat kohdassa 1. Nefi 8:21–33. Seuraavassa on periaatteita, joita he saattavat huomata:

Jos pidämme kiinni Jumalan sanasta, se auttaa meitä voittamaan kiusaukset ja  
maailmalliset vaikutukset.

Jumalan sanasta kiinni pitäminen auttaa meitä pääsemään lähemmäksi Herraa ja 
saamaan sovituksen siunaukset.

• Mitkä sanat jakeissa 1. Nefi 8:24 ja 30 kuvaavat ihmisten pyrkimyksiä pitää kiinni rauta-
kaiteesta ja päästä puun luo?

• Mitä teidän mielestänne tarkoittaa ilmaus ”ponnistelivat eteenpäin”?

• Mitä teidän mielestänne tarkoittaa se, että pitää jatkuvasti kiinni Jumalan sanasta?

• Miksi meidän pitäisi tutkia pyhiä kirjoituksia joka päivä?

Kun olette keskustelleet näistä kysymyksistä, voit kenties tähdentää, että näyssä jotkut ihmiset 
kuten Laman ja Lemuel eivät halunneet nauttia hedelmää (ks. 1. Nefi 8:22–23, 35–38). Tämä 
kuvastaa sitä, että he kieltäytyivät tekemästä parannusta ja pääsemästä osallisiksi Jeesuksen 
Kristuksen sovituksen siunauksista. Jotkut lankesivat pois senkin jälkeen kun olivat nauttineet 
hedelmää (ks. 1. Nefi 8:25, 28). Tämä muistuttaa meitä siitä, että senkin jälkeen kun olemme 
alkaneet saada sovituksen siunauksia, meidän tulee olla uutteria ja uskollisia, tehdä paran-
nusta synneistämme ja pyrkiä pitämään liittomme. Kannusta oppilaita noudattamaan niiden 
ihmisten esimerkkiä, jotka nauttivat hedelmää ja pysyivät puun luona (ks. 1. Nefi 8:33).

Auta oppilaita huomaamaan, kuinka Lehin näyn periaatteet ovat siunanneet heidän elä-
määnsä, kehottamalla heitä kirjoittamaan seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaansa vastaus toiseen seuraavista kysymyksistä:

• Milloin Jumalan sana on opastanut teitä tai auttanut teitä voittamaan kiusauksen, ylpey-
den tai maailmallisuuden?

• Milloin olette tunteneet Jumalan rakkauden teitä kohtaan, kun olette lukeneet tai kuul-
leet Hänen sanaansa?

Pyydä muutamaa oppilasta kertomaan vastauksensa luokalle.

Kannusta oppilaita toimimaan sen pohjalta, mitä he ovat oppineet ja tunteneet tutkies-
saan lukua 1. Nefi 8, ja asettamaan realistinen tavoite aloittaa tapa tutkia pyhiä kirjoituk-
sia itsekseen päivittäin tai jatkaa tätä tapaa. Kerro oppilaille siunauksista, joita on tullut 
elämääsi säännöllisen pyhien kirjoitusten tutkimisen ansiosta.

Kannusta tutkimaan 
pyhiä kirjoituksia 
päivittäin
Harvalla asialla on kes-
tävämpi vaikutus hyvään 
kuin sillä, että autamme 
oppilaita omaksumaan 
tavan tutkia pyhiä kirjoi-
tuksia itsekseen päivit-
täin. Kannusta oppilaita 
varaamaan joka päivä 
aikaa pyhien kirjoitusten 
tutkimiseen. Anna oppi-
laille myös oppitunnilla 
säännöllisesti tilaisuuksia 
kertoa, mitä he ovat 
oppineet ja tunteneet 
tutkiessaan pyhiä kirjoi-
tuksia itsekseen.
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1. Nefi 10–11

Opetusehdotuksia

1. Nefi 10:1–16
Lehi profetoi Messiaasta
Tee lyhyt yhteenveto jakeista 1. Nefi 10:1–16 sanomalla oppilaille, että kerrottuaan näkynsä 
elämän puusta Lehi esitti myös useita profetioita. Niihin sisältyi yksityiskohtia siitä, milloin 
Jeesus Kristus tulisi maan päälle (ks. 1. Nefi 10:4), että Hänet kastaisi Johannes Kastaja (ks. 
1. Nefi 10:7–10), että Hänet ristiinnaulittaisiin ja Hän nousisi kuolleista (ks. 1. Nefi 10:11) ja 
että olisi odotettavissa Israelin hajottaminen ja kokoaminen (ks. 1. Nefi 10:12–14).

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 10:4–6. (Voit kenties selittää, että Messias on 
”aramean ja heprean kielen sana, joka merkitsee ’Voideltu’. Uudessa testamentissa Jeesusta 
kutsutaan Kristukseksi, joka on kreikan kielen vastine sanalle Messias. Se tarkoittaa voidel-
tua Profeettaa, Pappia, Kuningasta ja Pelastajaa, jonka tuloa juutalaiset innokkaasti odotti-
vat.” [PKO, ”Messias”, scriptures.lds.org; ks. myös Bible Dictionary, ”Messiah”.])

• Milloin Vapahtaja Lehin profetian mukaan tulisi? (Ks. 1. Nefi 10:4.)

• Mitä ihmiskunnalle tapahtuisi, ellei se luottaisi Vapahtajaan? (Ks. 1. Nefi 10:6.)

1. Nefi 10:17–22; 11:1–6
Nefi pyrkii näkemään, kuulemaan ja tietämään isänsä opettamat totuudet
Pyydä oppilaita pohtimaan seuraavaa esimerkkiä: Kolme nuorta miestä osallistuu samaan 
kirkon kokoukseen. Palattuaan kotiin yksi nuori mies tuntee, että kokous oli tylsä ja ajan-
hukkaa. Toinen ajattelee, että kokous oli mukava, mutta se ei vaikuttanut häneen. Kolmas 
palaa kotiin Pyhän Hengen kohottamana ja saa innoitusta ja johdatusta elämäänsä senkin 
lisäksi, mitä kokouksessa on opetettu.

• Kuinka on mahdollista, että nämä kolme nuorta miestä osallistuivat samaan kokouk-
seen, mutta heillä oli niinkin erilaiset kokemukset?

Selitä, että tämä esimerkki muistuttaa Lamanin, Lemuelin ja Nefin kokemusta, kun he 
kuulivat isänsä profetiat ja kertomuksen hänen näystään. Laman ja Lemuel eivät ymmärtä-
neet isänsä sanoja ja väittelivät siitä, mitä olivat kuulleet (ks. 1. Nefi 15:2). Nefi puolestaan 
kääntyi Herran puoleen saadakseen ymmärrystä. Hän on erinomaisena esimerkkinä siitä, 
kuinka tulee tavoitella ja saada ilmoitusta.

Sano oppilaille, että kun he tutkivat Nefin kokemusta, he huomaavat periaatteita, jotka 
auttavat heitä tavoittelemaan ja saamaan ilmoitusta itselleen. Kannusta heitä huomaamaan 
asioita, joita Nefi teki ja joiden ansiosta hän sai samanlaisen ilmoituksen kuin Lehi oli saanut.

Jaa luokka kolmeen ryhmään. Anna kullekin ryhmälle yksi seuraavan taulukon osa ja kysy-
mysryhmä. (Voit ehkä laittaa taulukon näkyviin taululle ennen oppitunnin alkua.) Pyydä 
oppilaita lukemaan itsekseen 1. Nefi 10:17 ja 11:1–6 ja valmistautumaan vastaamaan heille 
annettuihin kysymyksiin.

Johdanto
Kuultuaan isänsä Lehin kertovan näystään Nefi halusi 
itse nähdä, kuulla ja tietää asiat, jotka Lehi oli nähnyt 
ja kuullut (ks. 1. Nefi 10:17). Ollessaan pohdiskelemassa 
isänsä opetuksia Nefi ”temmattiin pois Herran Hen-
gessä” (1. Nefi 11:1) ja hän sai oman näyn. Tämä näky 
kerrotaan luvuissa 1. Nefi 11–14. Luvussa 1. Nefi 11 

kerrotaan elämän puusta, rautakaiteesta ja suuresta ja 
avarasta rakennuksesta sekä Vapahtajan syntymästä, 
kasteesta, palvelutyöstä ja ristiinnaulitsemisesta. Kun 
Nefi näki nämä asiat ja todisti niistä, hän tunnisti rak-
kauden, jota Jumala tuntee lapsiaan kohtaan.

Nimettömänä 
kirjoittaminen
Voit ehkä pyytää 
oppilaita kirjoittamaan 
nimettömänä, mitä he 
ovat kokeneet tutkies-
saan päivittäin pyhiä 
kirjoituksia. Kerää 
heidän vastauksensa ja 
lue luokalle muutamia. 
Oppilastovereiden todis-
tusten kuuleminen voi 
kannustaa muita oppi-
laita heidän henkilökoh-
taisessa tutkimisessaan. 
Jotkut oppilaat empivät 
lausua todistuksensa 
ja kertoa hengellisistä 
kokemuksista avoi-
mesti, koska eivät halua 
vaikuttaa kerskailevilta 
tai pelkäävät muiden 
arvostelevan heitä tai 
suhtautuvan kevyesti 
heidän kokemuksiinsa. 
Nimettömänä kirjoitta-
minen suo oppilaiden 
kertoa hengellisistä 
kokemuksistaan ilman 
tätä pelkoa.
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Halu Mitä Nefi halusi nähdä, kuulla ja tietää?
Kuinka meidän halumme vaikuttavat kykyymme saada ilmoitusta?
Mitä minä haluan tietää Herralta?

Usko Mihin asioihin Nefi ilmaisi uskovansa tavoitellessaan ilmoitusta?
Kuinka nämä uskonkäsitykset saattaisivat vaikuttaa kykyymme saada 
ilmoitusta?
Kuinka minä voin kasvattaa todistustani Jeesuksesta Kristuksesta  
ja uskoani Häneen?

Pohdiskeleminen Mitä tapahtui, kun Nefi istui pohdiskelemassa?
Miksi pohdiskeleminen voi johtaa ilmoitukseen?
Mitä minä voin tehdä pohdiskellakseni uutterammin profeettojen sanoja?

Pyydä muutamia oppilaita kustakin ryhmästä kertomaan vastaukset kahteen ensimmäi-
seen heille annettuun kysymykseen. (Voisit myös pyytää oppilaita vastaamaan kolmanteen 
kysymykseen, mutta vakuuta heille, ettei heidän tarvitse kertoa vastauksia, jos ne ovat liian 
henkilökohtaisia tai yksityisiä.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 10:19.

• Kuka voi tuntea Jumalan salaisuudet?

• Millä voimalla Jumalan salaisuudet paljastetaan?

• Mitä meidän täytyy tehdä saadaksemme ilmoitusta Pyhän Hengen voimalla?

• Mitä teidän mielestänne tarkoittaa etsiä uutterasti?

• Mitä sellaista Nefi teki, mikä osoitti hänen pyrkivän uutterasti näkemään, kuulemaan ja 
tietämään asiat, joita hänen isänsä oli opettanut?

Kirjoita taululle seuraava lause:

Jumala ilmoittaa totuuden…

Pyydä oppilaita tiivistämään se, mitä he ovat oppineet Nefin kokemuksesta, täydentämällä 
taululla oleva lause virkkeeksi. Vaikka oppilaat saattavat ilmaista asian eri sanoin, heidän 
vastauksistaan tulisi käydä ilmi tämä totuus: Jumala ilmoittaa totuuden kaikille, jotka 
uutterasti etsivät Häntä. (Voisit kirjoittaa tämän periaatteen taululle.)

Kannusta oppilaita ajattelemaan tilannetta, jolloin Jumalan etsiminen uutterasti on joh-
dattanut heidät tuntemaan Hänen Henkensä ja saamaan ilmoitusta. (Saattaa olla hyö-
dyllistä mainita, että ilmoitusta voi olla se, että saa johdatusta tehdessään päätöstä, saa 
lisää ymmärrystä, saa lohtua tai saa varmuuden siitä, että jokin on totta.) Pyydä oppilaita 
kertomaan kokemuksistaan muulle luokalle. Voit halutessasi myös todistaa siitä, mitä itse 
olet kokenut pyrkiessäsi uutterasti etsimään Herraa.

1. Nefi 11:7–36
Nefi todistaa, kuinka Jumala alentaa itsensä
Selitä oppilaille, että näkynsä aikana Nefi pyrki jatkuvasti pohdiskelemaan ja etsimään 
jumalallista johdatusta. Kun Nefi pyysi saada tietää tulkinnan puusta, jonka hän ja hänen 
isänsä olivat nähneet, enkeli ilmestyi auttamaan häntä. Enkeli kysyi: ”Tiedätkö sen puun 
tarkoituksen, jonka isäsi näki?” (1. Nefi 11:21.) Käy läpi puun tarkoitus antamalla muuta-
man oppilaan lukea vuorotellen ääneen 1. Nefi 11:18–23.

• Minkä Nefi sanoi olevan puun tarkoitus? (Kun oppilaat ovat vastanneet, voit ehkä täh-
dentää, että Nefi näki Marian pitelevän sylissään Jeesus- lasta ja että enkeli sanoi lapsen 
olevan ”iankaikkisen Isän Poika”. Sitten enkeli kysyi Nefiltä puun tarkoitusta auttaak-
seen häntä näkemään, että se kuvasi Jeesusta Kristusta. Kun Nefi vastasi sen kuvaavan 
”Jumalan rakkautta”, hän tarkoitti Jumalan rakkautta, joka ilmenee Hänen Poikansa 
lahjan kautta. Me koemme Jumalan rakkauden pääsemällä osallisiksi Jeesuksen Kristuk-
sen sovituksen siunauksista.)

• Kuinka Nefi ja enkeli kuvailivat Jumalan rakkautta?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 1. Nefi 11:16. (Selitä, että ilmaus alentaa itsensä viittaa 
vapaaehtoiseen alentumiseen arvo-  tai johtoasemasta. Voisit kehottaa oppilaita kirjoitta-
maan tämän selityksen pyhiin kirjoituksiinsa kohdan 1. Nefi 11:16 viereen.)
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Pyydä oppilaita katsomaan, mitä Nefi vastasi enkelin kysymykseen lukemalla ääneen 
1. Nefi 11:17.

• Mitä Nefi tiesi?

• Mitä hän ei tiennyt?

Kun Nefi oli vastannut, enkeli näytti hänelle useita esimerkkejä siitä, kuinka Jumala alentaa 
itsensä, auttaakseen häntä ymmärtämään syvemmin Jumalan rakkauden. Selitä oppilaille, että 
ilmaus ”kuinka Jumala alentaa itsensä” viittaa sekä Isä Jumalaan että Jeesukseen Kristukseen.

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen vanhin Bruce R. McConkien sanat, joissa 
hän on selittänyt sitä, kuinka Jumala, meidän taivaallinen Isämme, on alentanut itsensä:

”Se, kuinka Jumala alentaa itsensä, perustuu siihen seikkaan, että Hän, korotettu Olento, 
laskeutuu iankaikkiselta valtaistuimeltaan tullakseen kuolevaisen Pojan Isäksi” (The Mortal 
Messiah, 1979, osa 1, s. 314).

Auta oppilaita ymmärtämään, kuinka ilmaus ”kuinka Jumala alentaa itsensä” viittaa myös 
Jeesukseen Kristukseen, näyttämällä kuvaa Jeesuksen syntymä (62116; Evankeliumiaiheinen 
kuvakirja, 2009, nro 30). Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 11:13–21. Kehota 
jotakuta toista oppilasta mainitsemaan, mitä tekemistä näillä jakeilla on kuvan kanssa. 
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan entisen seitsemänkymmenen koorumin jäsenen vanhin 
Gerald N. Lundin seuraava lausunto. Kehota luokkaa kuuntelemaan ja panemaan merkille, 
millä tavoin Vapahtaja on osoittanut rakkauttaan meitä kohtaan.

”Kuvitelkaa, kuinka Jeesus – jumaluuden jäsen, Isän Esikoinen, Luoja, Vanhan testamentin 
Jehova – jättää nyt jumalallisen ja pyhän asemansa, luopuu kaikesta siitä loistosta ja majes-
teettisuudesta ja astuu aivan pienen lapsen ruumiiseen, on avuton, täysin riippuvainen 
äidistään ja maallisesta isästään. Se, ettei Hän tule maanpäällisistä palatseista hienoimpaan 
ja ettei Häntä – – hukuteta jalokiviin, vaan että Hän tulee vaatimattomaan talliin, on häm-
mästyttävää. Ei ihme, että enkeli sanoi Nefille: ’Näe, kuinka Jumala alentaa itsensä!’” (Jesus 
Christ, Key to the Plan of Salvation, 1991, s. 16.)

• Kuinka Vapahtajan syntymä osoittaa Hänen rakkautensa meitä kohtaan?

Varmista, että käy selväksi, että Vapahtajan halukkuus elää kuolevaisuudessa osoittaa 
Hänen rakkautensa meitä kohtaan.

Näytä kuvia Jeesus herättää Jairoksen tyttären kuolleista (62231; Evankeliumiaiheinen kuva-
kirja, nro 41) ja Kristus parantaa sairaan Betesdan altaalla (Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 
nro 42). Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 11:28 ja 31. Kannusta luokkaa 
mainitsemaan, mitä yhteistä on kuvissa ja jakeissa.

• Keitä Nefi näki Vapahtajan palvelevan ja parantavan?

• Kuinka Vapahtajan teot osoittavat Hänen rakkauttaan?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 11:32–33. Kehota luokkaa kuuntelemaan, 
mikä on suurin esimerkki Vapahtajan rakkaudesta.

Kun oppilaat ovat kertoneet, mitä he ovat huomanneet, näytä kuvaa Ristiinnaulitseminen 
(62505; Evankeliumiaiheinen kuvakirja, nro 57).

Todista, että se, kuinka Jeesus Kristus on alentanut itsensä, on osoitus Jumalan rak-
kaudesta meitä kohtaan. Vapahtaja alensi itsensä elääkseen kuolevaisuudessa, palvellak-
seen ja parantaakseen sairaita ja ahdistettuja sekä kuollakseen kaikkien meidän syntiemme 
tähden, jotta me voisimme palata kotiin taivaallisen Isän luo.

• Kuinka tieto Vapahtajan itsensä alentamisesta ja rakkaudesta vaikuttaa siihen, mitä tun-
nette Häntä kohtaan?

Pyydä lopuksi oppilaita kertomaan, kuinka Jumalan rakkaus on ”kaikkein haluttavinta” ja 
”riemullisinta” heille (ks. 1. Nefi 11:22–23). Todista, että kun noudatamme Nefin esimerk-
kiä ja etsimme Jumalaa uutterasti, me tunnemme Hänen rakkautensa ja koemme iloa 
päästessämme osallisiksi siunauksista, jotka ovat saatavissa Kristuksen sovituksen kautta.

Kehota oppilaita noudattamaan Nefin esimerkkiä, kun he pyrkivät tavoittelemaan ilmoi-
tusta. Muistuta heitä heidän roolistaan oppijoina seminaariluokassa ja siitä, että se, missä 
määrin he osoittavat uskoa ja näkevät vaivaa tutkiessaan pyhiä kirjoituksia itsekseen päivit-
täin ja osallistuessaan oppitunnille, vaikuttaa heidän kykyynsä oppia Hengen avulla.
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Opetusehdotuksia

1. Nefi 12
Nefi näkee nefiläisten ja lamanilaisten kansojen tulevaisuuden
Tiivistä 1. Nefi 12 selittämällä, että tämä luku on jatkoa Nefin näylle. Siinä enkeli näytti 
Nefille, kuinka elämän puuta koskevan näyn vertauskuvat soveltuisivat hänen jälkeläisiinsä. 
Hänelle näytettiin, että jotkut hänen jälkeläisistään pääsisivät osallisiksi kaikista sovituksen 
siunauksista. Nefi näki kuitenkin myös sen, että lopulta hänen veljiensä jälkeläiset (lamanilai-
set) tuhoaisivat hänen jälkeläisensä. Pyydä oppilaita lukemaan 1. Nefi 12:16–19. Pyydä heitä 
panemaan merkille syitä, miksi nefiläiset hävitettäisiin (ks. 1. Nefi 12:19). Muistuta oppilaille, 
että kun he osoittavat uskoa Jeesukseen Kristukseen, he voivat voittaa ylpeyden ja kiusauksen.

1. Nefi 13:1–9
Nefi näkee suuren ja iljettävän kirkon
Pyydä oppilaita nostamaan kätensä, jos he harrastavat urheilua. Pyydä muutamia heistä 
kertomaan, mitä urheilua he harrastavat. Selitä, että urheilussa joukkueet usein valmistau-
tuvat peleihin perehtymällä vastapuolen aikaisempiin peleihin ja strategioihin.

• Miksi joukkueen olisi hyödyllistä perehtyä vastapuolen strategioihin ennen kuin ottelee 
sitä vastaan?

Selitä, että Nefi näki näyssä niiden toiveet ja strategiat, jotka vastustaisivat Jeesuksen 
Kristuksen kirkkoa myöhempinä aikoina. Kannusta oppilaita panemaan merkille niitä 
strategioita, kun he tutkivat tätä lukua, jotta he voivat olla valmiita tunnistamaan niitä 
eivätkä joudu niiden pettämiksi.

Pyydä muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen 1. Nefi 13:1–4, 6. Pyydä yhtä 
oppilasta mainitsemaan, minkä ryhmän Nefi näki muodostuvan myöhempien aikojen 
pakanoiden keskuudessa.

Auta oppilaita ymmärtämään näiden jakeiden sisältö esittämällä heille kahdentoista 
apostolin koorumin jäsenen vanhin Bruce R. McConkien seuraava selitys. Pyydä oppilaita 
kuuntelemaan tarkasti ja mainitsemaan, mikä on suuren ja iljettävän kirkon määritelmä.

”Nimityksiä Perkeleen kirkko ja suuri ja iljettävä kirkko käytetään kuvaamaan kaikkia sellaisia 
– – järjestöjä, olipa niiden nimi tai luonne millainen tahansa – niin poliittisia, filosofisia, kasva-
tuksellisia, taloudellisia, sosiaalisia, veljeskunnallisia, yhteiskunnallisia kuin uskonnollisiakin – 
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).

Johdanto
Kun Nefi oli nähnyt näyssä Vapahtajan palvelutyön 
kuolevaisuudessa ja sovituksen, hän näki, että kun 
neljä sukupolvea olisi elänyt vanhurskaudessa, hänen 
jälkeläisensä kävisivät ylpeiksi ja lankeaisivat Perkeleen 
kiusauksiin ja tuhoutuisivat. Hänelle näytettiin myös 
niiden pahuus, jotka seuraavat Saatanaa suuressa ja 
iljettävässä kirkossa. Hän näki, että he poistaisivat 
Raamatusta selkeitä ja kallisarvoisia totuuksia saaden 
monet kompastumaan hengellisesti. Näistä ahdistavista 
näkymistä huolimatta Nefin näky antoi hänelle aiheen 
myös suureen toivoon. Hän näki, että Jumala valmis-
taisi keinon evankeliumin palautukselle myöhempinä 

aikoina. Hän myös todisti, että hänen kansansa aika-
kirja (Mormonin kirja) tulisi esiin myöhempinä aikoina 
palauttaakseen selkeät ja kallisarvoiset totuudet, jotka 
olivat kadonneet maailmasta.

Huom. Et ehkä ehdi käsittelemään kaikkea tämän oppi-
aiheen aineistoa. Kun valmistaudut, etsi Pyhän Hengen 
johdatusta tietääksesi, mitkä oppiaiheen osat ovat 
tärkeimpiä ja soveltuvat parhaiten oppilaillesi. Sinun 
tulee kenties tiivistää joitakin oppiaiheen osia, jotta tär-
keimpien oppien ja periaatteiden tehokkaaseen opetta-
miseen jäisi kylliksi aikaa.

Tiivistä
Et ehdi opettamaan 
pyhien kirjoitusten 
lukualueessa kaikkea 
yhtä painokkaasti. 
Aika ajoin sinun tulee 
tiivistää pyhien kirjoitus-
ten lukualueen yhden 
osuuden päätapahtumat 
tai opetukset, jotta jää 
kylliksi aikaa käsitellä 
lukualueen toisen osuu-
den tärkeämpää sisältöä, 
oppeja tai periaatteita. 
Se, että tiivistät pyhien 
kirjoitusten lukujakson 
osuuksia niiden poisjät-
tämisen sijaan, auttaa 
oppilaita paremmin 
ymmärtämään, kuinka 
lukujakson yleinen 
tapahtumien juoni ja 
sanoma etenevät.

OPPIAIHE 14

1. Nefi 12–13
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Tee selväksi, ettei ilmaus ”suuri ja iljettävä kirkko” viittaa mihinkään tiettyyn uskontokun-
taan tai kirkkoon. Sillä viitataan jokaiseen ja kaikkiin järjestöihin, joiden tarkoituksena on 
johtaa ihmisiä pois Jumalasta ja Hänen laeistaan.

Voit ehkä kannustaa oppilaita kirjoittamaan lauseen kaikki järjestöt, joiden tarkoituksena on 
johtaa ihmisiä pois Jumalasta ja Hänen laeistaan kohdan 1. Nefi 13:6 marginaaliin.

• Mistähän syystä on tärkeää tietää, että Saatana järjestää joukkojaan johtaakseen meitä 
pois Jumalan ja Hänen lakiensa luota?

Selitä, että Nefi kuvaili suurta ja iljettävää kirkkoa. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 
1. Nefi 13:5–9.

• Mitä ne, jotka ovat suuressa ja iljettävässä kirkossa, haluavat? (Ks. 1. Nefi 13:7–8.)

• Mitä jakeiden 1. Nefi 13:5, 9 mukaan ne, jotka kuuluvat suureen ja iljettävään kirkkoon, 
pyrkivät saavuttamaan? Miksi? (Voit kenties kirjoittaa taululle seuraavan totuuden: 
Saatana ja hänen seuraajansa haluavat hävittää Jumalan pyhät ja alistaa heidät 
orjuuteen.)

• Kuinka Saatanan ja hänen seuraajiensa halujen ja pyrkimysten tunteminen auttaa meitä 
taistelemaan heitä vastaan?

Kerro oppilaille, että myöhemmin tässä luvussa he saavat tietää yhdestä tavasta, jolla suuri 
ja iljettävä kirkko on yrittänyt hävittää niitä, jotka etsivät Jumalaa.

1. Nefi 13:10–19
Nefi näkee Jumalan käden vapaan maan perustamisessa sinne, missä evankeliumi 
palautettaisiin
Todista, että Herra on vakuuttanut, että Hänen työnsä menee eteenpäin huolimatta niistä 
ponnisteluista, joilla suuri ja iljettävä kirkko pyrkii saamaan ihmiset kompastumaan hen-
gellisesti. Hän on tehnyt sen valmistamalla tien evankeliumin palauttamiselle.

Seuraavassa luetelluissa virkkeissä tiivistetään merkittävät tapahtumat, jotka Nefi näki 
näyssään. Pyydä oppilaita lukemaan 1. Nefi 13:10–19 ja yhdistämään kukin seuraavassa 
lueteltu pyhien kirjoitusten viite siinä kuvattuihin tapahtumiin. (Voit ehkä laittaa nämä 
pyhien kirjoitusten viitteet ja virkkeet näkyviin taululle ennen oppitunnin alkua. Tai voisit 
laatia monisteen, jossa on pyhien kirjoitusten viitteet ja virkkeet. Alla pyhien kirjoitusten 
viitteet on yhdistetty virkkeisiin oikein. Jotta tämä toiminta onnistuisi, sinun pitää vaihtaa 
virkkeiden järjestystä, kun laitat ne näkyviin taululle tai lisäät ne monisteeseen.)

1. Nefi 13:12  Kolumbus purjehtii Amerikan mantereelle.

1. Nefi 13:13   Pyhiinvaeltajat purjehtivat Amerikan mantereelle etsien 
uskonnonvapautta.

1. Nefi 13:14   Amerikan alkuperäiskansat ajetaan pois mailtaan.

1. Nefi 13:15  Pakanat menestyvät Amerikassa.

1. Nefi 13:16–19  Vaikka Amerikan vallankumoukselliset sotajoukot taistelevat ylivoimaa 
vastaan, ne voittavat.

Kun oppilaat esittävät vastauksiaan, voit ehkä kannustaa heitä kirjoittamaan avainsanan tai 
- ilmauksen pyhiin kirjoituksiinsa kunkin kohdan viereen. Esimerkiksi kohdan 1. Nefi 13:12 
viereen he voisivat kirjoittaa Kolumbus.

• Miksi kohdan 1. Nefi 13:12 mukaan Kolumbus purjehti Amerikan mantereelle?

• Miksi kohdan 1. Nefi 13:13 mukaan pyhiinvaeltajat muuttivat Amerikkaan?

• Miksi kohdan 1. Nefi 13:15–19 mukaan pakanat menestyivät ja saivat itsenäisyyden 
kaikilta toisilta kansakunnilta?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen presidentti Joseph F. Smithin seuraavat sanat:

”Tämän suuren Amerikan kansakunnan Kaikkivaltias nostatti kaikkivoivan kätensä voi-
malla, jotta myöhempinä aikoina voitaisiin perustaa Jumalan valtakunta maan päälle. Ellei 
Herra olisi valmistanut tietä laskemalla perustukset tälle maineikkaalle kansakunnalle, 
olisi ollut mahdotonta (maailman monarkkisten hallitusten ankarien lakien ja kiihkoilun 
vallitessa) laskea perustusta Hänen suuren valtakuntansa tulolle. Herra on tehnyt tämän.” 
(Evankeliumin oppi, 1980, s. 393.)
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Todista, että Herra on valmistanut tien palautukselle perustamalla maan, jossa vallitsee 
uskonnonvapaus ja jossa Hän voisi palauttaa kirkkonsa. Todista, että Herra on valmistanut 
ja jatkuvasti valmistaa tietä sille, että Hänen palautettu evankeliuminsa viedään jokaiselle 
kansakunnalle.

Jos pidät tämän oppiaiheen Yhdysvaltain ulkopuolella olevassa maassa, kysy:

• Kuinka Herra on valmistanut tien palautetun evankeliumin saarnaamiselle meidän 
maassamme?

1. Nefi 13:20–42
Nefi näkee tulevia pakanoita, joilla on Raamattu, Mormonin kirja ja myöhempien 
aikojen pyhät kirjoitukset
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 1. Nefi 13:20–24. Pyydä häntä mainitsemaan, mitä Nefi 
näki Amerikan varhaisten uudisasukkaiden kuljettavan keskuudessaan. Näytä Raamattua 
ja selitä, että se on Nefin näyssä näkemä kirja. Voit ehkä kehottaa oppilaita kirjoittamaan 
Raamattu kohdan 1. Nefi 13:20 marginaaliin.

Selitä, että enkeli opetti Nefille, että Raamattu on suuriarvoinen aikakirja (ks. 1. Nefi 13:23). 
Kun Raamatun ilmoitukset alun perin kirjoitettiin muistiin, ne sisälsivät ”Herran evanke-
liumin täyteyden” (1. Nefi 13:24). Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 13:26–27.

• Mitä suuri ja iljettävä kirkko on poistanut Raamatusta? Miksi nämä asiat on poistettu?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 13:29.

• Mitä on tapahtunut sen seurauksena, että selkeitä ja kallisarvoisia asioita sekä monia 
Herran liittoja on otettu pois Raamatusta?

Pyydä neljää oppilasta lukemaan vuorotellen ääneen 1. Nefi 13:34–36, 39. Pyydä luokkaa 
panemaan merkille, mitä Herra tekisi auttaakseen ihmisiä voittamaan suuren ja iljettävän 
kirkon pyrkimykset.

• Mitä Herra kohdan 1. Nefi 13:34 mukaan toisi julki armonsa tähden?

• Mitkä kohdan 1. Nefi 13:35–36 mukaan kätkettäisiin tullakseen ilmi pakanoille? (Voit 
kenties ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat kohdan 1. Nefi 13:35 viereen, että ”nämä 
asiat” viittaavat Mormonin kirjaan.)

• Mitä muuta kohdan 1. Nefi 13:39 mukaan Herra toisi julki myöhempinä aikoina Mor-
monin kirjan lisäksi? Mitä ”toisia kirjoja” Herra on tuonut julki osana palautusta? (Opin 
ja liitot, Kallisarvoisen helmen sekä Joseph Smithin raamatunkäännöksen.)

Pyydä oppilaita lukemaan 1. Nefi 13:40–41. Pyydä heitä etsimään kuvaus siitä, mitä palau-
tuksen pyhät kirjoitukset ilmaisevat kaikille ihmisille. Kun oppilaat ovat kertoneet, mitä 
ovat löytäneet, näytä Raamattua ja lausu todistuksesi sen totuudellisuudesta. Näytä Mor-
monin kirjaa ja aseta se Raamatun viereen. Todista, 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.

Pyydä oppilaita etsimään kohdan 1. Nefi 13:41 lopusta ilmaus, joka kuvaa, mitä Herra tulee 
tekemään juutalaisten aikakirjalla (Raamattu) ja Nefin jälkeläisten aikakirjoilla (Mormo-
nin kirja). Todista, että nämä aikakirjat on vahvistettu yhdeksi (ks. 1. Nefi 13:41) ja ne ovat 
kasvaneet yhteen (ks. 2. Nefi 3:12) auttaakseen meitä tietämään selvästi, kuinka voimme 
tulla Vapahtajan luokse.

Auta oppilaita olemaan kiitollisia siitä, kuinka selkeiden ja kallisarvoisten totuuksien palautta-
minen on vaikuttanut heidän elämäänsä, kehottamalla heitä pohtimaan seuraavaa kysymystä:

• Kuinka Mormonin kirja on vaikuttanut teidän todistukseenne Jeesuksesta Kristuksesta ja 
auttanut teitä pääsemään lähemmäksi Häntä?

Kun oppilaat ovat ehtineet pohtia, pyydä muutamia heistä kertomaan vastauksensa. Sinäkin 
voit halutessasi lausua oman todistuksesi Mormonin kirjasta ja siitä, kuinka se on vahvistanut 
todistustasi Jeesuksesta Kristuksesta ja auttanut sinua tietämään, kuinka voit päästä Hänen 
luokseen. Oppitunnin päättyessä kehota oppilaita tutkimaan Mormonin kirjaa huolellisesti 
läpi vuoden pannen merkille opetuksia ja kertomuksia, jotka vahvistavat heidän todistustaan 
Jeesuksesta Kristuksesta ja opettavat heille, kuinka he voivat tulla Hänen luokseen.



48

Opetusehdotuksia

1. Nefi 14:1–7
Nefi näkee, mitä kuuliaisuudesta tai tottelemattomuudesta Herraa kohtaan seu-
raa tuleville sukupolville
Kehota oppilaita avaamaan pyhät kirjoituksensa luvun 1. Nefi 14 kohdalta. Selitä, että 
tänään he jatkavat Nefin näyn tutkimista. Pyydä oppilaita pohtimaan, kuinka he täydentäi-
sivät seuraavat virkkeet:

Jos seuraan Herraa, niin…

Jos kieltäydyn seuraamasta Herraa, niin…

Kun oppilaat ovat vastanneet, tähdennä, että sana jos viittaa valinnanmahdollisuuteen. Sen 
mukaan, mitä valitsemme, me kohtaamme erilaisia seurauksia. Selitä, että Nefi näki tulevia 
sukupolvia ja havaitsi, että jos he olisivat vanhurskaita, heitä siunattaisiin, tai jos he valit-
sisivat jumalattomuuden, heidät kirottaisiin. Kehota luokkaa pohtimaan koko oppiaiheen 
ajan, kuinka se, että he ovat päättäneet olla kuuliaisia Herralle, on tuonut heille siunauksia.

Piirrä taululle seuraava kaavio:

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 14:1–2. Pyydä luokkaa mainitsemaan, 
1) minkä valinnan pakanat voisivat Nefin sanojen mukaan tehdä ja 2) mitä siunauksia Nefi 
näki tulevan pakanoiden osaksi, jos he tekisivät sen valinnan. Kun oppilaat kertovat, mitä 
ovat löytäneet, täydennä tyhjät kohdat taululle kutakuinkin tähän tapaan:

Jos  
he kuulevat Jumalan Karitsaa 
eivätkä paaduta sydäntään,

niin  
heidät luetaan Israelin huoneeseen
he ovat siunattu kansa ikuisesti
heitä ei alisteta orjuuteen.

Sinun on kenties tarpeen selittää, että pyhissä kirjoituksissa kompastuskivillä (ks. 1. Nefi 
14:1) viitataan usein esteisiin, jotka pidättelevät ihmisiä seuraamasta Herraa. Tulla luetuksi 
Israelin huoneeseen (ks. 1. Nefi 14:2) tarkoittaa sitä, että kuuluu Herran liittokansaan.

• Miksi on tärkeää kuulua Herran liittokansaan? (Saadaksemme Abrahamin liiton siu-
naukset [ks. OL 132:30–31].)

• Mitä tarkoittaa ilmaus ”kuulevat Jumalan Karitsaa”?

• Mitkä niistä kuuliaisuuden palkinnoista, jotka on lueteltu taululla, ovat teille kaikkein 
merkityksellisimpiä? Miksi?

• Milloin te olette kuulleet Herraa ja nähneet Hänen siunauksiaan elämässänne? (Muis-
tuta oppilaille, ettei heidän tarvitse kertoa kokemuksista, jotka ovat liian henkilökohtaisia 
tai yksityisiä.)

Johdanto
Kertomus Nefin näystä päättyy lukuun 1. Nefi 14. Näyn 
tässä osassa Nefille kerrottiin siunauksista, jotka on 
luvattu niille, jotka tekevät parannuksen ja kuuntele-
vat Herraa, ja kirouksista, jotka tulevat jumalattomien 

osaksi, jotka paaduttavat sydämensä Herraa vastaan. 
Nefille näytettiin myös, että Herra auttaisi ja varjelisi 
niitä, jotka elävät vanhurskaasti ja pitävät liittonsa, ja 
että Hän hävittäisi Perkeleen suuren ja iljettävän kirkon.

Havaintovälineet
Useimmat oppilaat 
oppivat paremmin ja 
muistavat pidempään, 
kun käytät ajatusten 
esittämiseen havainto-
välineitä. Taululle on 
helppo piirtää yksin-
kertaisia taulukoita ja 
kaavioita, kuten tässä 
opetusehdotuksessa. 
Tällaiset taulukot voivat 
auttaa oppilaita keskitty-
mään pyhien kirjoitusten 
pääajatuksiin.

Jos  niin 

OPPIAIHE 15

1. Nefi 14
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Kirjoita taulun toiselle puolelle seuraava kaavio:

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 14:5–7. Pyydä luokkaa panemaan merkille, 
1) mitä siunauksia tulee niiden osaksi, jotka tekevät parannuksen, ja 2) mitä kielteisiä 
seurauksia tulee niille, jotka paaduttavat sydämensä. Täydennä kaavio samalla tavalla kuin 
aiemmassa tehtävässä. (Jos ihmiset tekevät parannuksen, ”heidän käy hyvin” [1. Nefi 14:5] 
ja he saavat rauhan ja iankaikkisen elämän [ks. 1. Nefi 14:7].) Jos ihmiset paaduttavat sydä-
mensä, he hukkuvat [ks. 1. Nefi 14:5] ja joutuvat orjuuteen ja tuhoon [ks. 1. Nefi 14:7].)

Kun oppilaat vastaavat, sinun täytyy ehkä selittää, että kohdassa 1. Nefi 14:7 mainittu suuri 
ja ihmeellinen teko viittaa pappeuden, evankeliumin ja Herran kirkon palauttamiseen 
myöhempinä aikoina.

• Kuinka Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on teille suuri ja ihmeel-
linen? Kuinka se tuo teille rauhan? Kuinka se tuo teille toivon iankaikkisesta elämästä?

Voit halutessasi antaa oppilaille aikaa pohtia itsekseen, kumpaa taululla kuvattua tietä he 
kulkevat tällä hetkellä. Todista, että Herran totteleminen ja parannuksen tekeminen syn-
neistämme johtaa suuriin siunauksiin. Voisit ehkä myös todistaa, että sydämemme paa-
duttaminen Herraa ja Hänen kirkkoaan vastaan johtaa hengelliseen orjuuteen ja tuhoon.

1. Nefi 14:8–17
Nefi näkee Jumalan Karitsan kirkon sekä suuren ja iljettävän kirkon välisen taistelun
Kehota oppilaita kuvittelemaan, että heidät on juuri värvätty taistelemaan sodassa.

• Mitä tekisitte valmistautuaksenne taisteluun?

Selitä, että enkeli kertoi Nefille suuresta taistelusta, joka käytäisiin myöhempinä aikoina.

Pyydä kolmea oppilasta lukemaan vuorotellen ääneen 1. Nefi 14:9–11. Pyydä muuta 
luokkaa mainitsemaan, mitkä ovat ristiriitatilanteen kaksi osapuolta. (Voit ehkä muistuttaa 
oppilaille, että suuri ja iljettävä kirkko tarkoittaa mitä tahansa henkilöä tai ryhmää, joka 
johtaa ihmisiä pois Jumalan ja Hänen lakiensa luota.)

• Mitä sanoja ja ilmauksia käytetään kuvaamaan suurta ja iljettävää kirkkoa?

• Missä Nefin näyn mukaan suuri ja iljettävä kirkko tulee viimeisinä aikoina olemaan?

Pyydä kolmea muuta oppilasta lukemaan vuorotellen ääneen 1. Nefi 14:12–14. Kehota 
luokkaa panemaan merkille syitä, miksi me voimme suhtautua tulevaisuuteen toiveikkaina.

• Kummassa kirkossa on kohdan 1. Nefi 14:12 mukaan enemmän ihmisiä?

• Miksi Karitsan kirkossa on vähemmän ihmisiä kuin suuressa ja iljettävässä kirkossa?

• Mitä tarkoitusta varten suuri ja iljettävä kirkko kohdan 1. Nefi 14:13 mukaan kokoaa 
yhteen suuria joukkoja?

Todista, että me olemme mukana sodassa, jota Nefi kuvaa myöhempien aikojen hen-
gelliseksi taisteluksi pahaa vastaan. Karitsan kirkon jäseninä meitä on vähemmän, ja me 
tarvitsemme apua, jos aiomme voittaa Perkeleen joukot.

• Mitä sellaista kohdassa 1. Nefi 14:14 sanotaan, mikä antaa teille toivoa?

Tähdennä, että näissä jakeissa annetut lupaukset koskevat erityisesti niitä, jotka solmivat 
liittoja Herran kanssa ja pitävät ne. Muistuta oppilaille, että he ovat tehneet kasteenliiton 
Herran kanssa. Kiinnitä oppilaiden huomio kohdan 1. Nefi 14:14 ilmaukseen ”varustettiin 
vanhurskaudella ja Jumalan voimalla”.

• Mitä teidän mielestänne tarkoittaa ilmaus ”varustettiin vanhurskaudella ja Jumalan 
voimalla”?

• Millä tavoin se, että meidät on varustettu ”vanhurskaudella ja Jumalan voimalla”, voi olla 
samaa kuin että meillä on varusteet ja aseet taistelussa pahaa vastaan?

• Milloin teistä on tuntunut, että teidät on varustettu ”vanhurskaudella ja Jumalan voi-
malla”? Miltä teistä on tuntunut?

tekevät 
parannuksen

Jos
paaduttavat 
sydämensä
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Kysy oppilailta, kuinka he tiivistäisivät kohdan 1. Nefi 14:1–14 sanoman. Varmista, että 
he ymmärtävät, että jos me elämme vanhurskaasti ja pidämme liittomme, Jumalan 
voima auttaa meitä voittamaan pahan.

Kehota oppilaita arvioimaan elämäänsä ja miettimään, mitä he voisivat tehdä ollakseen 
paremmin varustettuja vanhurskaudella. Kehota heitä toimimaan sen innoituksen pohjalta, 
jota he mahdollisesti saavat. Vakuuta heille, että kun he pysyvät uskollisina, heillä tulee 
olemaan mahdollisuus mennä pyhiin temppeleihin ja tehdä lisää liittoja Herran kanssa. 
Heidän siellä antamansa lupaukset ja tekemänsä liitot tuovat heidän elämäänsä suuren 
voiman ja varjeluksen.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 14:3–4. Pyydä toista oppilasta lukemaan 
ääneen 1. Nefi 14:15–17.

• Mitä tapahtuu suurelle ja iljettävälle kirkolle?

• Mikä tulee olemaan lopputulos Karitsan kirkon (Jumalan valtakunnan) ja Perkeleen 
joukkojen välisessä taistelussa?

• Kuinka tieto tämän taistelun tuloksesta voi auttaa teitä?

Lue luokalle kahdentoista apostolin koorumin presidentin Boyd K. Packerin seuraavat sanat:

”[Me kirkon jäsenet] olemme vain pieni murto- osa maan päällä elävistä miljardeista 
ihmisistä. Mutta me olemme keitä olemme, ja me tiedämme mitä tiedämme, ja meidän on 
määrä kulkea eteenpäin ja saarnata evankeliumia.

Mormonin kirjassa tehdään selväksi, ettemme koskaan tule hallitsemaan 
lukumääräisesti. Mutta meillä on pappeuden voima [ks. 1. Nefi 14:14]. – –

Me voimme vaikuttaa ja aikanaan varmasti vaikutammekin koko ihmis-
kuntaan. Maailma tulee tietämään, keitä me olemme ja miksi me olemme. 
Se saattaa näyttää toivottomalta, se on tavattoman vaikeaa, mutta on paitsi 
mahdollista myös varmaa, että me voitamme taistelun Saatanaa vastaan.” 

(”Pappeuden voima”, Liahona, toukokuu 2010, s. 7.)

Vakuuta oppilaille, että Jumalan valtakunta tulee voittamaan viimeisinä aikoina. Ilmaise 
luottavasi siihen, että he voivat turvautua Jumalaan ja että Hänen voimansa voittaa kaiken 
pahan. Kannusta heitä olemaan hyvää aikaansaavana voimana vaikuttaessaan muihin.

1. Nefi 14:18–27
Nefi näkee Johannes Ilmestyksensaajan
Kirjoita taululle seuraavat kysymykset:

Kenet Vapahtajan kahdestatoista apostolista Nefi näki näyssä?

Mistä tämä apostoli kirjoittaisi?

Miksi Nefiä kiellettiin kirjoittamasta loppuosaa näystään?

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 1. Nefi 14:18–27. Keskustelkaa sitten lyhyesti vastauk-
sista taululla oleviin kysymyksiin.

Selitä, että näissä jakeissa viitataan ainakin osittain Ilmestyskirjassa oleviin Johanneksen kir-
joituksiin. Johanneksen ilmestyksen yksi tärkeä teema on, että Jumala on voittava Perkeleen 
joukot. Johanneksen tavoin Nefikin näki näyn maailman lopusta, mutta häntä kiellettiin 
kirjoittamasta sitä muistiin, koska vastuu sen kirjoittamisesta oli annettu Johannekselle. Jos 
jää aikaa, voisitte oppiaiheen lopussa keskustella lyhyesti siitä, kuinka Raamattu ja Mormo-
nin kirja yhdessä vahvistavat todeksi toinen toisensa ja ovat yhtä (ks. 1. Nefi 13:40–41).
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Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe
1. Nefi 7–14 (Viikko 3)

Valmisteluaineistoa 
kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä 
oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä opeista ja periaatteista, joita 
oppilaat oppivat tutkiessaan lukuja 1. Nefi 7–14 (viikko 3), 
mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiaiheesi osana. 
Opettamasi oppiaihe keskittyy vain muutamiin näistä opeista 
ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen kehotuksia, kun 
mietit oppilaidesi tarpeita.

Päivä 1 (1. Nefi 7)
Kun oppilaat perehtyivät siihen, kuinka Lehin pojat palasivat 
Jerusalemiin hakemaan Ismaelin perheen mukaansa luvat-
tuun maahan, he oppivat, että Herra käskee meitä solmi-
maan avioliiton ja hankkimaan lapsia Hänelle ja että Jumala 
vastaa rukouksiin meidän uskomme mukaisesti.

Päivä 2 (1. Nefi 8)
Oppilaat tutkivat Lehin näkyä elämän puusta. He oppivat, että 
Jeesuksen Kristuksen luokse tuleminen ja Hänen sovituksestaan 
osalliseksi pääseminen tuo onnellisuutta ja iloa. Kun he lukivat 
unessa olleista eri ihmisryhmistä sekä siitä, onnistuivatko nämä 
pääsemään elämän puun luo ja nauttimaan sen hedelmää vai 
eivät, he oppivat samalla seuraavat periaatteet: Ylpeys, maail-
mallisuus ja kiusauksiin alistuminen voivat estää meitä saamasta 
sovituksen siunauksia. Jos pidämme kiinni Jumalan sanasta, se 
auttaa meitä voittamaan kiusaukset ja maailmalliset vaikutuk-
set. Jumalan sanasta kiinni pitäminen auttaa meitä kasvamaan 
lähemmäksi Herraa ja saamaan sovituksen siunaukset.

Päivä 3 (1. Nefi 10–11)
Oppilaat oppivat, mitä tapahtui, kun Nefi pyrki näkemään ja 
kuulemaan ja tietämään (ks. 1. Nefi 10:17) omakohtaisesti 
ne asiat, jotka hänen isänsä oli nähnyt. Nefin esimerkin 
avulla he näkivät, että Jumala ilmoittaa totuuden niille, jotka 
etsivät Häntä uutterasti. Nefi sai näyn, jossa kerrottiin Juma-
lan meitä kohtaan osoittamasta rakkaudesta, joka ilmenee 
Hänen Poikansa lahjan kautta. Oppilailla oli mahdollisuus 
kirjoittaa, mitä se heille merkitsee.

Päivä 4 (1. Nefi 12–14)
Näkynsä loppuosassa Nefi näki, kuinka Herra valmisti tien 
palautukselle. Hän sai tietää, että Raamatusta poistettaisiin 
selkeitä ja kallisarvoisia totuuksia mutta että Mormonin kirja ja 
myöhempien aikojen pyhät kirjoitukset palauttaisivat selkeitä 
ja kallisarvoisia totuuksia, jotka auttavat meitä tietämään, että 
Jeesus Kristus on Jumalan Poika, ja auttavat meitä tulemaan 
Hänen luokseen. Nefi näki myös viimeiset ajat. Oppilaat pohti-
vat periaatetta, että kun me elämme vanhurskaasti ja pidämme 
pyhät liitot, Jumalan voima auttaa meitä voittamaan pahan.

Johdanto
Tämän viikon oppiaihe keskittyy Lehin näkyyn luvussa 1. Nefi 8. 
Kun opetat tätä oppiaihetta, tähdennä sitä iloa, jonka Jeesuk-
sen Kristuksen sovitus voi tuoda meidän elämäämme, ja sitä, 
kuinka voimme kokea sovituksen siunaukset elämällä Jumalan 
sanan mukaan. Oppilaat käyttävät koko oppiaiheen ajan omia 
pyhiä kirjoituksiaan, oppilaan kirjaansa ja pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaansa.

Opetusehdotuksia

1. Nefi 7
Herra käskee Lehin poikia palaamaan Jerusalemiin hakemaan 
Ismaelia ja tämän perhettä
Aseta näkyviin kuva avioparista ja heidän lapsistaan – kenties 
kuva omasta perheestäsi tai sen oppilaan perheestä, jota olet 
pyytänyt tuomaan kuvan.

Kysy oppilailta: Miksi perheet ovat tärkeitä Jumalan suunnitel-
massa meidän pelastukseksemme?

Pyydä oppilaita kertaamaan ja tiivistämään 1. Nefi 7:1–5. Kysy, 
mitä periaatteita he ovat oppineet näistä jakeista. (Oppilaat 
saattavat esittää monia eri periaatteita. Periaate, jota oppilaan 
kirjassa tähdennettiin, on se, että Herra käskee meitä solmi-
maan avioliiton ja hankkimaan lapsia Hänelle.)

Päivän 1 oppiaiheessa oppilaille annettiin tehtäväksi pyytää isää 
tai äitiä, jotakuta kirkon johtohenkilöä tai opettajaa ehdotta-
maan kolmea tapaa, jolla nykypäivän nuoret voivat valmistautua 
avioliittoon ja kasvattamaan lapsia Herralle. Pyydä muutamaa 
oppilasta kertomaan, mitä he ovat oppineet.

1. Nefi 8
Lehi saa näyn elämän puusta
Muistuta oppilaille, että kun Nefi ja hänen veljensä olivat tuoneet 
Ismaelin ja tämän perheen erämaahan, Lehi sai näyn. Samalla 
kun yksi oppilas lukee ääneen 1. Nefi 8:10–13, pyydä jotakuta 
toista oppilasta piirtämään taululle tai paperille, mitä jakeissa 
kuvataan. Jos katsot luokkasi kannalta tarkoituksenmukaisem-
maksi, voit kenties näyttää kuvaa Lehin uni (62620; Evankeliu-
miaiheinen kuvakirja, 2009, nro 69) ja pyytää oppilaita mainitse-
maan eri asioita, joita jakeissa kuvataan.

Kysy oppilailta: Mikä Lehin kuvauksessa tekee puun hedelmän 
teidän mielestänne houkuttelevaksi?

Muistuta heille, että puun hedelmä on vertauskuvana ”suurim-
masta kaikista Jumalan lahjoista” (ks. 1. Nefi 15:36) – Jeesuksen 
Kristuksen sovituksen siunauksista. Jos pyysit jotakuta oppilasta 
piirtämään kuvan, voit ehkä kirjoittaa kuvaan, mitä hedelmä 
piirustuksessa edustaa.

Kysy oppilailta: Mitä me voimme oppia kohdan 1. Nefi 8:10–13 
perusteella sovituksen siunausten saamisesta? (Vaikka oppilaat 
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saattavat ilmaista asian eri sanoin, varmista, että seuraava peri-
aate käy selväksi: Jeesuksen Kristuksen luokse tuleminen ja 
Hänen sovituksestaan osalliseksi pääseminen tuo onnelli-
suutta ja iloa. Voisit ehkä kirjoittaa tämän periaatteen taululle.)

Päivän 2 oppiaiheessa oppilaita pyydettiin vastaamaan kysymyk-
seen: ”Milloin Vapahtajan sovitus on tuonut onnellisuutta ja iloa 
sinun elämääsi?” Kehota oppilaita ottamaan esiin pyhien kirjoitus-
ten tutkimispäiväkirjansa ja lukemaan itsekseen oma vastauksensa.

Auta oppilaita jakamaan merkityksellisiä totuuksia ja oma todis-
tuksensa muiden kanssa kannustamalla muutamia heistä luke-
maan, mitä ovat kirjoittaneet, tai kertomaan siitä. Voit kenties 
myös kertoa tilanteesta, jolloin sovitus on tuonut onnellisuutta ja 
iloa sinun elämääsi.

Selitä, että Lehin näky paitsi opettaa sovituksen tuovan suurta iloa, 
se myös osoittaa, mitä meidän tulee tehdä saadaksemme sovituk-
sen siunaukset. Kehota oppilaita käymään läpi 1. Nefi 8:19–26 
ja piirtämään muut Lehin näyn vertauskuvat tai mainitsemaan 
muut vertauskuvat Lehin unta esittävästä kuvasta. Kun he piirtävät 
tai mainitsevat vertauskuvia, pyydä heitä selittämään, mitä eri 
vertauskuvat tarkoittavat. (Jos he tarvitsevat apua, kannusta heitä 
käyttämään kaaviota, jonka he täyttivät oppilaan kirjassa.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 8:30. Esitä sitten 
seuraavat kysymykset:

• Mikä osa rautakaiteella – Jumalan sanalla – oli Lehin näyssä?
• Kun tutkitte lukua 1. Nefi 8, mitä opitte Jumalan sanan 

tärkeydestä?
• Mitkä ilmaukset jakeessa 1. Nefi 8:30 kertovat, mitä meidän 

tulee tehdä saadaksemme sovituksen siunaukset?
• Mitä teidän mielestänne tarkoittaa se, että ponnistelee 

” tietään eteenpäin pitäen jatkuvasti kiinni rautakaiteesta”?

Kirjoita taululle kaksi muuta evankeliumin periaatetta, joita he 
opiskelivat oppilaan kirjassa: Jos pidämme kiinni Jumalan 
sanasta, se auttaa meitä voittamaan kiusaukset ja maa-
ilmalliset vaikutukset. Jumalan sanasta kiinni pitäminen 
auttaa meitä kasvamaan lähemmäksi Herraa ja saamaan 
sovituksen siunaukset.

Pyydä oppilaita kuvittelemaan, että he ovat lähetyssaarnaajia ja 
heillä on mahdollisuus todistaa siitä, kuinka tärkeää on tutkia 
Jumalan sanaa ja elää sen periaatteiden mukaan. Pyydä heitä 
kertomaan, mitä he sanoisivat omien kokemustensa pohjalta. 
Voit halutessasi kertoa ajatuksiasi siitä voimasta, jolla pyhät 
kirjoitukset ja profeettojen sanat auttavat sinua pääsemään 
lähemmäksi Vapahtajaa.

1. Nefi 10–14
Uskonsa ja uutteruutensa ansiosta Nefi saa henkilökohtaisen 
ilmoituksen isänsä opettamista asioista ja monista muista asioista.
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 10:17, 19. Pyydä 
luokkaa mainitsemaan siunauksia, joita tulee, kun uutterasti 
etsimme Herran johdatusta. Pyydä yhtä tai kahta oppilasta 
kertomaan, mitä heidän mielestään tarkoittaa ”etsiä uutterasti”. 
(Päivän 3 oppiaiheen aikana heitä pyydettiin oppilaan kirjassa 
kirjoittamaan, mitä tämä tarkoittaa.)

Tiivistä 1. Nefi 11–14 sanomalla, että Nefi sai henkilökohtaisen 
ilmoituksen, koska hän etsi Herraa uutterasti. Hän näki Jeesuk-
sen Kristuksen palvelutyön ja sovituksen (1. Nefi 11), tulevan 
hävityksen, joka kohtaisi hänen kansaansa sen ylpeyden ja 
jumalattomuuden vuoksi (1. Nefi 12), luvattuun maahan tulevat 
varhaiset pakanauudisasuttajat sekä selkeiden ja kallisarvoisten 
totuuksien palautuksen (1. Nefi 13) ja vanhurskaat ihmiset, jotka 
taistelevat suuren ja iljettävän kirkon toimintaa vastaan viimei-
sinä aikoina (1. Nefi 14).

Huom. Kun valmistelet seuraavaa toimintaa, voit ehkä käydä läpi 
vastaavat oppiaiheet tässä oppikirjassa sekä aineiston, joka on 
oppilaan kirjassa tällä viikolla päivän 4 kohdalla.

Pyydä oppilaita valitsemaan yksi luvuista 1. Nefi 11–14 ja teke-
mään seuraavaa. (Voit kenties pyytää heitä tekemään tämän 
taululle tai paperille.)

• Kirjoita tiivistelmä valitsemastasi luvusta.
• Kirjoita yksi evankeliumin periaate, jota siinä luvussa ope-

tetaan. (He voivat käyttää periaatetta, jota on korostettu 
oppilaan kirjassa tai mainita oman.)

• Kirjoita, kuinka tuo periaate soveltuu meihin nykyään.

Kun oppilailla on ollut riittävästi aikaa valmistautua, pyydä heitä 
kertomaan, mitä he ovat kirjoittaneet. Pyydä yhtä tai kahta oppi-
lasta lausumaan todistuksensa niistä periaatteista, joita he ovat 
oppineet tutkiessaan tällä viikolla lukuja 1. Nefi 7–14.

Ennen kuin lopetat oppitunnin, muista kerätä oppilaiden pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjat ja seurata mahdollisesti annettuja 
tehtäviä.

Seuraava viikko (1. Nefi 15–19)
Seuraavalla viikolla oppilaat perehtyvät paremmin siihen, millaisia 
koettelemuksia Lehillä ja hänen väellään oli heidän jatkaessaan 
matkaansa erämaassa ja purjehtiessaan luvattuun maahan. Kuvi-
telkaa, kuinka he yllättyivät, kun he yhtenä aamuna heräsivät ja 
löysivät ”taidokasta tekoa olevan pyöreän pallon” – Liahonan. 
Kuinka Liahona toimi ja kuinka se opasti heitä? Miksi Nefi nuh-
teli veljiään laivalla? Millaiseksi Nefi kuvaili luvatun maan?
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Opetusehdotuksia

1. Nefi 15:1–11
Nefin veljet valittavat, etteivät he pysty ymmärtämään Lehin näkyä
Pyydä oppilaita luettelemaan muutamia toimintoja, jotka vaativat meiltä ponnisteluja, ennen 
kuin voimme nauttia niiden tuloksista. Voisit kirjoittaa heidän vastauksensa taululle. (Mah-
dollisia vastauksia: koulutyö, puutarhanhoito, soittotaito, taitavuus jossakin urheilulajissa ja 
kuntoilu. Kehota oppilaita miettimään niitä asioita, joista heillä itsellään on kokemusta.)

• Kun ajattelette näitä toimintoja, minkä yhteyden olette huomanneet tekemienne pon-
nistelujen ja niitä seuranneiden tulosten välillä?

Kun oppilaat ovat vastanneet tähän kysymykseen, kannusta heitä lukua 1. Nefi 15 opiskel-
lessaan panemaan merkille, mikä samanlainen kaava on tässä oppiaiheessa.

Kerro oppilaille, että luku 1. Nefi 15 alkaa siitä, kun Nefi palaa isänsä teltalle saatuaan 
samanlaisen näyn kuin Lehi. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 15:1–2, 7. 
Pyydä luokkaa panemaan merkille, mitä Nefi kohtasi palatessaan isänsä teltalle.

• Mitä Nefi huomasi, kun hän palasi isänsä teltalle?

• Mistä Nefin veljet väittelivät? Miksi?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 15:3. Pyydä luokkaa panemaan merkille, 
mistä syystä Nefin veljien oli vaikea ymmärtää Lehin heille opettamia asioita.

• Miksi jakeen 1. Nefi 15:3 mukaan Nefin veljien oli vaikea ymmärtää Lehin heille opetta-
mia asioita?

• Mitä Nefi teki oppiakseen hengellisiä totuuksia? (Voit kenties auttaa oppilaita vastaa-
maan tähän kysymykseen kehottamalla heitä lukemaan kohdan 1. Nefi 10:17.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 15:8.

• Kun ottaa huomioon, että Nefi oli juuri saanut taivaallisia näkyjä vastauksena kysymyk-
siinsä (ks. 1. Nefi 11–14), miksi oli luonnollista, että hän kysyi veljiltään, olivatko nämä 
kysyneet Herralta?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 15:9. Pyydä sitten jotakuta toista oppilasta 
kirjoittamaan taululle Nefin veljien vastaus:

Emme ole, sillä ei Herra meille sellaisia ilmaise.

Alleviivaa taululla sanat ”emme ole”.

• Mitä Nefin veljet eivät olleet tehneet?

Lisää vastaus (kysyneet Herralta tai rukoilleet) taululla olevaan virkkeeseen niin että siinä lukee nyt:

Emme ole kysyneet Herralta, sillä ei Herra meille sellaisia ilmaise.

(Toisin sanoen: ”Emme ole kysyneet, koska ei Herra puhu meille.”)

• Mikä Lamanin ja Lemuelin ajattelutavassa oli ongelmana?

Varmista, että oppilaat tunnistavat, mikä heikkous Nefin veljien ajattelutavassa oli. Pyydä 
heitä muotoilemaan taululla oleva virke uudelleen niin, että se kuvaa selvästi, miksi Nefin 

Johdanto
Kun Nefi oli saanut samanlaisen näyn kuin hänen 
isänsä, hän palasi isänsä telttaan. Siellä hän huomasi 
veljiensä väittelevän Lehin opetuksista. Nefi nuhteli vel-
jiään näiden sydämen paatumuksen vuoksi ja muistutti 
heitä siitä, kuinka he voivat saada ilmoitusta itse. Sitten 

hän selitti Lehin opetuksia oliivipuun luonnollisista 
oksista sekä Lehin näyssä näkemän elämän puun mer-
kitystä. Luvussa 1. Nefi 15 verrataan keskenään Nefin 
uutteria pyrkimyksiä etsiä totuutta ja hänen veljiensä 
satunnaisia pyrkimyksiä (ks. 1. Nefi 15:9–11).

Etsimiseen johtavia 
kysymyksiä
Tehokkaat etsimiseen 
johtavat kysymykset 
rohkaisevat oppilaita 
etsimään pyhistä 
kirjoituksista juoneen 
liittyviä yksityiskohtia 
ja vahvistavat heidän 
perusymmärrystään 
pyhien kirjoitusten 
lukualueesta. Nämä 
kysymykset alkavat usein 
sellaisilla sanoilla kuten 
kuka, mitä, milloin, 
kuinka, missä ja miksi. 
Koska etsimiseen johta-
vat kysymykset vaativat 
oppilaita etsimään tietoa 
pyhistä kirjoituksista, on 
hyödyllistä esittää täl-
laiset kysymykset ennen 
kuin oppilaat lukevat ne 
jakeet, joista vastaukset 
löytyvät. Tämä keskittää 
oppilaiden huomion 
vastauksien löytämiseen 
pyhien kirjoitusten koh-
dasta, kun sitä luetaan.

OPPIAIHE 16
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veljet eivät olleet saaneet Herran apua Lehin opetusten ymmärtämiseen. Mahdollisia 
vastauksia: ”Ei Herra meille sellaisia ilmaise, koska emme ole kysyneet Häneltä” ja ”Koska 
emme ole kysyneet Herralta, Hän ei ole ilmaissut meille näitä asioita.”

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 15:10–11. Pyydä luokkaa panemaan mer-
kille, mitä totuuksia Nefi opetti veljilleen auttaakseen heitä oppimaan, kuinka voi saada 
vastauksia Jumalalta.

• Mitä neuvoja Nefi antoi veljilleen auttaakseen heitä ymmärtämään isänsä sanoja ja saa-
dakseen vastauksia Jumalalta? (Nefi neuvoi veljiään, etteivät he saa paaduttaa sydäntään 
ja että heidän pitää pyytää uskossa ja uskoa saavansa vastaus sekä pitää tunnollisesti 
käskyt. Auta oppilaita näkemään, että Nefi tiesi näiden periaatteiden arvon, koska hän 
oli itse noudattanut niitä ja oli sen seurauksena saanut ilmoitusta.)

Auta oppilaita tunnistamaan periaatteita näistä jakeista kirjoittamalla taululle seuraavaa:

Jos…, niin…

• Kuinka voisimme täydentää tämän virkkeen kohdasta 1. Nefi 15:10–11 lukemamme 
perusteella?

Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta heidän tulisi osoittaa ymmärtävänsä, että jos me 
kysymme Herralta uskossa ja noudatamme Hänen käskyjään, niin me olemme valmiita 
saamaan Häneltä ilmoitusta ja johdatusta. (Voit ehkä kirjoittaa tämän periaatteen taululle.)

Kirjoita seuraavat kysymykset ennen oppitunnin alkua joko taululle tai monisteeksi:

 1. Kuinka voisitte selittää tämän periaatteen auttaaksenne jotakuta ymmärtämään, 
kuinka voi saada opetusta Herralta ja ymmärtää hengellisiä totuuksia?

 2. Kuinka teidän henkilökohtaiset ponnistelunne ovat vaikuttaneet kykyynne saada 
Herran johdatusta ja ymmärtää evankeliumia?

Järjestä oppilaat pareiksi. Pyydä jokaisen parin yhtä henkilöä pohtimaan ensimmäistä kysymystä 
ja toista henkilöä pohtimaan toista kysymystä. Pyydä heitä kertomaan vastauksensa toisilleen. 
Kun oppilailla on ollut riittävästi aikaa keskustella vastauksistaan, pyydä muutamia kertomaan 
ajatuksiaan luokalle. Tähdennä, että meidän ponnistelumme ja halumme tavoitella Hengen joh-
datusta voivat vaikuttaa merkittävästi todistukseemme ja siihen, kuinka lähellä olemme Herraa.

1. Nefi 15:12–20
Nefi selittää Israelin hajottamista ja kokoamista
Esitä lyhyt yhteenveto kohdasta 1. Nefi 15:12–20. Selitä, että auttaakseen ratkaisemaan vel-
jiensä väittelyt Nefi opetti heille, mitä tarkoittaa Lehin profetia oliivipuun luonnollisista oksista 
ja pakanoista (ks. 1. Nefi 10:12–14; 15:7). Hän selitti, että oliivipuu kuvasi Israelin huonetta. 
Koska Lehin perhe oli lähtenyt Jerusalemista ja erkaantunut muusta Israelin huoneesta, se oli 
kuin oksa, joka oli katkaistu oliivipuusta (ks. 1. Nefi 15:12). Hän selitti edelleen, että myöhem-
pinä aikoina, monia vuosia sen jälkeen kun Lehin jälkeläiset olisivat ”vaipuneet epäuskoon” 
(1. Nefi 15:13), evankeliumin täyteys annettaisiin pakanoille. Pakanat toisivat evankeliumin 
sitten Lehin jälkeläisille palauttaen heille tiedon heidän Lunastajastaan sekä heidän isiensä 
liittojen siunaukset. Tämä olisi kuin kokoaminen ja heidän oksansa oksastaminen takaisin olii-
vipuuhun (ks. 1. Nefi 15:13–17). Tämä palauttaminen tapahtuisi paitsi Lehin jälkeläisten koh-
dalla myös koko Israelin huoneen kohdalla (ks. 1. Nefi 15:18–20; ks. myös 1. Nefi 10:12–14).

Todista, että Herra pitää lupauksensa ja muistaa liittonsa, jotka Hän on tehnyt lastensa 
kanssa. Hän haluaa kaikkien pääsevän osallisiksi evankeliumin siunauksista.

1. Nefi 15:21–36
Nefi vastaa veljiensä kysymyksiin Lehin näystä
Selitä, että luvun 1. Nefi 15 loppuosassa on Nefin vastauksia veljiensä kysymyksiin Lehin 
näystä. Nefi opetti heitä sen mukaan, mitä hän oli oppinut omasta näystään.

Laita presidentti Ezra Taft Bensonin seuraavat lausumat näkyviin taululle tai jaa ne monis-
teena. Kehota oppilaita arvaamaan, mikä sana tai ilmaus tulisi lisätä kuhunkin virkkeeseen.

 1. ”    – – me saamme voimaa vastustaa kiusausta.”

 2. ”    – – on voimallinen vahvistamaan pyhiä ja varustamaan heidät 
Hengellä.”
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 3. ”Hänen    on arvokkaimpia lahjoja, mitä Hän on meille antanut.”

Kun muutamat oppilaat ovat esittäneet arvauksensa, pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 
1. Nefi 15:23–24. Kehota oppilaita etsimään tästä kohdasta ilmaus, joka auttaa heitä täsmäl-
lisesti täydentämään presidentti Bensonin lausumat. Kun jakeet on luettu, pyydä oppilaita 
jälleen arvaamaan, mikä sana tai ilmaus täydentää kunkin näistä lausumista. Käy läpi oikeat 
vastaukset luokan kanssa. (Vastaukset: 1 – Jumalan sanassa; 2 – Jumalan sana; 3 – sanansa. 
[Ks. ”Sanan voima”, Valkeus, 1986, konferenssiraportti 156. vuosikonferenssista, s. 81–83.])

Pyydä oppilaita tutkimaan itsekseen kohtaa 1. Nefi 15:24–25. Kehota puolta luokkaa etsi-
mään näistä jakeista siunauksia, joita tulee Jumalan sanan noudattamisesta. Pyydä toista 
puolta luokkaa panemaan merkille sanoja tai ilmauksia, jotka kertovat, kuinka meidän 
tulee noudattaa Jumalan sanaa saadaksemme nuo siunaukset. Pyydä kumpaakin ryhmää 
kertomaan, mitä he ovat löytäneet.

• Mitä meidän tulee tehdä, jotta ”kuulisimme” Jumalan sanaa, ”pitäisimme siitä kiinni” ja 
”ottaisimme sen varteen”? (Mahdollisia vastauksia: tutkia pyhiä kirjoituksia päivittäin, 
kuunnella ja noudattaa innoitettujen kirkon johtajien neuvoja sekä etsiä ja noudattaa 
rukouksen kautta saatavaa henkilökohtaista ilmoitusta.)

Kehota oppilaita esittämään omin sanoin periaate, joka tiivistää sen, mitä näissä jakeissa 
opetetaan pyhien kirjoitusten tutkimisesta sekä siunauksista, joita se tuo meidän elä-
määmme. Yksi mahdollinen vastaus on, että Jumalan sanan tutkiminen ja noudattami-
nen päivittäin vahvistaa meitä Saatanan kiusauksia vastaan. Anna oppilaille tilaisuus 
todistaa tästä periaatteesta kysymällä:

• Milloin pyhien kirjoitusten tutkiminen itseksenne päivittäin on vahvistanut teitä kiu-
sauksia vastaan? (Muistuta oppilaille, ettei heidän tarvitse kertoa kokemuksista, jotka 
ovat liian henkilökohtaisia tai yksityisiä.)

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen vanhin Robert D. Halesin seuraavat sanat:

”Nämä totuudet ovat niin olennaisia, että taivaallinen Isä antoi sekä Lehille että Nefille 
näyn, jossa Jumalan sanaa edusti elävästi rautakaide. Sekä isä että poika saivat tietää, että 
tästä vankasta, taipumattomasta, ehdottoman luotettavasta oppaasta kiinni pitäminen on 
ainoa tapa pysyä sillä kaidalla ja kapealla polulla, joka johtaa Vapahtajamme luo.” (”Pyhät 
kirjoitukset – Jumalan voima, joka tuo meille pelastuksen”, Liahona, marraskuu 2006, s. 25.)

Muistuta oppilaita siitä, että Lehin näyssä ne, jotka pitivät kiinni rautakaiteesta, johdatettiin 
turvallisesti pimeyden sumujen läpi, jotka kuvasivat Perkeleen kiusauksia (ks. 1. Nefi 12:17).

Esitä lyhyt yhteenveto kohdasta 1. Nefi 15:26–29. Kerro oppilaille, että Nefin veljet pyysivät 
häntä selittämään, mikä merkitys oli vesivirralla, jonka heidän isänsä näki näyssään. Nefi 
selitti, että se kuvasi kauheaa helvettiä, joka on valmistettuna jumalattomia varten ja joka 
erottaa heidät Jumalasta ja Hänen kansastaan.

• Minkä vesivirtaa koskevan asian Nefi huomasi mutta mitä hänen isänsä ei ollut huo-
mannut? (Että vesi oli saastaista.)

Selitä, että kohdassa 1. Nefi 15:33–36 Nefi opettaa Jumalan oikeudenmukaisuutta ja sitä, 
miksi jumalattomat erotetaan vanhurskaista. Pyydä muutamia oppilaita lukemaan vuoro-
tellen ääneen 1. Nefi 15:33–36.

• Miksi jumalattomat erotetaan vanhurskaista?

• Kuinka tieto siitä, ettei yksikään epäpuhdas ihminen voi päästä Jumalan valtakuntaan, 
olisi saattanut auttaa Lamania ja Lemuelia?

Kannusta oppilaita miettimään periaatteita, joita he ovat oppineet luvusta 1. Nefi 15, pohti-
malla itsekseen seuraavia kysymyksiä:

• Millä tavoin Lehin ja Nefin näyt osoittavat Jumalan olevan kiinnostunut Lamanista ja 
Lemuelista? Millä tavoin ne osoittavat Jumalan olevan kiinnostunut teistä?

• Mitä voitte tehdä toteuttaaksenne periaatteita, joita olette oppineet tutkiessanne tätä 
lukua? (Voit ehkä pyytää oppilaita kirjoittamaan pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkir-
jaansa tai seminaarimuistivihkoonsa vastauksensa tähän kysymykseen.)

Voit halutessasi päättää oppitunnin lukemalla luokalle uudelleen 1. Nefi 15:25. Lausu 
todistuksesi niistä siunauksista, joita tulee, kun me kuulemme Jumalan sanaa ja pidämme 
Hänen käskynsä. Vakuuta heille, että Jumala tuntee suurta rakkautta heitä kohtaan ja että 
Hän on siunaava heitä heidän vanhurskaissa pyrkimyksissään.
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Opetusehdotuksia

1. Nefi 16:1–6
Nefi vastaa veljiensä nurinaan
Pyydä oppilaita ajattelemaan tilannetta, jolloin heitä on nuhdeltu jonkin väärän tekemi-
sestä, ja sitä, kuinka he suhtautuivat. Pyydä sitten yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 
16:1. Ennen kuin hän lukee, pyydä luokkaa panemaan merkille, kuinka Laman ja Lemuel 
suhtautuivat Nefin opetuksiin. Muistuta oppilaille Nefin opettaneen, että jumalattomat 
erotettaisiin vanhurskaista ja heidät karkotettaisiin Jumalan edestä (ks. 1. Nefi 15:33–36).

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 1. Nefi 16:2. Voit kenties ehdottaa, että he merkitsevät 
sanat, joita Nefi käytti kuvatessaan sitä, kuinka jotkut ihmiset suhtautuvat totuuden kuule-
miseen, kun he eivät elä sen mukaan.

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että ”syylliset pitävät totuutta kovana”? Mitä mielestänne 
tarkoittaa ilmaus ”se viiltää heitä aivan sisimpään asti”?

• Jos jotakin totuutta on vaikea kestää, millä tavoin me saattaisimme suhtautua siihen?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 1. Nefi 16:3–4. Voit kenties ehdottaa, että he mer-
kitsevät jakeen 3 sanat jos ja niin. Kannusta heitä panemaan merkille, minkä neuvon Nefi 
antoi veljilleen siitä, kuinka näiden tulisi suhtautua hänen puhumiinsa ”koviin asioihin”. 
Pyydä yhtä oppilasta selittämään omin sanoin, mitä Nefi opetti veljilleen.

• Kuinka kohdan 1. Nefi 16:5 mukaan Nefin veljet suhtautuivat hänen opetukseensa?

• Millä tavoin meidän tulisi kohdan 1. Nefi 16:5 mukaan reagoida, kun totuus ”viiltää 
[meitä] aivan sisimpään asti”?

1. Nefi 16:7–33
Herra ohjaa Lehin perhettä Liahonan välityksellä
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 16:9–10. Aseta näkyviin kuva Liahona (62041; 
Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009, nro 68). Osoita taiteilijan näkemystä Liahonasta.

• Mitä arvelette, kuinka sellainen lahja olisi ollut Lehille ja hänen perheelleen heidän 
oloissaan hyödyllinen?

Pyydä muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen 1. Nefi 16:16–19.

• Kuinka Liahonasta oli hyötyä Lehin perheelle?

• Kun Lehin perhe oli saanut Liahonan, oliko heidän matkansa sen jälkeen helppoa vai 
vaikeaa? Mitä sellaista Nefi kertoo kohdassa 1. Nefi 16:17–19, joka tukee vastaustanne?

• Miksi arvelette vanhurskaiden ihmisten kuten Lehin ja Nefin toisinaan joutuvan kohtaa-
maan koettelemuksia? (Voit ehkä selittää, että monet kohtaamistamme koettelemuksista 
eivät välttämättä ole seurauksia vääristä valinnoista. Ne ovat pikemminkin tilaisuuksia 
oppia ja kasvaa osana matkaamme kuolevaisuudessa.)

Pyydä puolta luokasta tutkimaan itsekseen kohtaa 1. Nefi 16:20–22 ja panemaan merkille, 
kuinka jotkut Lehin perheestä reagoivat Nefin rikkoutuneen jousen koettelemukseen. 

Johdanto
Kun Nefin sanat olivat kirvelleet Lamanin ja Lemue-
lin sydäntä, he nöyrtyivät Herran edessä. Perhe jatkoi 
matkaansa erämaahan, ja Herra siunasi heitä Liahonalla, 
jonka välityksellä Hän ohjasi heitä heidän matkallaan. 
Matkan aikana he kokivat vastoinkäymisiä, kuten 

sen, että Nefi menetti jousensa, joka oli heidän paras 
keinonsa ravinnon hankkimiseksi. Suurin osa perheestä – 
jopa Lehi – alkoi nurista Herraa vastaan. Nefi nuhteli vel-
jiään valittamisesta, valmisti uuden jousen ja pyysi isäl-
tään neuvoa, mihin hänen pitäisi mennä metsästämään.

OPPIAIHE 17
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Pyydä toista puolta luokasta tutkimaan kohtaa 1. Nefi 16:23–25, 30–32 ja panemaan mer-
kille, kuinka Nefi suhtautui tähän koettelemukseen ja kuinka hänen suhtautumisensa vai-
kutti hänen perheeseensä. Kun kumpikin ryhmä on kertonut, mitä he ovat löytäneet, kysy:

• Mitä me voimme oppia vertaamalla keskenään näitä kahta saman koettelemuksen syn-
nyttämää reaktiota?

• Miksi oli merkittävää, että Nefi meni pyytämään ohjeita isältään, vaikka Lehi oli nuris-
sut? Mitä periaatteita me voimme tästä oppia toteuttaaksemme niitä elämässämme? 
(Voit kenties selittää, että pyytämällä ohjeita Lehiltä Nefi osoitti kunnioitusta häntä 
kohtaan ja auttoi muistuttamaan häntä kääntymään Herran puoleen. Neuvojen pyy-
täminen vanhemmilta ja pappeusjohtajilta heidän heikkouksistaan huolimatta on yksi 
tapa kunnioittaa heitä ja osoittaa uskoa Herraan.)

• Mitä muita periaatteita voimme oppia Nefin suhtautumisesta hänen perheensä vastoin-
käymiseen? (Kun oppilaat kertovat ajatuksistaan, muista tähdentää, että jos me teemme 
kaiken voitavamme ja lisäksi etsimme Herran ohjausta, niin Hän auttaa meidät 
läpi vaikeuksiemme.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 16:26–29. Kehota luokkaa etsimään yksi-
tyiskohtaisia tietoja siitä, kuinka Herra opasti Liahonan avulla Lehin perhettä. Auta oppi-
laita ymmärtämään ja soveltamaan sitä, mitä näissä jakeissa opetetaan Herran johdatuksen 
saamisesta, esittämällä seuraavat kysymykset:

• Mitä eroa on sillä, että noudattaa Herran ohjausta huolettomasti, ja sillä, että noudattaa 
Herran ohjausta uskoen ja uutterasti?

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen kohdat 1. Nefi 16:29, Alma 37:6–7 ja Alma 37:38–41 ja 
panemaan merkille periaate, jota opetetaan kaikissa kolmessa kohdassa.

• Mitä periaatetta opetetaan näissä kolmessa kohdassa? (Varmista, että oppilaat ymmär-
tävät, että vähäisin keinoin Herra voi saada aikaan suuria. Voit ehkä kirjoittaa tämän 
periaatteen taululle.)

• Mitä ”vähäisiä keinoja” näiden jakeiden mukaan Herra on järjestänyt antaakseen meille 
johdatusta?

Kirjoita seuraavat kysymykset taululle ja tee selväksi, että jokaisesta kysymyksestä puuttuu 
jokin sana tai ilmaus. (Voisit ehkä tehdä tämän ennen oppituntia.)

 1. Millä kahdella tai kolmella tavalla… on kuin Liahona?

 2. Mitkä asiat saattaisivat olla syynä siihen, että emme huomaa… tärkeitä sanomia?

 3. Milloin teitä on siunattu, kun olette noudattaneet… johdatusta?

Jaa luokka kolmeen ryhmään niin että kussakin ryhmässä on johtaja. Anna kunkin ryhmän 
johtajalle yksi seuraavista tehtävistä, jossa hänen ryhmänsä tutkii yhtä ”vähäistä keinoa”, 
jota Herra käyttää opastaakseen meitä. (Jos luokassasi on paljon oppilaita, voisit jakaa 
oppilaat useampaan kuin kolmeen ryhmään, jotta ryhmien koko ei paisuisi. Jos teet niin, 
sinun pitää antaa sama tehtävä yhdelle tai useammalle ryhmälle.)

Ryhmä 1: Patriarkallinen siunaus

Lue ryhmälle presidentti Thomas S. Monsonin seuraava lausunto:

”Sama Herra, joka antoi Lehille Liahonan, on antanut sinulle ja minulle tänä aikana 
harvinaisen ja arvokkaan lahjan, joka ohjaa elämäämme, varoittaa vaaroista turvatak-
seen tiemme ja osoittaa turvallisen kulkureitin – ei luvattuun maahan vaan taivaalliseen 
kotiimme. Se lahja, jota tarkoitan, on patriarkallinen siunauksenne. – –

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. Patriarkallinen siunauksesi 
saattaa sinua halki pimeimmänkin yön. Se opastaa sinut läpi elämän vaarojen. – – Patriarkalli-
nen siunauksesi on sinulle henkilökohtainen Liahona, joka viitoittaa tiesi ja toimii oppaanasi.” 
(Ks. ”Patriarkallinen siunauksesi – valkeuden Liahona”, Valkeus, tammikuu 1987, s. 54–55.)

Muokkaa taululla olevia kysymyksiä siten, että ne koskevat patriarkallisia siunauksia. Kes-
kustelkaa ryhmänä noista kysymyksistä. Anna yhdelle ryhmäsi jäsenelle tehtäväksi kertoa 
muulle luokalle, mitä ryhmänne on oppinut. Pyydä myös jotakuta ryhmästäsi kertomaan 
oma kokemuksensa kysymykseen 3 liittyen.
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Ryhmä 2: Pyhät kirjoitukset ja myöhempien aikojen profeettojen sanat

Lue ryhmälle seitsemänkymmenen koorumin jäsenen vanhin W. Rolfe Kerrin seuraavat sanat:

”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 kirjoi-
tuksissa ja sellaisina kuin elävät profeetat, näkijät ja ilmoituksensaajat ne lausuvat. Kes-
titkäämme 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.)

Muokkaa taululla olevia kysymyksiä siten, että ne koskevat pyhiä kirjoituksia ja myöhem-
pien aikojen profeettojen sanoja. Keskustelkaa ryhmänä noista kysymyksistä. Anna yhdelle 
ryhmäsi jäsenelle tehtäväksi kertoa muulle luokalle, mitä ryhmänne on oppinut. Pyydä 
myös jotakuta ryhmästäsi kertomaan oma kokemuksensa kysymykseen 3 liittyen.

Ryhmä 3: Pyhä Henki

Lue ryhmälle kahdentoista apostolin koorumin jäsenen vanhin David A. Bednarin seuraava 
lausunto:

”Kun me kilvoittelemme muuttaaksemme asenteemme ja tekomme vanhurskaiksi, Pyhästä 
Hengestä tulee meille tänä päivänä se, mikä Liahona oli Lehille ja hänen perheelleen hei-
dän 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.)

Muokkaa taululla olevia kysymyksiä siten, että ne koskevat Pyhää Henkeä. Keskustelkaa 
ryhmänä noista kysymyksistä. Anna yhdelle ryhmäsi jäsenelle tehtäväksi kertoa muulle 
luokalle, mitä ryhmänne on oppinut. Pyydä myös jotakuta ryhmästäsi kertomaan oma 
kokemuksensa kysymykseen 3 liittyen.

Huomautus opettajalle: Pyydä 6–8 minuutin kuluttua kutakin ryhmää opettamaan luo-
kalle, mitä he ovat oppineet keskustellessaan. Voisit myös kehottaa oppilaita kirjoittamaan 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa tai seminaarimuistivihkoonsa tilanteesta, jolloin 
Herra on johdattanut heitä vähäisin keinoin. Voit halutessasi kertoa heille tilanteesta, jol-
loin sinä olet saanut vähäisin keinoin Herralta johdatusta.

Kommentteja ja taustatietoja
1. Nefi 16:10. Henkilökohtainen Liahona
Presidentti Spencer W. Kimball on verrannut meidän 
omaatuntoamme Liahonaan: 

”Teidän on ymmärrettävä, että teillä on omassa 
sisimmässänne jokin kompassin tapainen, Liahonan 
tapainen. Se annetaan jokaiselle lapselle. Kun hän on 
kahdeksanvuotias, hän erottaa hyvän pahasta, mikäli 
hänen vanhempansa ovat opettaneet häntä hyvin. Jos 
hän jättää omassa olemuksessaan olevan Liahonan 

vaille huomiota, se ei ehkä enää lopulta kuiskaile 
hänelle. Mutta jos me muistamme, että meillä jokaisella 
on jokin, mikä johtaa meitä oikeaan suuntaan, niin 
laivamme ei ajaudu väärälle kurssille emmekä joudu 
kärsimään eivätkä jouset mene rikki eivätkä perheet 
itke ruokaa, jos me vain kuuntelemme sen oman 
Liahonamme antamia ohjeita, jota nimitämme omaksi-
tunnoksi.” (Ks. ”Oma Liahonamme”, Valkeus, huhtikuu 
1977, s. 37.)
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Opetusehdotuksia

1. Nefi 17:1–51
Lehin perhe matkaa Runsauden alueelle, missä Nefiä käsketään rakentamaan 
laiva
Piirrä taululle seuraava kaavio.

Pyydä oppilaita miettimään, kuvaisivatko he tällä hetkellä elämäänsä helpoksi vai vaikeaksi 
ja miksi. (Voisit kannustaa oppilaita keskustelemaan vastauksistaan parin kanssa. Tai pyydä 
muutamia oppilaita kertomaan ajatuksistaan koko luokalle. Muistuta heille, ettei heidän 
tarvitse kertoa mitään, mikä on liian henkilökohtaista tai yksityistä.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 17:1, 4, 6. Pyydä luokkaa hänen lukiessaan 
panemaan merkille sanoja ja ilmauksia, jotka ilmaisevat, oliko Nefin ja hänen perheensä 
erämaassa viettämä aika helppoa vai vaikeaa.

• Luonnehtiko Nefi heidän aikaansa erämaassa helpoksi vai vaikeaksi? Mitkä sanat ilmai-
sevat, että se oli vaikeaa?

Selitä, että Nefiä ja hänen perhettään myös siunattiin runsaasti tänä aikana. Pyydä oppi-
laita silmäilemään jakeita 1. Nefi 17:2, 5, 12–13 ja tunnistamaan tapoja, joilla Nefiä ja hänen 
perhettään siunattiin heidän matkansa aikana. Pyydä muutamia oppilaita kertomaan, mitä 
he ovat löytäneet.

Kerro oppilaille, että Nefi opetti periaatteen, joka selittää, miksi hänen perhettään voitiin 
siunata tänä vaikeana aikana. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 1. Nefi 17:3 ja tunnista-
maan periaate, joka alkaa sanalla jos. Selitä lyhyesti, että pyhissä kirjoituksissa periaatteet 
esitetään toisinaan ”jos–niin”- muodossa. Sana jos esittelee toiminnan, ja sana niin esittelee 
seurauksen (myönteisen tai kielteisen), jonka kohtaamme tuloksena siitä toiminnasta.

Vaikka kohdassa 1. Nefi 17:3 ei olekaan sanaa niin, siinä silti kuvataan toimintaa sekä 
muutamia siitä seuraavia siunauksia. Pyydä oppilaita esittämään tunnistamansa periaat-
teen ”jos–niin”- osaset. Heidän tulisi esittää jotakin seuraavankaltaista: Jos me pidämme 
käskyt, niin Herra vahvistaa meitä ja järjestää meille keinot täyttää sen, mitä Hän 
on käskenyt. (Voit ehkä kirjoittaa tämän periaatteen taululle.) Kehota oppilaita panemaan 
merkille todisteita tästä periaatteesta samalla kun he tutkivat Nefin kokemusta ja kun he 
miettivät omaa elämäänsä.

Jaa moniste, jossa on seuraavat kysymykset (tai kirjoita kysymykset taululle ennen 
oppituntia):

1. Mitä Herra käski Nefiä tekemään? (1. Nefi 17:7–8.) Kuinka Nefi vastasi? (1. Nefi 
17:9–11, 15–16.) Kuinka hänen veljensä vastasivat? (1. Nefi 17:17–21.)

2. Kuinka Herra auttoi Moosesta toteuttamaan tehtävän, joka hänen käskettiin tehdä? 
(1. Nefi 17:23–29.)

3. Millä tavoin Nefin veljet olivat Israelin lasten kaltaisia? (1. Nefi 17:30, 42.)

Johdanto
Kuljettuaan erämaassa kahdeksan vuoden ajan Lehin 
perhe saapui rannikkoalueelle, jota he kutsuivat Run-
saudeksi. Kun he olivat asettuneet Runsauden alueelle, 
Herra käski Nefiä rakentamaan laivan. Kun Nefin veljet 
saivat tietää, mitä hän aikoi tehdä, he pilkkasivat 
häntä ja sitten valittivat ja kieltäytyivät auttamasta. 

Nefi opetti veljilleen, että vaikka Herra oli yrittänyt 
puhua heille Hengen hiljaisella, vienolla äänellä, heidän 
pahuutensa oli estänyt heitä tuntemasta Hänen sano-
jaan. Hän nuhteli heitä heidän jumalattomuudestaan ja 
kehotti heitä tekemään parannuksen.

Helppo Vaikea

Auta oppilaita 
oppimaan, kuinka 
voi tunnistaa oppeja 
ja periaatteita
Kun autat oppilaita 
oppimaan, kuinka 
pyhissä kirjoituksissa 
olevia oppeja ja peri-
aatteita voi tunnistaa, 
he pystyvät tutkimaan 
pyhiä kirjoituksia 
itsekseen tehokkaam-
min. Opeta oppilaita 
panemaan merkille 
ilmauksia kuten ”näin 
me näemme”, ”sen täh-
den”, ”niinpä”, ”katso” 
tai ”jos…, niin…”, 
jotka usein esittelevät 
periaatteita tai opillisia 
lausumia.

OPPIAIHE 18

1. Nefi 17
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OPPIAIHE 18

4. Mitä sellaista Herra on käskenyt, joka saattaa olla minulle vaikeaa?

5. Kuinka minä voin vastata kuten Nefi ja Mooses? Kuinka minä voin välttää Nefin vel-
jien ja Israelin lasten virheet?

Esittele yllä olevat kysymykset selittämällä, että ne auttavat oppilaita näkemään, kuinka 
Nefi saavuttuaan Runsauden alueelle toimi jatkuvasti kohdan 1. Nefi 17:3 periaatteen 
mukaan. Lisäksi kysymykset auttavat oppilaita soveltamaan periaatetta itseensä. Pyydä 
yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 17:7–8. Pyydä muuta luokkaa mainitsemaan, mitä 
Nefiä käskettiin tekemään. Pyydä oppilaita kirjoittamaan vastaus monisteeseen kysymyk-
sen 1 kohdalle tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa.

• Millä tavoin tämä käsky on saattanut olla vaikea Nefille?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 17:9–11 ja toista oppilasta lukemaan ääneen 
1. Nefi 17:15–16. Ennen kuin he lukevat, pyydä luokkaa kuuntelemaan, mikä on Nefin 
vastaus käskyyn rakentaa laiva.

• Mikä Nefin vastauksessa tekee teihin vaikutuksen?

Pyydä oppilaita kirjoittamaan yhteenveto Nefin vastauksesta monisteeseen kysymyksen 1 
kohdalle tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa.

Pyydä muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen 1. Nefi 17:17–21. Pyydä luokkaa 
panemaan merkille sanoja ja ilmauksia, jotka paljastavat Lamanin ja Lemuelin asenteen. 
Pyydä oppilaita kirjoittamaan yhteenveto Lamanin ja Lemuelin vastauksesta käskyyn 
rakentaa laiva. Pyydä yhtä tai kahta oppilasta esittämään omat yhteenvetonsa luokalle.

Selitä, että Nefi vastasi veljiensä valituksiin muistuttamalla heille, että Herra oli auttanut 
Moosesta suorittamaan vaikean tehtävän vapauttaa Israelin lapset orjuudesta. Nefi myös ver-
tasi veljiensä sydämen paatumusta Israelin lasten sydämen paatumukseen. Kehota oppilaita 
tutkimaan pyhien kirjoitusten kohtia ja kirjoittamaan vastauksensa kysymyksiin 2 ja 3. Riip-
puen oppilaidesi tarpeista voisit pyytää heitä tekemään tämän joko itsekseen tai pareittain.

Kun oppilaat ovat vastanneet kysymyksiin 2 ja 3, kysy:

• Kuinka Herra auttoi Moosesta toteuttamaan tehtävän, joka hänen käskettiin tehdä?

• Kuinka arvelette Mooseksen esimerkin ehkä auttaneen Nefiä?

• Millä tavoin Nefin veljet olivat Israelin lasten kaltaisia?

Tähdennä, että kun Herra antaa meille haasteellisia tehtäviä tai käskyjä, me voimme 
päättää suhtautua kuten Nefi tai me voimme suhtautua kuten Laman ja Lemuel. Selitä, 
että vaikka Jumala ei ole pyytänyt meitä suorittamaan sellaisia tehtäviä kuten laivan 
rakentaminen tai Kaislameren halkaiseminen, Hän on antanut meille käskyjä ja pyytänyt 
meitä toteuttamaan asioita, jotka joidenkuiden mielestä ovat vaikeita. Hän on esimerkiksi 
käskenyt meitä pitämään ajatukset hyveellisinä ja pyhittämään lepopäivän. Hän odottaa 
meidän täyttävän kirkon tehtävät (kuten koorumin tai luokan johtajana) ja palvelevan 
muita. Hän odottaa meidän myös pitävän liittomme ja pysyvän aktiivisina kirkossa myös 
haasteiden edessä. Anna oppilaille aikaa kirjoittaa vastaukset kysymyksiin 4 ja 5. Kannusta 
heitä vastaamaan kysymykseen 4 kirjoittamalla jotakin, mitä Herra on käskenyt ja mikä 
saattaa olla heille vaikeata.

Kun oppilailla on ollut riittävästi aikaa kirjoittaa, lue ääneen Nefin uskon ilmaus kohdassa 
1. Nefi 17:50. Pyydä sitten oppilaita lukemaan itsekseen 1. Nefi 17:51 ja miettimään, kuinka 
se soveltuu heidän elämäänsä. Kannusta heitä lisäämään oma nimensä sanan minua jälkeen 
ja korvaamaan ilmaus rakentamaan laivaa jollakin tehtävällä tai käskyllä, jota he pitävät vai-
keana. Voit halutessasi pyytää vapaaehtoisia oppilaita lukemaan ääneen kohdan 1. Nefi 17:51 
siten, että he käyttävät korvaavia sanoja. Viittaa jälleen taululle kirjoitettuun periaatteeseen.

• Mikä sellainen kokemus Nefillä oli tästä periaatteesta jo ollut, joka antoi hänelle luotta-
musta siihen, että Herra auttaisi häntä täyttämään minkä tahansa käskyn?

• Mitä sellaista te olette kokeneet, mikä antaa teille luottamusta siihen, että Jumala auttaa 
teitä suorittamaan kaiken, mitä Hän pyytää teiltä?

Lausu todistuksesi siitä, että kun me pidämme käskyt, Herra vahvistaa meitä ja järjestää 
meille keinot toteuttaa ne asiat, jotka Hän käskee.

Huomioi oppilaidesi 
tarpeita samalla 
kun opetat
On viisasta sovittaa 
opetusmenetelmiä, jotta 
voi auttaa oppilaita 
onnistuneesti täyttä-
mään roolinsa oppijoina. 
Esimerkiksi jos oppilaat 
vaikuttavat väsyneiltä, 
voisit antaa heidän työs-
kennellä pareittain aut-
taaksesi heitä pysymään 
mukana oppimisessa. Jos 
oppilaat puhkuvat tar-
moa, voisit pyytää heitä 
opiskelemaan itsekseen 
auttaaksesi heitä pysy-
mään asiassa.
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1.  NEFI  17

1. Nefi 17:45–55
Nefi nuhtelee Lamania ja Lemuelia näiden jumalattomuudesta
Aseta näkyviin kuva Nefi taltuttaa kapinalliset veljensä (62044; Evankeliumiaiheinen 
kuvakirja, 2009, nro 70). Pyydä oppilaita esittämään pääpiirteittäin, mitä kuvassa tapahtuu. 
Elleivät oppilaat osaa vastata, kehota heitä etsimään vastaus kohdista 1. Nefi 17:48, 53–54.

• Miksi kohdan 1. Nefi 17:53 mukaan Herra järkytti Nefin veljet? (Voit ehkä auttaa oppi-
laita ymmärtämään, että sana järkyttää tarkoittaa tässä yhteydessä ’saada vapisemaan tai 
värisemään’.)

Selitä, että Lamanin ja Lemuelin järkyttäminen oli vain yksi monista tavoista, joilla Herra 
kommunikoi heidän kanssaan. Pyydä oppilaita lukemaan 1. Nefi 17:45 ja tunnistamaan 
muutamia tapoja, joilla Herra oli kommunikoinut Lamanin ja Lemuelin kanssa aiemmin.

• Millä tavoin Herra oli kommunikoinut Lamanin ja Lemuelin kanssa? Mikä näistä 
tavoista tuntuu olevan se keino, jolla Herra pyrkii tavallisimmin kommunikoimaan mei-
dän kanssamme?

Voit kenties ehdottaa, että oppilaat merkitsevät seuraavan ilmauksen kohdassa 1. Nefi 
17:45: ”Hän on puhunut teille hiljaisella, vienolla äänellä.” Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 
kahdentoista apostolin koorumin presidentin Boyd K. Packerin seuraava lausunto:

”Pyhä Henki puhuu äänellä, jonka pikemminkin tunnette kuin kuulette. Sitä kuvataan hil-
jaiseksi vienoksi ääneksi [OL 85:6]. Vaikka me puhumme Hengen kuiskausten ’kuuntele-
misesta’, niin useimmiten hengellistä ohjausta kuvataan sanomalla ’Minulla oli tunne …’” 
(Ks. ”Henkilökohtainen ilmoitus – lahja, koe ja lupaus”, Valkeus, tammikuu 1995, s. 59.)

Voit halutessasi kehottaa oppilaita kirjoittamaan seuraavan totuuden pyhiin kirjoituksiinsa 
kohdan 1. Nefi 17:45 viereen: Pyhä Henki puhuu hiljaisella, vienolla äänellä, jonka 
me pikemminkin tunnemme kuin kuulemme. (Voit ehkä tähdentää tätä periaatetta 
pyytämällä oppilaita lukemaan OL 8:2–3.)

• Milloin olette tunteneet Pyhän Hengen hiljaisen, vienon äänen puhuvan teille?

• Mitä sellaista te teette, mikä auttaa teitä tuntemaan ja tunnistamaan Pyhän Hengen 
hiljaisen, vienon äänen?

Kun oppilaat ovat vastanneet, voit ehkä kannustaa heitä merkitsemään seuraavan ilmauk-
sen kohdassa 1. Nefi 17:45: ”Mutta teidän tuntonne oli turtunut, niin että ette voineet tun-
tea hänen sanojaan.” Pyydä oppilaita lukemaan kohdan 1. Nefi 17:45 ensimmäinen virke 
ja tunnistamaan, miksi Lamanin ja Lemuelin tunto ”oli turtunut”. Kehota heitä kertomaan, 
mitä he saavat selville.

• Miksi se, että Laman ja Lemuel olivat ”kerkeitä tekemään pahaa”, saisi aikaan sen, että 
heidän tuntonsa ”olisi turtunut”?

• Kuinka meidän syntimme saattaisivat vaikuttaa kykyymme tuntea Pyhän Hengen 
vaikutusta?

Kun oppilaat ovat vastanneet, lue ensimmäisen presidenttikunnan jäsenenä palvelleen 
presidentti James E. Faustin seuraavat sanat: 

”Suuri osa kommunikoinnista meidän aikanamme tapahtuu matkapuhelimien välityksellä. 
Aika ajoin huomaamme kuitenkin katvealueita, joissa matkapuhelimen 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 katvea-
lueille – 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.)

Kehota lopuksi oppilaita miettimään sanomia, joita Herra on pyrkinyt välittämään heille 
viime aikoina. Kannusta heitä pohtimaan, onko mitään ”hengellisiä katvealueita”, jotka 
saattavat estää heitä saamasta näitä viestejä. (Voit ehkä pyytää oppilaita kirjoittamaan tästä 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa.) Todista, että Pyhä Henki puhuu hiljaisella, 
vienolla äänellä, jonka me pikemminkin tunnemme kuin kuulemme. Todista myös, että me 
voimme kokea tätä kommunikointia, kun me pyrimme olemaan kelvollisia saamaan näitä 
lempeitä kehotuksia.
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Opetusehdotuksia

1. Nefi 18:1–8
Lehin perhe valmistautuu purjehtimaan luvattuun maahan
Kirjoita taululle sanat Herran voima ja omat ponnisteluni. Kehota oppilaita miettimään 
jotakin ongelmaa, joka heillä on edessään. Pyydä heitä valitsemaan, kumpi (Herran voima 
vai omat ponnisteluni ) saattaa olla ongelman ratkaisemisessa tehokkaampi, ja pyydä heitä 
selittämään miksi. Keskusteltuanne lyhyesti kehota oppilaita panemaan merkille, millä 
tavoin Nefin esimerkki luvussa 1. Nefi 18 voi auttaa heitä kohtaamaan heidän eteensä 
tulevat haasteet.

Aseta näkyviin kuva Lehi ja hänen kansansa saapuvat luvattuun maahan (62045; Evanke-
liumiaiheinen kuvakirja, 2009, nro 71).

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 1. Nefi 18:1–8. Pyydä heitä panemaan merkille, 
1) mitä Nefi ja hänen perheensä tekivät valmistautuakseen matkalleen luvattuun maa-
han ja 2) mitä Herra teki auttaakseen heitä.

• Miksi arvelette olleen merkittävää, että Nefi sai ilmoitusta ”aika ajoin”?

• Minkä yhteyden huomaatte Nefin tekojen ja hänen Herralta saamansa avun välillä koh-
dassa 1. Nefi 18:2–3?

• Kuinka Herran ohjaus ja Nefin omat ponnistelut olivat kumpikin välttämättömiä, jotta 
laiva tuli valmiiksi ja matka luvattuun maahan toteutui?

Pyydä oppilaita esittämään tiivistäen muutamia periaatteita, joita voimme oppia Nefin 
esimerkistä. Kun oppilailla on ollut tilaisuus tunnistaa oppimiaan totuuksia, kirjoita taululle 
seuraava periaate: Jotta voimme toteuttaa sen, mitä Herra käskee, meidän tulee etsiä 
Hänen apuaan ja ponnistella itse.

• Milloin te olette saaneet johdatusta tai ohjausta Herralta ja lisäksi teidän on täytynyt itse 
ponnistella pitääksenne jonkin Hänen käskyistään?

Kehota oppilaita kirjoittamaan pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa tai seminaari-
muistivihkoonsa toistensa vastauksia yllä olevaan kysymykseen.

Tähdennä, että me kaikki tarvitsemme Jumalan apua totellaksemme Hänen käskyjään 
ja noudattaaksemme evankeliumin tasovaatimuksia, jotka on esitetty Nuorten voimaksi 
- kirjasessa. (Voit ehkä hankkia Nuorten voimaksi - kirjasen ja silmäillä sitä ennen oppi-
tuntia.) Kannusta oppilaita miettimään, minkä käskyn tai evankeliumin tasovaatimuksen 
noudattamisessa he tarvitsevat erityisesti Jumalan apua. Anna heille aikaa kirjoittaa pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa siitä, 1) mitä he voivat tehdä etsiäkseen Herran apua 
käskyn tai tasovaatimuksen noudattamisessa ja 2) mitä henkilökohtaisia ponnisteluja hei-
dän tulee tehdä sitä noudattaakseen.

Johdanto
Herran ohjausta noudattaen Nefi ja muut rakensivat 
laivan valmiiksi ja lähtivät kohti luvattua maata. Heidän 
matkansa aikana Laman ja Lemuel sekä Ismaelin pojat 
ja näiden vaimot kapinoivat Herraa vastaan. Kun Nefi 
nuhteli heitä, Laman ja Lemuel sitoivat hänet köysillä. 
Sen seurauksena Liahona lakkasi toimimasta eivätkä he 

pystyneet tietämään, mihin suuntaan laivaa tuli ohjata. 
Kun kova myrsky uhkasi jokaisen laivalla olleen henkeä, 
he tekivät parannuksen ja vapauttivat Nefin. Nefi 
rukoili myrskyn tyynnyttämiseksi, ja Herra ohjasi jälleen 
heidän matkaansa kohti luvattua maata.

OPPIAIHE 19

1. Nefi 18
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1.  NEFI  18

1. Nefi 18:9–25
Laman ja Lemuel johtavat kapinaa, joka vaikeuttaa matkaa luvattuun maahan
Esitä seuraava kysymys:

• Mistä syistä arvelette meidän kokevan vastoinkäymisiä?

Keskusteltuanne jonkin aikaa pyydä yhtä oppilasta lukemaan seitsemänkymmenen koo-
rumin jäsenen vanhin L. Whitney Claytonin seuraava lausunto. Kehota luokkaa panemaan 
merkille, mitkä kolme syytä vanhin Clayton antaa kokemillemme vastoinkäymisille:

”Yleisesti ottaen meidän taakkoihimme on kolme syytä. [1] Jotkin taakat ovat luonnollisia 
seurauksia sen maailman oloista, jossa elämme. Sairauksia, fyysisiä vammoja, hurrikaaneja 
ja maanjäristyksiä tulee aika ajoin ilman omaa syytämme. – –

[2] Toisia taakkoja sälytetään harteillemme muiden ihmisten rikkomusten vuoksi. Kaltoin-
kohtelu ja riippuvuudet voivat 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. – –

[3] Omat virheemme ja vajavuutemme aiheuttavat monia ongelmistamme ja voivat 
sälyttää raskaita taakkoja omille harteillemme. Kaikkein raskain taakka, minkä sälytämme 
omille harteillemme, on synnin taakka.” (Ks. ”Että teidän kuormanne olisivat keveitä”, 
Liahona, marraskuu 2009, s. 12–13.)

Kirjoita taululle 1) maailman olot, 2) muiden rikkomukset ja 3) omat virheemme ja vajavuutemme.

Selitä, että sen jälkeen kun Lehin perhe oli lähtenyt valtamerimatkalleen, Laman, Lemuel 
ja muut tekivät huonoja valintoja, joiden seurauksena kaikkia laivalla olleita kohtasi 
vastoinkäyminen. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 18:9. Kannusta oppilaita 
nostamaan kätensä, kun he kuulevat esimerkin jostakusta, joka tekee väärän valinnan.

• Minkä väärän valinnan Laman, Lemuel, Ismaelin pojat ja näiden vaimot tekivät? Miksi 
se oli väärin?

Auta oppilaita ymmärtämään, ettei ole väärin tanssia, kuunnella musiikkia tai pitää haus-
kaa, mutta tässä jakeessa annetaan ymmärtää, että Laman, Lemuel ja muut tekivät näitä 
asioita ”perin karkeasti” (1. Nefi 18:9). Selitä, että tässä yhteydessä sana karkeasti viittaa 
siihen, että toimitaan mauttomasti tai hävyttömästi. Vastustaja voi käyttää tanssia, musiik-
kia ja puhetapaamme turmellakseen meidän sydämemme ja mielemme sekä saadakseen 
meidät menettämään Pyhän Hengen kumppanuuden.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 18:10.

• Mitä Nefi kohdan 1. Nefi 18:10 mukaan pelkäsi tapahtuvan, elleivät kapinoivat tekisi 
parannusta?

• Mitä Nefi teki pyrkiessään auttamaan heitä?

Pyydä oppilaita miettimään, kuinka he suhtautuisivat, jos joku perheenjäsen tai kirkon 
johtaja kehottaisi heitä kuuntelemaan toisenlaista musiikkia, tanssimaan toisella tavalla tai 
puhumaan toisella tavalla kuin mitä he tähän asti ovat tehneet. Kannusta heitä miettimään, 
olisivatko he halukkaita kuuntelemaan ja muuttumaan.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 18:11.

• Kuinka kohdan 1. Nefi 18:10–11 mukaan Laman ja Lemuel suhtautuivat Nefin neuvoon?

• Miksi Herra antoi Lamanin ja Lemuelin sitoa Nefin?

Pyydä muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen 1. Nefi 18:12–14, 17–19. Pyydä 
oppilaita panemaan merkille sanoja ja ilmauksia, jotka osoittavat Lamanin ja Lemuelin 
käytöksen seuraukset. Pyydä oppilaita mainitsemaan, mitä evankeliumin periaatteita he 
voivat oppia tästä kertomuksesta. Yksi vastaus voisi olla, että synti johtaa siihen, että 
kärsimyksiä tulee meille itsellemme ja toisinaan muillekin. Voisit auttaa oppilaita 
toteuttamaan tätä periaatetta esittämällä seuraavanlaisia kysymyksiä:

• Kuinka muutamien kapinalliset teot vaikuttivat koko ryhmään?

• Millä tavoin epäviisaat tai kapinalliset valinnat saattaisivat haitata kykyämme saada 
ilmoitusta?

Halutessasi voit tämän keskustelun kuluessa lukea kahdentoista apostolin koorumin presi-
dentin Boyd K. Packerin seuraavan lausunnon:
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”Olemme tarkkailleet kunnioituksen ja sen puutteen vaihteluita kirkossa. Vaikka monia voi 
todella kiittää, me olemme tuuliajolla. Meillä on syytä olla todella huolissamme.

Maailma on muuttumassa yhä meluisammaksi. Vaatetus, ulkoasu ja käytös ovat löyhempiä, 
nuhruisempia ja epäsiistimpiä. Remuisa musiikki ruokottomin sanoin pauhaa kovaäänisistä 
– –. Tällaisen eri variaatiot ovat tulossa yhä suositummiksi ja vaikuttavat nuoriimme. – –

Tämä suuntaus metelin, jännityksen ja kiistelyn lisääntymiseen sekä pidättymisen, arvok-
kuuden ja muodollisuuden vähenemiseen ei ole sattumanvaraista, viatonta eikä vaaratonta.

Ensimmäinen käsky, jonka sotilaallista hyökkäystä johtava komentaja antaa, koskee viesti-
yhteyksien tukkimista niiltä, jotka hän aikoo valloittaa.

Kunnioituksen puute sopii vastustajan suunnitelmiin, kun hän pyrkii tukkimaan ilmoituk-
sen herkät kanavat sekä mielessä että hengessä.” (Ks. ”Kunnioitus luo pohjaa innoituk-
selle”, Valkeus, tammikuu 1992, s. 25.)

• Jos teistä tulisi kapinoivia ja tottelemattomia, kuinka se saattaisi vaikuttaa perheeseenne? 
Kuinka se saattaisi vaikuttaa ystäviinne? Kuinka se saattaisi vaikuttaa luokkaanne tai 
koorumiinne?

Viittaa jälleen vastoinkäymisten kolmeen syyhyn, jotka on kirjoitettu taululle. Selitä, että 
tämän luvun loppuosa voi auttaa meitä oppimaan, kuinka meidän tulee toimia, kun vas-
toinkäymisiä tulee, olivatpa ne seurausta omista valinnoistamme tai muiden valinnoista. 
Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 1. Nefi 18:15–16, 20–23. Kannusta heitä panemaan 
merkille totuuksia, jotka voisivat soveltua jompaankumpaan tilanteeseen. Pyydä heitä 
kertomaan omin sanoin, mitä he oppivat. Mahdollisia vastauksia:

Me voimme turvautua Jumalaan ja pysyä uskollisina koettelemustemme aikana.

Rukous voi auttaa meitä löytämään rauhaa koettelemustemme aikana.

Kun oppilaat kertovat ajatuksiaan, pidä huoli siitä, että tähdennät, kuinka vanhurskaana 
esimerkkinä Nefi oli koettelemuksensa aikana. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan vanhin 
L. Whitney Claytonin seuraava todistus. Pyydä luokkaa mainitsemaan, mitä vanhin Clay-
ton neuvoi meitä tekemään kohdatessamme koettelemuksia:

”Riippumatta siitä, mitä taakkoja meille tulee elämässä luonnonolojen, muiden väärien 
tekojen tai omien virheidemme ja vajavuuksiemme seurauksena, me olemme kaikki 
rakastavan taivaallisen Isän lapsia – Hänen, joka lähetti meidät maan päälle toteuttaak-
seen iankaikkisen suunnitelmansa meidän kasvuksemme ja kehitykseksemme. Meidän 
ainutlaatuiset yksilölliset kokemuksemme voivat auttaa meitä valmistautumaan palaamaan 
Hänen luokseen. – – Meidän täytyy tehdä kaikki voitavamme kestääksemme taakkamme 
hyvin [ks. OL 121:7–8]. – –

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

Kehota oppilaita miettimään yhtä niistä totuuksista, joita he ovat oppineet tässä 
oppiaiheessa.

• Milloin olette nähneet tämän totuuden omassa elämässänne tai jonkun tuntemanne 
ihmisen elämässä?

Voit ehkä lisätä oman todistuksesi siitä, että Jumala voi auttaa meidät koettelemustemme 
läpi, kun olemme uskollisia ja kun teemme parannuksen ja palaamme Hänen luokseen.

Muistuta lopuksi oppilaille, että huolimatta niistä koettelemuksista, joita Nefi ja hänen per-
heensä kohtasivat, he saapuivat lopulta luvattuun maahan. Todista, että kun me etsimme 
Herran ohjausta ja työskentelemme uutterasti noudattaaksemme sitä, mekin voimme 
onnistuneesti saattaa päätökseen sen matkan, jonka Herra on lähettänyt meidät maan 
päällä kokemaan.
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1. Nefi 19:1–19
Nefi kirjoittaa muistiin profetioita Jeesuksesta Kristuksesta auttaakseen kansaa 
muistamaan Lunastajansa
Näytä Mormonin kirjaa. Tiivistä 1. Nefi 19:1–4 selittämällä, että Nefiä käskettiin valmista-
maan kahdet levyt – toiseen hänen tulisi kirjoittaa kansansa pyhä (uskonnollinen) historia 
ja toiseen maallinen historia. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 19:3, 5–6. 
Pyydä muuta luokkaa panemaan merkille, mitä Nefi sanoi ”pyhistä asioista”.

• Minkä syyn Nefi esitti sille, että hän piti aikakirjaa pyhistä asioista?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 19:7. Ennen kuin hän lukee, selitä, että tässä 
jakeessa ilmaus ”Israelin Jumala” viittaa Jeesukseen Kristukseen. Ilmaus, ettei pidä jotakuta 
minkään arvoisena, tarkoittaa sitä, että kohtelee häntä aivan kuin hän olisi arvoton.

• Mistä Nefi alkoi kirjoittaa sen jälkeen kun hän oli sanonut aikovansa kirjoittaa vain siitä, 
mikä oli pyhää?

• Millä tavoin kohdan 1. Nefi 19:7 mukaan jotkut ihmiset polkevat Vapahtajan jalkoihinsa 
tai eivät pidä Häntä minkään arvoisena?

• Kuinka se, että kieltäytyy kuulemasta Herran neuvoa, on kuin pitäisi Häntä tyhjän arvoi-
sena tai polkisi Hänet jalkoihinsa?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 19:8–10. Pyydä luokkaa panemaan merkille 
tapoja, joilla ihmiset kohtelisivat Vapahtajaa pitäen Häntä tyhjän arvoisena Hänen palvelu-
työnsä aikana kuolevaisuudessa. (Voit kenties ehdottaa, että oppilaat merkitsevät löytä-
mänsä sanat ja ilmaukset pyhiin kirjoituksiinsa.)

• Millä tavoin ihmiset kohtelisivat Vapahtajaa pitäen Häntä tyhjän arvoisena Hänen palve-
lutyönsä aikana kuolevaisuudessa?

• Mitkä yksityiskohdat näissä jakeissa osoittavat, ettei Vapahtaja pidä meitä tyhjän arvoi-
sina? (Oppilaiden tulisi ymmärtää, että Vapahtaja kärsi kaiken, mitä kärsi, ”ihmislapsia 
kohtaan tuntemansa rakastavan hyväntahtoisuuden ja pitkämielisyyden tähden”.)

• Kun mietitte näitä jakeita, mitä tunnette Vapahtajaa kohtaan?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 1. Nefi 19:13–14 ja pyydä luokkaa panemaan merkille, 
mitä syitä profeetta Senos esitti sille, että ne, jotka ristiinnaulitsisivat Vapahtajan, (ja heidän 
jälkeläisensä) joutuisivat ”kaikkien ihmisten kurittamiksi”.

• Mitä syitä profeetta Senos esitti sille, että ne, jotka ristiinnaulitsisivat Vapahtajan,  
(ja heidän jälkeläisensä) joutuisivat ”kaikkien ihmisten kurittamiksi”?

Kirjoita taululle seuraava lause: He kääntävät pois sydämensä.

• Mitä teidän mielestänne tarkoittaa se, että kääntää sydämensä pois Herrasta?

Johdanto
Tässä luvussa Nefi selitti, että jotkut ihmiset eivät kun-
nioittaisi Israelin Jumalaa, Jeesusta Kristusta. Kuvaan-
nollisesti he polkisivat Jeesuksen Kristuksen jalkoihinsa 
siten, etteivät pitäisi Häntä minkään arvoisena ja 
kieltäytyisivät kuulemasta Hänen neuvoaan. Nefi selosti 
myös muinaisten profeettojen opetuksia. Nämä profee-
tat olivat ennustaneet, että Vapahtajan ruoskimisesta ja 
ristiinnaulitsemisesta vastuussa olleet ihmiset ja samoin 

heidän jälkeläisensä hajotettaisiin ja heitä kiusattaisiin, 
kunnes he kääntäisivät sydämensä Herran puoleen. Sinä 
aikana Herra muistaisi ”ne liitot, jotka hän teki heidän 
isiensä kanssa” (ks. 1. Nefi 19:15). Nefi selitti, että hän 
kirjoitti nämä asiat saadakseen kansansa muistamaan 
Herran ja uskomaan Häneen. Hän opetti kansaansa 
myös soveltamaan kirjoituksia itseensä, jotta se auttaisi 
heitä uskomaan Herraan.

OPPIAIHE 20

1. Nefi 19
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Kun oppilaat ovat vastanneet, sano luokalle, että haluaisit muutamien oppilaiden auttavan 
havainnollistamaan, kuinka tämä ilmaus saattaisi soveltua meihin nykyään. Kutsu muutamia 
oppilaita taululle. Pyydä heitä jokaista kirjoittamaan esimerkki toiminnasta, joka saattaisi 
osoittaa, että ihminen on kääntänyt sydämensä pois Herrasta. Pyydä heitä sitten selittämään, 
mitä seurauksia saattaisi olla siitä, että kääntää sydämensä pois heidän kirjoittamallaan 
tavalla. (Esim. oppilas saattaisi kirjoittaa lakkaa tutkimasta pyhiä kirjoituksia ja sitten selittää, 
että yhtenä seurauksena tästä toiminnasta on heikentynyt kyky saada ilmoitusta.)

Kun muutamat oppilaat ovat selittäneet omat esimerkkinsä, kerro luokalle, että riippumatta 
siitä, miksi saattaisimme kääntää sydämemme pois Herrasta, me voimme päättää kään-
tää sydämemme takaisin Häneen. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 1. Nefi 19:14–17 ja 
panemaan merkille Herran lupaukset niille, jotka kääntävät sydämensä takaisin Häneen.

• Milloin Herra hajottaa Israelin? (Kun he kääntävät sydämensä pois Hänestä.)

• Milloin Herra kokoaa Israelin? (Kun he kääntävät sydämensä Häneen.)

• Mitä Herra sanoi tekevänsä niiden hyväksi, jotka eivät enää käännä sydäntään Häntä vastaan?

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että Herra muistaa nämä ihmiset ja liitot, jotka Hän on 
tehnyt heidän isiensä kanssa?

Auta oppilaita ymmärtämään, ettei Herra ole unohtanut näitä ihmisiä. He olivat eläneet 
siten, ettei Hän voinut suoda heille kaikkia evankeliumin siunauksia. Kun heidän jälkeläi-
sensä kääntävät sydämensä Herraan, Hän lupaa muistaa heidät, koota heidät kirkkoonsa ja 
suoda heille kaikki evankeliumin siunaukset.

• Mitä teidän mielestänne jakeiden 15–17 lupaukset merkitsevät meille? (Yksi ajatus, jonka 
tulisi nousta esiin tässä keskustelussa, on se, että kun me käännämme sydämemme 
Herraan, Hän kunnioittaa liittoja, jotka olemme tehneet Hänen kanssaan.)

Kehota oppilaita pohtimaan seuraavia kysymyksiä ja kirjoittamaan vastaukset pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaansa tai seminaarimuistivihkoonsa. (Voit ehkä kirjoittaa kysymykset taululle.)

• Millaiset teot osoittavat, että sinä ja perheesi olette kääntäneet sydämenne Herraan?

• Milloin tällaiset teot ovat auttaneet sinua tai perhettäsi saamaan Herran siunauksia?

Voit ehkä pyytää muutamaa oppilasta kertomaan vastauksensa luokalle. Muistuta heille, 
ettei heidän tarvitse kertoa kokemuksista, jotka ovat liian henkilökohtaisia tai yksityisiä.

Selitä lyhyesti, että Nefi tarkoitti aikakirjansa Israelin huoneen kaikille jäsenille – myös 
meille. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 1. Nefi 19:18–19 ja pyydä luokkaa mainitsemaan, 
mitä Nefi halusi saada meidät tekemään. Todista, että kun me muistamme Herran ja kään-
nämme sydämemme Häneen, Hän suo meille evankeliuminsa siunauksia.

1. Nefi 19:20–24
Nefi selittää, miksi hän käytti muinaisia pyhiä kirjoituksia opettaakseen kansaansa
Lue ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presidentti Henry B. Eyringin seuraava lau-
sunto, joka on mukailtu kirkon koululaitoksen uskonnonopettajille pidetystä puheesta:

”Lupaan teille tämän, kun luette Mormonin kirjaa: Se vetää teitä puoleensa, kun ymmär-
rätte, että Herra on sisällyttänyt siihen sanomansa teille. Nefi, Mormon ja Moroni tiesivät 
sen, ja ne, jotka kokosivat sen, sisällyttivät siihen viestejä teitä varten. Toivon teidän luot-
tavan siihen, että tämä kirja on kirjoitettu teidän oppilaitanne varten. Se sisältää yksinker-
taisia, suoria, heille tarkoitettuja viestejä, jotka kertovat heille, kuinka muuttua. Juuri siitä 
tässä kirjassa on kysymys. Se todistaa Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta ja sovituksesta 
sekä siitä, kuinka sovitus voi toimia heidän elämässään. Te saatte tänä vuonna kokea sen 
muutoksen, joka tulee sovituksen voiman kautta sen ansiosta, että tutkitte tätä kirjaa.” (Ks. 
”Mormonin kirja muuttaa elämänne”, Liahona, helmikuu 2004, s. 15.)

• Kuinka teille on hyötyä siitä, että Mormonin kirjaa lukiessanne tiedätte, että Nefi, Mor-
mon ja Moroni ottivat mukaan sanomia teille?

Lue presidentti Ezra Taft Bensonin seuraavat lausunnot:

”Mormonin kirja kirjoitettiin meille, jotka elämme tänään. Jumala on sen kirjoittaja. Se on 
langenneen kansan aikakirja, jonka innoitetut miehet ovat koonneet meidän siunauksek-
semme. Niillä ihmisillä ei koskaan ollut sitä kirjaa – se oli tarkoitettu meille. Muinainen 
profeetta Mormon, jonka mukaan kirja on saanut nimensä, teki lyhennelmän vuosisatoja 
kattavista aikakirjoista. Jumala, joka tietää kaiken alusta asti, sanoi hänelle, mitä hänen oli 
otettava lyhennelmäänsä ja mitä me tarvitsisimme aikaamme varten.” (Ks. ”Mormonin 
Kirja on Jumalan sanaa”, Valkeus, elokuu 1975, s. 44.)
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”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 itsel-
tämme: ’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. 56.)

Kehota luokkaa lukemaan itsekseen 1. Nefi 19:22–23 ja panemaan merkille, kuinka Nefi 
kuvaa sitä, kuinka hän auttoi veljiään löytämään pyhistä kirjoituksista sanomia itselleen.

• Mitä Nefi odotti seuraavan siitä, että hän sovelsi pyhiä kirjoituksia itseensä ja kansaansa?

• Mitä sanalla hyöty tarkoitetaan? (Etu, etuisuus, apu, ansio, voitto.)

Valmista seuraava taulukko monisteeksi tai laita se näkyviin taululle ja pyydä oppilaita 
jäljentämään se pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa.

Pyhien kirjoitusten soveltaminen itseemme Pyhien kirjoitusten totuuksien toteuttaminen 
käytännössä

Mitä tilannetta tai 
tapausta pyhien 
kirjoitusten kohdassa 
kuvataan?

Kuinka tämä muistut-
taa jotakin tilannetta 
omassa elämässäni tai 
maailmassa ympärilläni?

Mitä totuutta tai 
sanomaa tässä 
pyhien kirjoitusten 
kohdassa opetetaan?

Kuinka minä voin toi-
mia tämän totuuden 
tai sanoman pohjalta 
omassa tilanteessani?

Esittele taulukko selittämällä, että soveltaminen tarkoittaa vertaamista. Pyhien kirjoitusten 
soveltaminen itseemme tarkoittaa, että vertaamme pyhien kirjoitusten kohdan tapausta 
tilanteeseen omassa elämässämme tai maailmassa ympärillämme. Kun tunnistamme 
samankaltaisuuksia pyhien kirjoitusten tapausten ja oman elämämme tilanteiden välillä, se 
valmistaa meitä löytämään pyhien kirjoitusten totuuksia ja toteuttamaan niitä omassa elä-
mässämme. Samat totuudet, jotka koskivat ihmisiä, joista kerrotaan pyhissä kirjoituksissa, 
voivat soveltua meihin, kun olemme samanlaisissa tilanteissa.

Auta oppilaita ymmärtämään, kuinka soveltaminen johtaa toteuttamiseen käytännössä, pyy-
tämällä heitä täydentämään taulukkonsa samalla kun käyt läpi heidän kanssaan Mormonin 
kirjan ensimmäisen hallittavan kohdan, 1. Nefi 3:7. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 
1. Nefi 3:7.

• Millaisessa tilanteessa Nefi toimi, kun hän sanoi nämä sanat? (Profeetta – hänen isänsä 
Lehi – oli pyytänyt häntä palaamaan Jerusalemiin hakemaan pronssilevyt. Hänen vel-
jensä olivat valittaneet tämän tehtävän vaikeutta.)

• Kuinka Nefin tapaus muistuttaa jotakin tilannetta teidän elämässänne? Milloin Herra on 
odottanut teidän tekevän jotakin vaikeaa?

• Mikä totuus auttoi Nefiä hänen tilanteessaan? (Nefi tiesi, että aina kun Herra antaa 
jonkin käskyn lapsilleen, Hän valmistaa keinon, jolla he voivat toteuttaa sen.)

• Mitä te voitte tehdä toimiaksenne tämän totuuden pohjalta omassa tilanteessanne?

Pyydä muutamia oppilaita kertomaan, kuinka he ovat soveltaneet kohtaa 1. Nefi 3:7 
itseensä ja kuinka he voivat toteuttaa sitä elämässään. (Muistuta heille, ettei heidän tarvitse 
kertoa sellaista tietoa, joka on liian henkilökohtaista tai yksityistä.)

Näytä oppiaiheen päätteeksi jälleen Mormonin kirjaa. Muistuta oppilaille, että Nefi piti 
Vapahtajaa koskevia kirjoituksiaan pyhinä ja suuriarvoisina itselleen ja muille. Kannusta 
oppilaita tutkimaan pyhiä kirjoituksia ja panemaan merkille sanomia, joita Herra ja Hänen 
profeettansa ovat panneet niihin meitä varten. Todista, että kun me sovellamme pyhiä 
kirjoituksia itseemme, me opimme ja hyödymme niistä.

Kannusta oppilaita tutkimaan pyhiä kirjoituksia itsekseen ja etsimään kohtia, joita he 
voivat soveltaa itseensä. He voisivat kokeilla sitä, että lisäävät oman nimensä joihinkin 
jakeisiin ja lukevat jakeet, aivan kuin Herra tai Hänen profeettansa puhuisi suoraan heille. 
Esimerkiksi he voisivat lukea kohdan 2. Nefi 31:20 ensimmäisen osan tähän tapaan: ”Sen 
vuoksi teidän [lisää nimi] täytyy ponnistella eteenpäin lujina Kristuksessa.”

Voisit antaa tyhjiä taulukoita, joita oppilaat voivat käyttää kotona. Kehota heitä tulemaan 
seuraavalle oppitunnille valmiina kertomaan, kuinka he ovat soveltaneet pyhiä kirjoituksia 
itseensä ja kuinka he ovat oppineet ja hyötyneet tästä kokemuksesta.

Pyhien kirjoitusten 
soveltaminen 
itseemme
Evankeliumin opettajan 
yksi tärkeä päämäärä 
on auttaa oppilaita 
oppimaan, kuinka he 
voivat soveltaa pyhiä 
kirjoituksia itseensä. 
Opettaja voi auttaa 
oppilaita tekemään niin 
esittämällä samanlaisia 
kysymyksiä kuin taulu-
kossa ja oppiaiheessa. 
Etsi opettaessasi tilai-
suuksia auttaa oppilaita 
oppimaan, kuinka he 
voivat soveltaa pyhiä 
kirjoituksia itseensä.
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Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe
1. Nefi 15–19 (Viikko 4)

Valmisteluaineistoa 
kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä 
oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä opeista ja periaatteista, joita 
oppilaat oppivat tutkiessaan lukuja 1. Nefi 15–19 (viikko 4), 
mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiaiheesi osana. 
Opettamasi oppiaihe keskittyy vain muutamiin näistä opeista 
ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen kehotuksia, kun 
mietit oppilaidesi tarpeita.

Päivä 1 (1. Nefi 15)
Nefi ja hänen veljensä suhtautuivat eri tavoin Lehin profetioi-
hin. Perehtymällä Nefin toimiin oppilaat huomasivat, että jos 
me kysymme Herralta uskossa ja noudatamme Hänen käsky-
jään, niin me olemme valmiita saamaan Häneltä ilmoitusta ja 
johdatusta. Nefi selitti rautakaiteen merkitystä osoittamalla, 
että Jumalan sanan tutkiminen ja noudattaminen päivittäin 
vahvistaa meitä Saatanan kiusauksia vastaan.

Päivä 2 (1. Nefi 16)
Lamanin ja Lemuelin reaktio Nefin opetuksiin osoitti oppi-
laille, että ”syylliset pitävät totuutta kovana” (1. Nefi 16:2). 
Kun Nefi rikkoi jousensa, hän osoitti, että jos me teemme 
kaiken voitavamme ja etsimme Herran ohjausta, Herra aut-
taa meidät läpi vaikeuksiemme. Perehtymällä siihen, kuinka 
Liahona ohjasi Lehin perhettä, oppilaat oppivat, että ”vähäi-
sin keinoin Herra voi saada aikaan suuria” (1. Nefi 16:29).

Päivä 3 (1. Nefi 17)
Nefi kertoi perheensä oleskelusta erämaassa ja saapumisesta 
Runsaudenmaahan. Kun häntä käskettiin rakentamaan laiva, 
hän osoitti, että jos me pidämme käskyt, niin Herra vahvistaa 
meitä ja järjestää meille keinot toteuttaa se, mitä Hän on 
käskenyt. Herra kutsui usealla tavalla Nefin veljiä parannuk-
seen. Oppilaat oppivat, että Pyhä Henki puhuu tavallisesti hil-
jaisella, vienolla äänellä, jonka me pikemminkin tunnemme 
kuin kuulemme. He laativat luettelon tilanteista ja paikoista, 
jotka estäisivät heitä tunnistamasta hiljaista, vienoa ääntä.

Päivä 4 (1. Nefi 18–19)
Nefin esimerkki laivan rakentamisessa osoitti oppilaille, että 
toteuttaaksemme sen, mitä Herra käskee, meidän tulee etsiä 
Hänen apuaan ja ponnistella itse. Tutkiessaan Lehin perheen 
matkaa luvattuun maahan he oppivat, että synti johtaa 
siihen, että kärsimyksiä tulee meille itsellemme ja toisinaan 
muillekin. Kun veljet vainosivat Nefiä, hänen esimerkkinsä 
opetti, että me voimme turvautua Jumalaan ja pysyä uskol-
lisina koettelemustemme aikana ja että rukous voi auttaa 
meitä löytämään rauhaa koettelemustemme aikana.

Johdanto
Tällä viikolla oppilaat ovat opiskelleet merkittäviä tapahtumia, 
jotka tapahtuivat, kun Lehin perhe matkusti erämaan halki ja val-
tameren yli luvattuun maahan. Tämä oppiaihe auttaa oppilaita 
kertaamaan niitä tapahtumia sekä keskustelemaan ja todista-
maan oppimistaan periaatteista. Auta oppilaita huomaamaan, 
kuinka Nefi pysyi uskollisena vaikeissa olosuhteissa. Kannusta 
heitä noudattamaan hänen esimerkkiään kuuliaisuudesta ja 
turvaamaan Herraan vaikeina aikoina.

Opetusehdotuksia

1. Nefi 15–18
Nefi on esimerkkinä kuuliaisuudesta ja Herraan turvaamisesta 
koettelemusten keskellä
Jos seuraavat kuvat ovat saatavilla, varaa ne valmiiksi voidaksesi 
laittaa ne näkyviin:

• Liahona (62041; Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009, nro 68)
• Nefi taltuttaa kapinalliset veljensä (62044; Evankeliumiaihei-

nen kuvakirja, nro 70)
• Lehi ja hänen kansansa saapuvat luvattuun maahan (62045; 

Evankeliumiaiheinen kuvakirja, nro 71)

Auta oppilaita tarkastelemaan ja ymmärtämään sen taustaa, 
mitä he ovat opiskelleet tällä viikolla, asettamalla kuvat satun-
naiseen järjestykseen ja pyytämällä oppilaita panemaan ne aika-
järjestykseen. Kehota heitä kuvittelemaan, että he ovat uutis-
toimittajia ja heidän pitää kirjoittaa 3–6 sanan otsikko kullekin 
kuvalle. Näytä kuvat järjestyksessä ja pyydä luokkaa antamaan 
kullekin niistä otsikko. Voisit lukea ääneen lukujen 1. Nefi 15–18 
tiivistelmät antaaksesi heille joitakin ideoita.

Valmistele oppilaita keskustelemaan luvusta 1. Nefi 15 pyytä-
mällä heitä kertomaan jostakin toiminnasta, johon he osallistuvat 
ja joka edellyttää heiltä ponnisteluja ennen kuin he voivat nauttia 
tuloksista. Näitä saattavat olla koulutyö, soittotaito tai urheilu.

Kirjoita taululle 1. Nefi 15:2–3, 7–11 ja anna oppilaille aikaa 
lukea nämä jakeet. Kysy heiltä, miksi Nefin veljet eivät saaneet 
Lehin ilmoituksista samaa ymmärrystä kuin Nefi sai.

Kun olet kuunnellut heidän vastauksiaan, auta heitä huomaamaan, 
että innoituksen ja ohjauksen saaminen Herralta edellyttää 
ensin meiltä vanhurskasta elämää, ponnisteluja ja uskoa. 
Voit ehkä tähdentää tätä periaatetta kirjoittamalla sen taululle.

Kehota oppilaita miettimään seuraavaa kysymystä ja vastaamaan 
siihen: Mitkä omat kokemuksenne ovat auttaneet teitä tietä-
mään, että tämä periaate on totta?

Kirjoita taululle lannistumaton. Kysy oppilailta, mitä tarkoittaa 
olla lannistumaton. Kun he ovat vastanneet, kirjoita taululle: 
sinnikäs ja peräänantamaton vaikeissa tilanteissa tai paineen alla.
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Auta oppilaita ymmärtämään, kuinka sana lannistumaton liittyy 
Nefiin, antamalla kullekin oppilaalle tehtäväksi yksi seuraavista 
luvuista: 1. Nefi 16, 17 tai 18. Jos sinulla on iso luokka, saattaa 
olla hyödyllistä jakaa oppilaat ryhmiin ja antaa heidän tehdä 
yhteistyötä yhden luvun parissa.

Kirjoita taululle seuraavat kysymykset. Kannusta oppilaita kysy-
myksiin vastatessaan käyttämään heille annettua lukua ja siihen 
liittyvää oppilaan kirjan aineistoa.

• Mitä koetuksia Nefi kohtasi tarkastelemassanne luvussa?
• Kuinka Nefi osoitti uskoa niissä tilanteissa? Mitkä jakeet 

tai ilmaukset ovat todisteena siitä, että Nefin usko oli 
lannistumaton?

• Mitä evankeliumin periaatteita luvussa havainnollistetaan? 
Mitä sellaisia kokemuksia teillä on ollut näistä periaatteista, 
jotka ovat vahvistaneet todistustanne?

Anna oppilaille riittävästi aikaa suorittaa tämä tehtävä. Pyydä 
sitten ainakin yhtä oppilasta kutakin lukua kohden kertomaan vas-
tauksensa. (Jos oppilaita on riittävästi, voit ehkä pyytää eri oppi-
lasta vastaamaan kuhunkin kysymykseen kunkin luvun osalta.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin 
koorumin jäsenen vanhin Russell M. Nelsonin seuraavat sanat:

”Miksi me tarvitsemme niin lannistumattoman uskon? Koska 
edessä on vaikeita aikoja. Tulevaisuudessa on harvoin helppoa tai 
suosittua olla uskollinen myöhempien aikojen pyhä. Kaikkia meitä 
tullaan koettelemaan. – – Juuri tuo vaino voi joko murskata teidät 
vaitonaiseen voimattomuuteen tai kannustaa teitä olemaan esi-
merkillisempiä ja rohkeampia jokapäiväisessä elämässänne.

Se, kuinka kohtaatte elämän koettelemukset, on osa uskonne 
kasvamista. Voima tulee siitä, kun muistatte, että teillä on juma-
lallinen luonne, äärettömän kallisarvoinen perintö.” (”Kohdatkaa 
tulevaisuus uskossa”, Liahona, toukokuu 2011, s. 35–36.)

Kehota oppilaita esittämään ajatuksia siitä, kuinka he voivat 
kohdata elämän haasteet ja henkilökohtaiset koetukset kuten 
Nefi teki.

1. Nefi 19
Nefi kirjoittaa muistiin profetioita Jeesuksesta Kristuksesta saa-
dakseen meidät muistamaan Hänet
Mikäli jää aikaa, pyydä oppilaita tarkastelemaan, mitä he 
kirjoittivat pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa päivän 4 
tehtävässä 5. Kysy, haluaisiko joku heistä kertoa, mitä he ovat 
kirjoittaneet rakkaudestaan Vapahtajaa kohtaan. Kerro sitten, 
mitä itse tunnet Vapahtajaa kohtaan.

Nefi rakasti Vapahtajaa ja muisti Hänet koettelemuksissaan. 
Todista, että kun me rakastamme Vapahtajaa ja muistamme 
Hänet, Hän auttaa ja tukee meitä koettelemuksissamme.

Seuraava viikko (1. Nefi 20–2. Nefi 3)
Seuraavalla viikolla oppilaat perehtyvät joihinkin Lehin viimeisiin 
sanoihin perheelleen ennen kuin hän kuoli. Lisäksi he lukevat 
profetian, joka on peräisin kaukaa muinaiselta ajalta, kauan 
ennen Kristusta, ja koskee profeetta Joseph Smithiä.
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1. Nefi 20
Herra kurittaa kansaansa ja kutsuu sitä palaamaan luokseen
Näytä oppilaille kuvaa Jesaja kirjoittaa Kristuksen syntymästä (62339; Evankeliumiaiheinen 
kuvakirja, 2009, nro 22). Selitä, että tämä maalaus kuvaa profeetta Jesajaa kirjoittamassa 
profetiaa Jeesuksen Kristuksen syntymästä. Kysy, kuinka moni heistä on kuullut Jesajasta.

Selitä, että Jesaja oli profeetta, joka eli Jerusalemissa ja profetoi kansalle vuosina 740–701 
eKr., vähän ennen kuin Lehi ja hänen perheensä lähtivät kohti luvattua maataan. Nefi 
iloitsi Jesajan sanoista, ja hän käytti Jesajan profetioita opettaakseen perhettään (ks. 1. Nefi 
19:23; 2. Nefi 25:5). Koska Jesajan sanat ovat runollisia ja täynnä vertauskuvia, ihmisten on 
toisinaan vaikea ymmärtää hänen opetuksiaan. Me voimme kuitenkin saada siunauksia, 
kun tutkimme hänen sanojaan ja pyrimme ymmärtämään niitä.

Selitä, että kun Nefi opetti perhettään, hän luki Jesajan sanoja, jotka oli otettu mukaan 
pronssilevyihin. Hän teki niin voidakseen ”saada heidät täydellisemmin uskomaan Her-
raan, heidän Lunastajaansa” (1. Nefi 19:23; ks. myös jae 24).

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 20:1–2. Ennen kuin hän lukee, selitä, että 
tässä kohdassa Jesaja puhuu kastetuille henkilöille, jotka eivät ole olleet uskollisia liitoil-
leen. Voit kenties selittää ilmausta ”Israelin huone” kertomalla seuraavaa: Vanha testa-
mentti sisältää Iisakin pojan ja Abrahamin pojanpojan Jaakobin historian. Herra antoi 
Jaakobille nimen Israel (ks. 1. Moos. 32:28). Nimitys ”Israelin huone” viittaa Jaakobin 
jälkeläisiin ja Herran liittokansaan (ks. PKO, ”Israel”).

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 1. Nefi 20:3–4, 8. Pyydä heitä panemaan merkille 
sanoja ja ilmauksia, jotka osoittavat, ettei Israelin huone ollut ollut uskollinen Herralle. 
Kannusta oppilaita kertomaan, mitä he löytävät.

Aseta näkyviin pala metallia, jota on vaikea taivuttaa. Kysy oppilailta, mitä heidän mieles-
tään tarkoittaa se, että jonkun niska on ”rautajänne” (ks. 1. Nefi 20:4). Aivan kuten rauta ei 
taivu helposti, ylpeä ihminenkään ei paina päätään alas nöyränä. Ilmaus ”rautajänne” viittaa 
siihen, että monet Israelin huoneeseen kuuluvista olivat täynnä ylpeyttä.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 20:22.

• Mistähän syystä jumalattomilla ei ole rauhaa?

Muistuta oppilaille, että kun Nefi luki Jesajan profetioita, hän kehotti veljiään: ”Soveltakaa 
ne itseenne” (1. Nefi 19:24).

• Millä tavoin jotkut Nefin perheestä olivat samanlaisia kuin ihmiset, joita Jesaja kutsui 
parannukseen?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 20:14, 16, 20.

• Mitä Herra halusi liittokansansa tekevän ja sanovan? (Sinun on kenties tarpeen selittää, 
että Babylonista ja kaldealaisten luota lähteminen on vertauskuvana siitä, että jättää 
taakseen maailmallisuuden ja tulee Herran luokse.)

Pyydä oppilaita kertomaan esimerkkejä ihmisistä, joiden he ovat nähneet tulevan Herran luokse 
ja jättävän taakseen maailmallisuuden. Pyydä oppilaita katsomaan kohdasta 1. Nefi 20:18, mitä 
siunauksia Herra antaa niille, jotka tulevat Hänen luokseen ja kuulevat Hänen käskyjään.

Johdanto
Kun Nefi opetti perheensä jäseniä, hän luki pronssilevyjä 
keskittyen Jesajan profetioihin, jotka koskivat Israelin 
hajottamista ja kokoamista. Sitten hän vastasi veljiensä 
näitä profetioita koskeviin kysymyksiin. Hän selitti, että 
profetiat sopivat suoraan heidän perheeseensä. Toistaen 

Jesajan sanoja Nefi todisti, että Herra kokoaisi liittokan-
sansa – että silloinkin kun ihmiset eivät elä liittojensa 
mukaan, Herra rakastaa heitä ja kutsuu heitä tekemään 
parannuksen ja palaamaan Hänen luokseen.

OPPIAIHE 21

1. Nefi 20–22
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1.  NEFI  20 – 22

• Kuinka rauha voi olla kuin virta? Kuinka vanhurskaus voi olla kuin meren aallot?

Pyydä muutamia oppilaita esittämään lyhyesti totuuksia, joita he ovat oppineet luvusta 1. Nefi 
20. Vaikka he saattavat käyttää eri sanoja, varmista, että he ymmärtävät, että Herra kutsuu niitä, 
jotka ovat olleet tottelemattomia, tekemään parannuksen ja palaamaan Hänen luokseen.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presidentti 
Dieter F. Uchtdorfin seuraava lausunto. Kehota oppilaita pohtimaan, kuinka se liittyy 
lukuun 1. Nefi 20.

”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. – –

Jeesuksen Kristuksen sovitustyö on Jumalan lahja lapsilleen syntien seurausten korjaami-
seksi ja voittamiseksi. Jumala rakastaa kaikkia lapsiaan, eikä Hän koskaan lakkaa rakasta-
masta meitä tai luovu toivosta meidän suhteemme. – –

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. Turvalli-
nen paluu on mahdollista, jos noudatamme Jumalan suunnitelmaa pelastukseksemme. – –

Aina on olemassa kohta, josta on vielä turvallista palata; aina on toivoa.” (Ks. ”Kohta, josta 
on vielä turvallista palata”, Liahona, toukokuu 2007, s. 99, 101.)

• Kuinka presidentti Uchtdorfin sanoma muistuttaa Jesajan sanomaa?

Todista, että Herra kutsuu niitä, jotka ovat olleet tottelemattomia, tekemään paran-
nuksen ja palaamaan Hänen luokseen. Vakuuta oppilaille, että Herra rakastaa meitä 
yksilöinä ja kutsuu meitä aina tulemaan luokseen. Kehota heitä pohtimaan, mitä Herra 
kehottaisi heitä jättämään taakseen, jotta he voivat täydellisemmin tulla Hänen luokseen.

1. Nefi 21:1–17
Jesaja profetoi, että Jeesus Kristus ei unohda liittokansaansa
Esitä lyhyt yhteenveto jakeista 1. Nefi 21:1–13 kiinnittämällä oppilaiden huomio luvun 
tiivistelmän kahteen ensimmäiseen virkkeeseen: ”Messias on oleva valona pakanoille ja 
päästävä vangit vapaiksi” ja”Israel kootaan voimallisesti viimeisinä aikoina”. Selitä, että 
jakeissa 1–13 Herran sanat osoittavat Hänen rakkautensa kansaansa kohtaan – niitäkin 
kohtaan, jotka ovat kulkeneet harhaan ja unohtaneet Hänet.

Kirjoita taululle: Herra rakastaa meitä, eikä Hän koskaan unohda meitä. Pyydä yhtä 
oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 21:14.

• Mistähän syystä ihmisistä joskus tuntuu, että Herra on unohtanut heidät?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 21:15–16. Esitä sitten seuraavat kysymykset 
tai joitakin niistä:

• Mitä Jesaja opettaa vertaamalla Vapahtajaa vauvan äitiin?

• Mitä sana piirtänyt antaa ymmärtää? (Voit ehkä tuoda esiin, että englanninkielisessä 
käännöksessä käytetään sanaa ’kaivertanut’ ja että kaiverrus tehdään tavallisesti kiveen 
tai metalliin ja jää pysyväksi.)

• Mitä teille merkitsee se, että teidät on piirretty (kaiverrettu) Vapahtajan kätten kämmeniin?

• Mitkä kokemukset ovat auttaneet teitä tietämään, ettei Herra ole unohtanut teitä?

Kun oppilaat miettivät näitä kysymyksiä ja kuuntelevat toistensa vastauksia, he ovat 
valmiita tuntemaan, kun Pyhä Henki todistaa Vapahtajasta. Lausu todistuksesi Vapahtajan 
rakkaudesta. Muistuta oppilaille, että Nefi luki Jesajan profetioita saadakseen meidät usko-
maan Lunastajaan ja auttaakseen meitä saamaan toivon.

1. Nefi 21:18–26; 22:1–22
Nefi selittää Jesajan profetiaa Israelin hajottamisesta ja kokoamisesta
Aseta muutamia esineitä (kuten kuppeja) lähekkäin pöydälle tai tuolille. Kerro oppilaille, 
että nämä esineet kuvaavat ihmisryhmiä. Selitä, että Nefi opetti, että Israel hajotettaisiin 
kaikkien kansakuntien sekaan, koska he paaduttivat sydämensä Vapahtajaa vastaan (ks. 
1. Nefi 22:1–5). Siirrä puhuessasi esineet eri puolille huonetta. Selitä, että tämä oli Nefille 

Anna oppilaille 
aikaa miettiä
Kun esität kysymyksiä, 
anna oppilaille aikaa 
miettiä vastauksiaan. 
Tehokkaat kysymykset 
johtavat usein miet-
timään ja pohdiske-
lemaan, ja oppilaat 
saattavat tarvita aikaa 
löytääkseen vastaukset 
pyhistä kirjoituksistaan 
tai muotoillakseen mer-
kityksellisiä vastauksia. 
Vaikka oppilaiden vas-
taukset eivät olisikaan 
täydellisiä, he oppivat 
tärkeitä asioita, kun he 
pohtivat evankeliumin 
totuuksia ja ilmaisevat 
ajatuksiaan.



72

OPPIAIHE 21

tärkeä aihe. Hänen perheensä oli osa hajottamista. Heidät oli hajotettu kotiseudultaan 
Jerusalemista alueella asuvien ihmisten jumalattomuuden vuoksi.

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 1. Nefi 21:22–23 ja 22:6–8. Ennen kuin he lukevat, 
selitä, että luvussa 1. Nefi 21 on Jesajan profetia Israelin kokoamisesta ja että luvussa 
1. Nefi 22 on Jesajan profetiaa koskevia Nefin opetuksia.

• Mikä on kohdassa 1. Nefi 22:7–8 mainittu ”ihmeellinen teko”? (Evankeliumin palautus.)

• Kuinka evankeliumista kertominen on kuin kantaisimme muita sylissämme tai olkapäillämme?

Voit ehkä auttaa oppilaita ymmärtämään Israelin hajottamista ja kokoamista lukemalla kah-
dentoista apostolin koorumin jäsenen vanhin Bruce R. McConkien seuraavan lausunnon:

”Miksi Israel hajotettiin? Vastaus on selkeä, se on kiistaton, siitä ei ole epäilystäkään. 
Israelilaiset esivanhempamme hajotettiin, koska he hylkäsivät evankeliumin, häpäisivät 
pappeuden, jättivät kirkon ja lähtivät valtakunnasta. – –

Mitä sitten sisältyy Israelin kokoamiseen? Israelin kokoaminen muodostuu kaiken sen 
uskomisesta ja hyväksymisestä ja sen mukaan elämisestä, mitä Herra kerran tarjosi muinoin 
valitsemalleen kansalle. – – Se muodostuu evankeliumin uskomisesta, kirkkoon liittymisestä 
ja tulemisesta valtakuntaan. – – Siihen saattaa myös sisältyä kokoontuminen määrättyyn 
jumalanpalveluspaikkaan tai - maahan.” (A New Witness for the Articles of Faith, 1985, s. 515.)

Lukekaa 1. Nefi 22:9–12. Selitä, että kun pyhissä kirjoituksissa sanotaan, että Herra ”paljas-
taa käsivartensa”, sillä viitataan siihen, että Herra osoittaa voimansa.

• Mitä kohdassa 1. Nefi 22:11 Nefi sanoo Herran tekevän viimeisinä päivinä osoittaakseen 
voimansa?

• Kuinka ihmisten kokoaminen kirkkoon tuo heidät pois orjuudesta ja pimeydestä?

Pyydä oppilaita hakemaan esineet eri puolilta huonetta ja tuomaan ne takaisin yhteen paik-
kaan. Selitä, että kokoaminen voi olla sekä hengellistä että fyysistä. Kun kerromme evanke-
liumista muille ja heidät kastetaan ja he saavat Pyhän Hengen lahjan, heidät kootaan hengel-
lisesti Herran kirkkoon. Kirkon varhaisina aikoina uusia käännynnäisiä kehotettiin kokoon-
tumaan fyysisesti yhteen paikkaan (esimerkiksi Kirtlandiin Ohioon, Nauvooseen Illinoisiin 
sekä Salt Lake Cityyn Utahiin). Nykyään käännynnäisiä kannustetaan vahvistamaan kirkkoa, 
missä tahansa he ovatkin, ja kokoontumaan paikallisiin seurakuntiinsa ja vaarnoihinsa.

• Mitä siunauksia kohdan 1. Nefi 22:25 mukaan tulee niille, jotka Herra kokoaa? Mitä 
mielestänne tarkoittaa se, että ”on oleva yksi lauma”? (Voit halutessasi selittää, että 
ilmauksessa käytetty englanninkielinen sana fold, ’lammastarha’, tarkoittaa paikkaa, jossa 
lammaslauma on suojassa.) Mitä teidän mielestänne tarkoittaa ”löytävät laitumen”?

Meidän aikanamme Jumala kehottaa kaikkia kirkon jäseniä auttamaan kokoamaan 
”[Hänen] lapsensa maan neljältä ilmansuunnalta” (1. Nefi 22:25). Todista, että Herra 
lupasi palauttaa evankeliumin ja koota Israelin myöhempinä aikoina.

• Mitä arvelette heidän, jotka on koottu (käännynnäiset), tuntevan niitä kohtaan, jotka 
ovat koonneet heidät (ne, jotka ovat kertoneet heille evankeliumista)?

• Mitä te voitte tehdä kertoaksenne Jeesuksen Kristuksen evankeliumista muille?

Muistuta oppilaille, että Nefi lainasi Jesajaa auttaakseen perheensä jäseniä saamaan vah-
vemman uskon ja toivon Jeesuksessa Kristuksessa. Jesajan profetiat ja Nefin todistus voivat 
auttaa meitä samalla tavoin. Todista, että Jeesus Kristus ei unohda meitä ja että Hän pyrkii 
aktiivisesti kokoamaan meidät.

Kertaus: 1. Nefi
Käytä jonkin verran aikaa Ensimmäisen Nefin kirjan kertaamiseen pyytämällä oppilaita 
muistelemaan, mitä he ovat tähän mennessä tänä vuonna oppineet seminaarissa ja henki-
lökohtaisessa opiskelussaan. Voisit kannustaa heitä kertaamaan Ensimmäisen Nefin kirjan 
lukujen tiivistelmät. Pyydä heitä valmistautumaan kertomaan Ensimmäisestä Nefin kirjasta 
jotakin sellaista, mikä on innoittanut heitä tai vahvistanut heidän uskoaan Jeesukseen 
Kristukseen. Riittävän ajan kuluttua pyydä muutamia oppilaita kertomaan ajatuksiaan ja 
tuntemuksiaan. Voit halutessasi kertoa jonkin oman kokemuksen siitä, kuinka Ensimmäi-
sen Nefin kirjan opetukset ovat olleet siunauksena sinun elämässäsi.

Todistaminen
Sinun tulee todistaa 
niistä nimenomaisista 
opeista, joita opetat 
kullakin oppitunnilla – ei 
vain yleensä evanke-
liumin totuudesta. Kun 
todistat, muista tämä 
kahdentoista apostolin 
koorumin jäsenen van-
hin Jeffrey R. Hollan-
din neuvo: ”Lausukaa 
todistuksenne sielunne 
syvyyksistä asti. Se on 
tärkeintä, mitä sanotte 
heille koko oppitunnin 
aikana, ja se voi pelastaa 
jonkun hengellisen 
elämän. – – Jos me todis-
tamme opettamistamme 
totuuksista, Jumala 
vahvistaa sydämes-
sämme ja oppilaidemme 
sydämessä Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumin 
sanoman.” (”Opettami-
nen ja oppiminen kir-
kossa”, Liahona, kesäkuu 
2007, s. 72–73.)
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JOHDANTO:  

Toinen Nefin kirja
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Toinen Nefin kirja auttaa oppilaita ymmär-
tämään evankeliumin perusoppeja, kuten 
Aadamin ja Eevan lankeemusta, Jeesuksen 
Kristuksen sovitusta ja tahdonvapautta. 
Lisäksi tämä kirja on täynnä Vapahtajan 
erityisten todistajien Nefin, Jaakobin 
ja Jesajan profetioita. He profetoivat 
evankeliumin palautuksesta myöhempinä 
aikoina, Jumalan liittokansan hajottami-
sesta ja kokoamisesta, Jeesuksen Kristuk-
sen toisesta tulemisesta, Mormonin kirjan 
esiintulosta ja tuhatvuotisesta valtakun-
nasta. Lisäksi Toisessa Nefin kirjassa Nefi 
selittää Kristuksen oppia, ja kirja päättyy 
Nefin todistukseen Vapahtajasta.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Tämän kirjan kirjoitti Lehin poika Nefi. Nefi 
oli profeetta ja nefiläisten ensimmäinen 
suuri johtaja heidän erottuaan lamani-
laisista. Hänen kirjoituksensa osoittavat, 
että hän koki Herran lunastavan voiman 
(ks. 2. Nefi 4:15–35; 33:6) ja halusi koko 
sielustaan tuoda pelastuksen kansalleen 
(ks. 2. Nefi 33:3–4). Tämän tarkoituksen 
saavuttaakseen hän opetti kansaansa 
uskomaan Jeesukseen Kristukseen ja 
perusti temppelin.

Keille tämä kirja kirjoitettiin 
ja miksi?
Nefi kirjoitti pitäen mielessään kolme 
kuulijakuntaa: isänsä jälkeläiset, Herran 
liittokansan viimeisinä aikoina ja maail-
man kaikki ihmiset (ks. 2. Nefi 33:3, 13). 
Toinen Nefin kirja kirjoitettiin Nefin pieniin 
levyihin, jotka Herra tarkoitti aikakirjaksi 
Nefin ja hänen jälkeläistensä palvelutyöstä 
ja profetioista (ks. 1. Nefi 19:3–5). Näihin 
levyihin Nefi kirjoitti ”sitä, mitä [hänen sie-
lussaan oli], ja monia niistä kirjoituksista, 
jotka [oli] kaiverrettu pronssilevyihin”. Hän 
selitti kirjoittavansa ”[lastensa] opiksi ja 
hyödyksi”. (2. Nefi 4:15.) Hän julisti: ”Me 
puhumme Kristuksesta, me riemuitsemme 
Kristuksessa, me saarnaamme Kristuk-
sesta, me profetoimme Kristuksesta ja me 
kirjoitamme profetioidemme mukaisesti, 

jotta lapsemme tietäisivät, mistä lähteestä 
he voivat odottaa syntiensä anteeksian-
toa” (2. Nefi 25:26). Hän päätti aikakir-
jansa kehottamalla kaikkia ihmisiä kuule-
maan sanojaan ja uskomaan Kristukseen 
(ks. 2. Nefi 33:10).

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. 
Hän kirjoitti sen ollessaan Nefin maassa 
(ks. 2. Nefi 5:8, 28–34).

Mitä erityisiä 
asiakokonaisuuksia tässä 
kirjassa on?
Vaikka Toisen Nefin kirjan kirjoittaja on 
Nefi, kirja on kooste opetuksista, jotka 
ovat peräisin eri lähteistä. Kuten seuraa-
vasta luettelosta näkyy, monissa kirjan 
luvuissa on lainauksia muilta profeetoilta. 
Koska Lehi, Jaakob ja Jesaja olivat nähneet 
Jeesuksen Kristuksen ja olivat Hänen 
todistajiaan, Nefi sisällytti kirjaan heidän 
opetuksiaan, koska hän pyrki saamaan 
lukijat uskomaan Jeesukseen Kristukseen. 
Myös Lehi ja Jaakob lainasivat saarnois-
saan muita profeettoja.

• Lehin opetuksia on tallennettu lukuihin 
2. Nefi 1–4. Kohdassa 2. Nefi 3:6–21 
Lehi lainaa Egyptin Joosefia.

• Nefin opetuksia on tallennettu lukuihin 
2. Nefi 4–5 ja 2. Nefi 11–33. Nefi lainaa 
laajalti Jesajaa luvuissa 2. Nefi 12–24 ja 
2. Nefi 27.

• Jaakobin opetuksia on tallennettu 
lukuihin 2. Nefi 6–10. Kohdissa 2. Nefi 
6:6–7 ja 2. Nefi 7–8 Jaakob lainaa 
Jesajaa.

Toisessa Nefin kirjassa mainitaan myös 
Lehin kuolema (ks. 2. Nefi 4:12) sekä 
Lehin jälkeläisten jakautuminen kahdeksi 
kansaksi – lamanilaisiksi ja nefiläisiksi (ks. 
2. Nefi 5).

Päätapahtumat
2. Nefi 1–4 Vähän ennen kuole-
maansa Lehi neuvoo ja siunaa 
jälkeläisiään.

2. Nefi 4–8 Nefi iloitsee Herrasta. 
Hän johdattaa seuraajansa 
maahan, jota he kutsuvat Nefiksi. 
Hän tallentaa Jaakobin ope-
tuksia Israelin hajottamisesta ja 
kokoamisesta.

2. Nefi 9–10 Jaakob opettaa 
Jeesuksen Kristuksen sovitusta. 
Hän myös profetoi siitä, että 
juutalaiset hylkäävät Jeesuksen 
Kristuksen ja että juutalaiset ja 
pakanat kootaan tulevaisuudessa 
luvattuun maahan.

2. Nefi 11–24 Nefi ilmaisee ilonsa 
todistaessaan Jeesuksesta 
Kristuksesta. Hän lainaa Jesajan 
profetioita, jotka koskevat Israe-
lin hajottamista ja kokoamista, 
ylpeiden ja jumalattomien nöyrty-
mistä ennen toista tulemista sekä 
Messiaan syntymää, palvelutyötä 
ja tuhatvuotista hallituskautta.

2. Nefi 25–27 Nefi profetoi 
Vapahtajan ristiinnaulitsemisesta, 
ylösnousemuksesta ja käynnistä 
nefiläisten luona, juutalaisten 
hajottamisesta ja kokoamisesta, 
nefiläisten tuhosta, luopumuk-
sesta, Mormonin kirjan esiintu-
losta ja palautuksesta.

2. Nefi 28–30 Nefi varoittaa 
viimeisten aikojen jumalattomuu-
desta, selittää Mormonin kirjan 
tulevaa tehtävää sekä profetoi 
sielujen kokoamisesta liiton 
piiriin.

2. Nefi 31–33 Nefi kehottaa meitä 
seuraamaan Kristusta, kestitse-
mään itseämme Hänen sanoillaan 
ja kestämään loppuun asti. Hän 
todistaa, että hän on kirjoittanut 
Kristuksen sanoja.
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2. Nefi 1
Johdanto
Luvun 2. Nefi 1 sisältämät totuudet puhui rakastava isä 
ja johtaja, joka oli kuolemaisillaan. Lehi pyysi hartaasti 
poikiaan, Ismaelin poikia ja Soramia noudattamaan 

Jumalan käskyjä. Hän lupasi heille, että jos he pitäisivät 
Jumalan käskyt, he menestyisivät maassa. Hän myös 
kehotti heitä seuraamaan Nefin profeetallista johtoa.

Opetusehdotuksia

2. Nefi 1:1–23
Lehi kehottaa kansaansa elämään vanhurskaasti
Pyydä oppilaita kuvittelemaan, että heidän pitää yllättäen jättää perheensä jäsenet eivätkä 
he kenties koskaan enää näe heitä.

• Mitä sanoisitte perheellenne, jos teidän pitäisi jättää heille joitakin viimeisiä neuvoja? Miksi?

Kun muutama oppilas on vastannut, selitä, että luvuissa 2. Nefi 1–4 on Nefin muistiinpa-
not isänsä viimeisistä neuvoista. Tämä oppiaihe keskittyy lukuun 2. Nefi 1, joka sisältää 
Lehin neuvoja pojilleen, Ismaelin pojille ja Soramille.

• Miksi isän, äidin tai profeetan viimeiset neuvot saattaisivat olla erityisen merkityksellisiä?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 1:1–5. Pyydä luokkaa mainitsemaan, mitä 
”suuria Herra oli tehnyt” Lehin perheen hyväksi. 

• Kuinka nämä suuret asiat osoittivat Herran armollisuutta?

• Mikä on esimerkki jostakin suuresta asiasta, jonka Herra on tehnyt teidän tai perheenne 
hyväksi?

• Miltä teistä tuntuu, kun ajattelette Jumalan armollisuutta teitä ja perhettänne kohtaan?

Kirjoita taulun toiseen reunaan Teot. Kirjoita taulun toiseen reunaan Seuraukset. Jaa luokka 
kahteen ryhmään. Pyydä ensimmäistä ryhmää lukemaan 2. Nefi 1:6–9 ja toista ryhmää 
lukemaan 2. Nefi 1:10–12. Pyydä kumpaakin ryhmää panemaan merkille, mihin tekoihin 
Lehi sanoi jälkeläistensä saattavan ryhtyä. Pyydä heitä myös panemaan merkille noiden 
tekojen seuraukset. Esimerkiksi Lehi sanoi, että jos kansa palvelisi Herraa Hänen käsky-
jensä mukaan, maasta tulisi heille vapauden maa (ks. 2. Nefi 1:7). Kun oppilaat kertovat 
vastauksiaan, pyydä yhtä oppilasta kirjoittamaan ne taululle.

• Kuinka tiivistäisitte Lehin viestin perheelleen tutkiessanne taululla olevia vastauksia? 
(Oppilaat voivat vastata eri sanoin, mutta varmista, että seuraava viesti käy selväksi: 
Herra siunaa meitä, kun me pidämme Hänen käskynsä, ja Hän pidättää siunauk-
sia, kun me emme pidä Hänen käskyjään.)

• Kohdassa 2. Nefi 1:9 ilmaus ”tämä maa” tarkoittaa Amerikan mannerta. Mitä Herra 
lupasi kuuliaisille, jotka asuisivat ”tässä maassa”?

Auta oppilaita ymmärtämään niiden kielikuvien merkitys, joiden avulla Lehi kannusti 
poikiaan pitämään Herran käskyt, ottamalla esiin herätyskello, kettinki ja jokin esine, joka 
on tomun peitossa (muista tähdentää tomua äläkä esinettä).

Keskity oppilaisiin
Vanhin Richard G. Scott 
kahdentoista apostolin 
koorumista on selittä-
nyt, että on tärkeäm-
pää auttaa oppilaita 
saamaan ymmärrystä 
kuin käydä läpi kaikki 
oppiaihesuunnitelmassa 
oleva aineisto: ”Muis-
takaa, että tärkeintä ei 
ole käydä läpi kaik-
kea aineistoa, jos se 
tarkoittaa sitä, ettei sitä 
voida kunnolla omak-
sua. Tehkää se, minkä 
kykenette tekemään 
ymmärrettävästi. – – 
Jos keskeinen periaate 
ymmärretään [ja] sisäis-
tetään – –, niin tärkein 
tavoite on saavutettu.” 
(”Ymmärtää totuus ja 
elää sen mukaan”, puhe 
kirkon koululaitoksen 
uskonnonopettajille, 4. 
helmikuuta 2005, s. 2–3, 
si. lds. org.)
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Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 1:13–14 ja panemaan merkille sanoja ja 
ilmauksia, jotka liittyvät näihin kolmeen esineeseen. Kun he ovat lukeneet, nosta esiin kukin 
esine ja pyydä oppilaita kertomaan, mitä sanoja ja ilmauksia he ovat löytäneet. (Mahdollisia 
vastauksia: ”heräisitte”, ”helvetin unesta”, ”ravistaisitte pois kauheat kahleet”, ”kahleet, 
jotka kahlitsevat” ja ”nouskaa tomusta”.)  Kysy oppilailta, mitä saattaisi tarkoittaa se, että on 
syvässä unessa, että on kahlittu kauheisiin kahleisiin tai että on noustava tomusta.

• Mitä Lehi kehotti poikiaan tekemään käyttäessään näitä sanoja ja ilmauksia? (Tekemään 
parannuksen, muuttamaan tapansa.)

• Mitä Lehi varoitti, että tapahtuisi, jos hänen poikansa eivät ravistaisi pois kahleitaan? 
(Ks. 2. Nefi 1:13.)

Kehota oppilaita tutkimaan itsekseen kohtaa 2. Nefi 1:14–18. Selitä, että Lehi antoi tämän 
neuvon ystävällisyydessä ja rakkaudessa, koska hän oli hyvin huolissaan lastensa hyvinvoin-
nista. Pyydä oppilaita etsimään syitä, miksi Lehi halusi perheensä pitävän Herran käskyt.

• Miksi Lehi oli huolissaan jälkeläisistään? (Hän oli huolissaan seurauksista, joista he kärsisivät 
tekojensa tähden, ja hän halusi heidän kokevan Jumalan rakkauden, kuten hän oli kokenut.)

Pyydä oppilaita lukemaan jälleen itsekseen 2. Nefi 1:15.

• Minkä siunauksen Lehi oli saanut uskollisuudestaan?

• Milloin te olette tunteneet olevanne ympäröityjä Jumalan rakkauden käsivarsilla?

Järjestä luokka pareiksi. Pyydä kunkin parin ensimmäistä oppilasta etsimään kohdasta 
2. Nefi 1:19–22 lupauksia, jotka olisivat voineet innoittaa Lehin poikia tekemään paran-
nuksen. Pyydä kunkin parin toista oppilasta etsimään samoista jakeista seurauksia, joiden 
Lehi sanoi toteutuvan, jos hänen poikansa päättävät torjua hänen neuvonsa. (Voisit kirjoit-
taa tämän tehtävän taululle.) Anna oppilaille 3–4 minuuttia aikaa tehdä tehtävä ja kertoa 
löytämistään asioista toisilleen. Voisit keskustelemisen aikana kulkea luokkahuoneessa, 
jotta voit ohjata heidän keskustelujaan.

Lue oppilaille ääneen Lehin haaste kohdassa 2. Nefi 1:23. Voisit kannustaa oppilaita mer-
kitsemään tämän jakeen. Voisit kannustaa heitä myös kirjoittamaan pyhien kirjoitusten tut-
kimispäiväkirjaansa tai seminaarimuistivihkoonsa yhdestä asiasta, joka heidän on kenties 
tarpeen tehdä ”herätäkseen” tai ”ravistaakseen kahleet” tai ”noustakseen tomusta”, jotta 
he voivat saada siunaukset, joista Lehi puhui.

• Mitä teidän mielestänne tarkoittaa se, että ”[pukeutuu] vanhurskauden varusteisiin”? 
(Ks. myös OL 27:15–18.)

2. Nefi 1:24–32
Lehi kehottaa poikiaan seuraamaan Nefin profeetallista johtoa
Selitä, että Lehi puhui voiman ja innoituksen lähteestä, jonka Herra oli antanut hänen 
perheelleen. Pyydä oppilaita etsimään tuo lähde kohdasta 2. Nefi 1:24. (Tuo lähde oli Nefi, 
joka palvelisi heidän profeettanaan Lehin kuoltua.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 1:25–28. Pyydä luokkaa etsimään Lehin 
esittämiä syitä siihen, miksi kansan tuli seurata Nefiä. 

• Mitä ominaisuuksia Lehi tähdensi puhuessaan Nefistä johtajana? Miksi te luottaisitte 
johtajaan, jolla olisi näitä ominaisuuksia?

• Milloin olette nähneet kirkon johtohenkilöiden ilmentävän näitä ominaisuuksia?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 1:30–32. Pyydä heitä panemaan merkille, mitä 
lupauksia Lehi antoi Soramille.

• Mitä lupauksia löysitte?

• Kuinka nämä lupaukset voisivat soveltua meihin ja perheeseemme, kun me seuraamme 
profeettaa?

Varmista tämän keskustelun jälkeen, että oppilaat ymmärtävät, että kun me seuraamme 
niitä, jotka Herra on kutsunut johtamaan meitä, meitä siunataan hengellisellä 
hyvinvoinnilla ja turvalla. Tähdennä tätä periaatetta todistamalla siunauksista, joita me 
saamme seuratessamme kirkkomme johtohenkilöitä.

Kielikuvat pyhissä 
kirjoituksissa
Kielikuvassa sana tai 
ilmaus kuvaa jotakin 
esinettä tai toimintaa 
ilman kirjaimellista 
yhteyttä siihen. Esimer-
kiksi Lehin pojat eivät 
olleet kirjaimellisesti 
tomun peitossa, kun Lehi 
käski heitä nousemaan 
tomusta (ks. 2. Nefi 
1:14). Herra ja Hänen 
profeettansa ovat käyt-
täneet usein opetuksis-
saan kielikuvia auttaak-
seen meitä samastumaan 
evankeliumin periaat-
teisiin. Nämä kielikuvat 
voivat toimia voimalli-
sina muistuttajina. Kun 
keskustelette kieliku-
vista, auta oppilaita 
keskittymään sanojen 
välittämään hengelliseen 
merkitykseen.
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Kommentteja ja taustatietoja
2. Nefi 1:22. ”Iankaikkinen tuho”
Kohdassa 2. Nefi 1:22 Lehi puhuu sekä sielun että 
ruumiin iankaikkisesta tuhosta. Seuraavat presidentti 
Joseph Fielding Smithin sanat voivat auttaa sinua selit-
tämään Lehin sanoja:

”Tuho ei merkitse täydellistä hävittämistä. Me tie-
dämme, koska meille on niin opetettu Herran ilmoituk-
sissa, että sielua ei voi hävittää.

Jokainen sielu, joka syntyy tähän maailmaan, tulee 
saamaan ylösnousemuksen ja kuolemattomuuden ja 
tulee pysymään iankaikkisesti. Tuho ei siis merkitse 
täydellistä hävittämistä. Kun Herra sanoo, että heidät 
tullaan tuhoamaan, Hän tarkoittaa, että heidät tullaan 
karkottamaan Hänen kasvojensa edestä, että heidät 
tullaan erottamaan valosta ja totuudesta ja että heillä 
ei tule olemaan oikeutta saada tätä korotusta; ja se on 
tuho.” (Ks. Pelastuksen oppeja, toim. Bruce R. McCon-
kie, 3 osaa, 1977–1982, osa 2, s. 213.)

2. Nefi 1:28. ”Jos te kuulette Nefin ääntä,  
te ette huku”
Lehi lupasi, että niitä, jotka kuulisivat Nefin ääntä, 
siunattaisiin (ks. 2. Nefi 1:28). Lue kohdasta OL 21:5–6 
lupauksia, joita Herra on antanut niille, jotka meidän 
aikanamme seuraavat eläviä profeettoja.

Presidentti Wilford Woodruff on sanonut: ”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 maa-
ilmassa. – – 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 presidenttien ope-
tuksia: Wilford Woodruff, 2005, s. 205.)
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2. Nefi 2 sisältää jatkoa Lehin juuri ennen kuolemaansa 
antamiin opetuksiin. Puhuessaan suoraan pojalleen 
Jaakobille Lehi todisti Herran kyvystä pyhittää ahdin-
komme meidän hyväksemme. Puhuessaan kaikille 
pojilleen hän opetti Aadamin lankeemusta – miksi se oli 

välttämätön ja kuinka se vaikuttaa ihmiskuntaan – sekä 
Jeesuksen Kristuksen sovituksen tarpeellisuutta. (Lehi 
opetti myös tahdonvapauden opin. Tätä oppia käsitel-
lään seuraavassa oppiaiheessa.)

OPPIAIHE 23

2. Nefi 2 (osa 1)

Opetusehdotuksia

2. Nefi 2:1–4
Lehi puhuu Jaakobille koettelemuksista ja siunauksista
Auta oppilaita näkemään, että luku 2. Nefi 2 on merkityksellinen heidän elämässään, 
pyytämällä heitä ajattelemaan jotakuta tuttuaan, joka on kokenut merkittäviä vaikeuksia tai 
ahdinkoja. Kehota heitä pohtimaan, mitä he voisivat sanoa rohkaistakseen tuota henkilöä. 
Pyydä heitä valmistautumaan kertomaan ajatuksistaan luokalle.

Selitä, että luvussa 2. Nefi 2 kerrotaan, mitä Lehi puhui pojalle, joka oli kokenut vaikeuksia. 
Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 2:1. Pyydä heitä ottamaan selville, ketä poikaa 
Lehi opetti (Jaakobia) ja miksi tämä poika oli joutunut kärsimään (veljiensä karkeuden 
tähden). Pyydä sitten oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 2:2–3. Voit halutessasi ehdottaa, 
että he merkitsevät sanoja ja ilmauksia, jotka kertovat, mitä Herra tekisi Jaakobin hyväksi.

Pyydä oppilaita kertomaan, mitä ilmauksia he ovat löytäneet. Esitä sitten seuraavat kysy-
mykset auttaaksesi heitä ymmärtämään, että Herra voi pyhittää ahdinkomme meidän 
hyväksemme:

• Mitä teidän mielestänne tarkoittaa ilmaus ”pyhittävä ahdinkosi sinun hyväksesi”? 

• Milloin olette nähneet, että Herra voi pyhittää ahdinkomme meidän hyväksemme?

2. Nefi 2:5–25
Lehi puhuu pojilleen lankeemuksesta ja Jeesuksen Kristuksen sovituksesta
Selitä, että Lehi puhui Jaakobille ja muille pojilleen Aadamin ja Eevan lankeemuksesta. 
Sinun on kenties tarpeen selittää, että ilmaus ”lankeemus” viittaa olosuhteisiin, joihin 
Aadam ja Eeva ja heidän jälkeläisensä joutuivat, koska Aadam ja Eeva päättivät nauttia 
kiellettyä hedelmää Eedenin puutarhassa.

• Minkä valinnan Herra antoi Aadamille ja Eevalle Eedenin puutarhassa? (Hän salli hei-
dän valita, syövätkö he kiellettyä hedelmää vai eivät.)

• Miksi kohdan 2. Nefi 2:15 mukaan Herra antoi heille tämän valinnan? (”Jotta hänen ian-
kaikkiset tarkoituksensa toteutuisivat ihmisen päämäärässä.” Voisit kannustaa oppilaita 
merkitsemään tämän ilmauksen.)

• Mitä ovat Jumalan meitä koskevat iankaikkiset tarkoitukset? (Antaa meille mahdollisuus 
saada iankaikkinen elämä ja tulla Hänen kaltaisikseen. Voisit kannustaa oppilaita mer-
kitsemään tämän pyhiin kirjoituksiinsa ilmauksen ”iankaikkiset tarkoituksensa” viereen. 
Voit myös pyytää heitä lukemaan kohdan Moos. 1:39.)

Piirrä taululle seuraava taulukko, mutta jätä kaksi alempaa ruutua tyhjiksi. (Voisit myös 
ehdottaa, että oppilaat jäljentävät tämän taulukon pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkir-
jaansa tai seminaarimuistivihkoonsa.)

Auta oppilaita 
näkemään, että pyhät 
kirjoitukset ovat 
heille merkityksellisiä
Yksi tehokkaimpia 
tapoja auttaa oppi-
laita valmistautumaan 
oppimiseen on pyytää 
heitä pohtimaan jotakin 
heille merkityksellistä 
kysymystä tai tilannetta, 
jota käsitellään siinä 
pyhien kirjoitusten 
kohdassa, jota opetat. 
Se auttaa oppilaita tutki-
maan pyhiä kirjoituksia 
tavoitteellisesti.
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Ilman lankeemusta Lankeemuksen ansiosta

Kaikki olisi jäänyt sellaiseksi kuin luotaessa  
(ks. 2. Nefi 2:22).
Aadamilla ja Eevalla ei olisi ollut lapsia  
(ks. 2. Nefi 2:23).
Aadam ja Eeva olisivat jääneet viattomuuden 
tilaan kykenemättä tuntemaan iloa tai kurjuutta, 
hyvää tai syntiä (ks. 2. Nefi 2:23).

Aadam ja Eeva karkotettiin puutarhasta viljele-
mään maata (ks. 2. Nefi 2:19).
Aadam ja Eeva synnyttivät lapsia – koko maan 
suvun (ks. 2. Nefi 2:20).
Aadam ja Eeva ja heidän jälkeläisensä kokisi-
vat elämän kuolevaisuudessa, mukaan lukien 
kurjuuden, ilon ja kyvyn tehdä hyvää ja tehdä 
syntiä (ks. 2. Nefi 2:23, 25).
Me olemme fyysisen ja hengellisen kuoleman 
alaisia (ks. 2. Nefi 9:6; Hel. 14:16).

Pyydä yhtä oppilasta tulemaan taululle ja olemaan luokan kirjurina. Pyydä oppilaita tutki-
maan itsekseen kohtaa 2. Nefi 2:19–25 ja ottamaan selville, 1) mitä olisi seurannut, elleivät 
Aadam ja Eeva olisi syöneet kiellettyä hedelmää ja langenneet, ja 2) mitä seurasi lankee-
muksesta. Pyydä kirjuria kirjoittamaan oppilaiden vastaukset taulukkoon. Vastauksiin 
tulee sisältyä edellä olevat kohdat (paitsi tieto fyysisestä ja hengellisestä kuolemasta, joka 
lisätään myöhemmin).

Kehota oppilaita tarkastelemaan vastauksiaan, jotka ovat otsikon ”Ilman lankeemusta” alla.

• Kuinka olosuhteet Eedenin puutarhassa olisivat estäneet Aadamia ja Eevaa edistymästä 
taivaallisen Isän pelastussuunnitelmassa? (Ks. 2. Nefi 2:22–23.)

Kehota oppilaita tarkastelemaan luetteloa, joka on otsikon ”Lankeemuksen ansiosta” alla. Var-
mista, että he ymmärtävät, että koska me olemme Aadamin ja Eevan jälkeläisiä, me olemme 
niiden olosuhteiden alaisia, joihin he joutuivat lankeemuksen jälkeen (ks. 2. Nefi 2:21).

• Ilmaus ”viljellä maata” tarkoittaa, että sen jälkeen kun Aadam ja Eeva oli karkotettu 
puutarhasta, heidän oli tehtävä työtä ruokansa eteen. Kuinka mielestänne työ auttaa 
meitä edistymään taivaallisen Isän suunnitelmassa?

• Kuinka lasten saaminen auttaisi Aadamia ja Eevaa tulemaan enemmän taivaallisen Isän 
kaltaisiksi? Millä tavoin perheet ovat tärkeitä taivaallisen Isän suunnitelmassa?

• Kuinka mahdollisuus kokea iloa ja kurjuutta voi auttaa meitä edistymään taivaallisen 
Isän suunnitelmassa?

Kun olette keskustelleet näistä kysymyksistä, tähdennä sitä, että Aadamin ja Eevan lan-
keemus on välttämätön osa taivaallisen Isän onnensuunnitelmaa.

Tähdennä, että 2. Nefi 2:25 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Voisit kannustaa 
oppilaita merkitsemään sen. Koska jae on lyhyt, voisit käyttää aikaa auttaaksesi oppilaita 
oppimaan sen ulkoa.

Selitä, että vaikka lankeemus tarjosi meille keinon edistyä, se toi maailmaan myös kivun, 
kärsimyksen, synnin ja kuoleman. Auta oppilaita laajentamaan ymmärrystään tästä 
totuudesta pyytämällä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 9:6. Pyydä sitten jotakuta 
toista oppilasta lukemaan ääneen Hel. 14:15–17. Pyydä luokkaa etsimään näissä jakeissa 
kuvattuja lankeemuksen seurauksia.

• Mitä nämä jakeet opettavat lankeemuksesta? (Se toi fyysisen kuoleman, joka on ruumiin 
kuolema, ja hengellisen kuoleman, joka tarkoittaa ihmisen erottamista pois Jumalan 
edestä. Kirjoita taululle otsikon ”Lankeemuksen ansiosta” alle Me olemme fyysisen ja 
hengellisen kuoleman alaisia.)

Auta oppilaita miettimään, kuinka he ovat kokeneet taululla luetellut lankeemuksen seu-
raukset, kannustamalla heitä pohtimaan mielessään seuraavia kysymyksiä. (Lue kysymyk-
set hitaasti ja pidä niiden välillä tauko, jotta oppilaat ehtivät miettimään.)

• Millaiset asiat tässä elämässä aiheuttavat kurjuutta?

• Miksi kuolema on välttämätön osa pelastussuunnitelmaa?

• Kuinka vaikeudet ja murheet voivat auttaa meitä oppimaan ja kehittymään?

Selitä, että kun me ymmärrämme, kuinka lankeemus vaikuttaa meihin, me käsitämme, 
että me tarvitsemme Jeesuksen Kristuksen sovitusta. Lue presidentti Ezra Taft Bensonin 
seuraavat sanat:

2. Nefi 2:25 
Katso oppiaiheen 
lopussa annettua pyhien 
kirjoitusten hallintaan 
liittyvää opetusehdo-
tusta auttaaksesi 
oppilaita hallitsemaan 
tämän kohdan.
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”Samoin kuin ihminen ei todella halua ruokaa ennen kuin hänellä on nälkä, 
hän ei myöskään halua Kristuksen pelastusta ennen kuin hän tietää, miksi 
hän tarvitsee Kristusta.

Kukaan ei oikein tiedä täysin, miksi hän tarvitsee Kristusta, ennen kuin hän 
ymmärtää ja tunnustaa opin lankeemuksesta ja sen vaikutuksesta koko 
ihmiskuntaan. Eikä mikään muu kirja maailmassa selitä tätä tärkeää oppia 

läheskään niin hyvin kuin Mormonin kirja.” (Ks. ”Mormonin Kirja ja Opin ja Liittojen 
Kirja”, Valkeus, heinäkuu 1987, s. 79.)

Kun oppilailla on ollut riittävästi aikaa pohtia näitä kysymyksiä, ota esiin kuva Vapahtajasta. 
Todista siitä, että sovituksen kautta Jeesus Kristus lunastaa meidät lankeemuksen 
vaikutuksista ja tarjoaa lunastuksen synneistämme.

Pyydä muutamaa oppilasta lukemaan vuorotellen ääneen 2. Nefi 2:5–10, 21 ja Alma 
7:11–13. Pyydä luokkaa etsimään näistä jakeista ilmauksia, jotka osoittavat, mitä Vapahtaja 
on tehnyt lunastaakseen meidät lankeemuksen vaikutuksista ja henkilökohtaisista synneis-
tämme. Auta oppilaita analysoimaan löytämiään ilmauksia kysymällä:

• Mitkä ilmaukset näissä jakeissa osoittavat, että sovituksen kautta Vapahtaja lunastaa 
meidät fyysisestä kuolemasta?

• Mitkä ilmaukset osoittavat, että Vapahtaja lunastaa meidät hengellisestä kuolemasta 
(siitä, että meidät on erotettu pois Jumalan edestä)?

• Mitkä ilmaukset osoittavat, että Vapahtaja voi lunastaa meidät synneistämme?

• Mitkä ilmaukset osoittavat, että Vapahtaja voi auttaa meitä selviytymään koettelemuk-
sista, kuten sairauden ja tuskan hetkistä?

Mitä meidän jakeiden 2. Nefi 2:7–9, 21 mukaan on tehtävä saadaksemme kaikki sovituk-
sen tarjoamat siunaukset? (Jakeen 7 yhteydessä sinun on kenties tarpeen selittää, että 
henkilö, jolla on ”särkynyt sydän ja murtunut mieli”, on nöyrä ja aulis noudattamaan 
Jumalan tahtoa. Sellainen henkilö tuntee syvää surua synnistä ja haluaa vilpittömästi tehdä 
parannuksen.)

Kun olette keskustelleet näistä kysymyksistä, pyydä oppilaita tutkimaan näitä jakeita 
itsekseen ja etsimään ilmauksia, jotka ovat erityisen merkityksellisiä heille. Pyydä oppilaita 
järjestäytymään pareiksi ja kertomaan toisilleen, mitä ilmauksia he ovat valinneet. Kehota 
heitä kertomaan, miksi nämä ilmaukset ovat merkityksellisiä heille.

Pyydä yhtä tai kahta oppilasta luokasta esittämään yhteenveto siitä, miksi lankeemus on 
välttämätön osa taivaallisen Isän pelastussuunnitelmaa. Pyydä heitä sitten kertomaan, 
miltä heistä tuntuu se, että Jeesuksen Kristuksen sovitus lunastaa meidät lankeemuksesta.

Pyhien kirjoitusten hallinta – 2. Nefi 2:25
Huom. Voisit käyttää seuraavaa toimintaa auttaaksesi oppilaita käyttämään kohtaa 2. Nefi 
2:25, kun he opettavat evankeliumia. Tämän päivän oppiaiheen luonteen ja pituuden 
vuoksi haluat ehkä käyttää tätä toimintaa jonakin toisena päivänä, kun teillä on enemmän 
aikaa.

Kehota oppilaita valmistamaan oppiaihe lankeemuksen opista käyttäen kohtaa 2. Nefi 
2:25. He voisivat opettaa tämän oppiaiheen perheillassa tai muussa yhteydessä. Kysy 
muutamalta oppilaalta, olisivatko he halukkaita kertomaan kokemuksistaan, kun he ovat 
pitäneet oppiaiheen. Anna oppilaiden aloittaa valmistautumisensa oppitunnin kuluessa, 
jos aikaa on.
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Edellinen lukua 2. Nefi 2 käsittelevä oppiaihe keskittyi 
Aadamin ja Eevan lankeemukseen sekä Jeesuksen Kris-
tuksen sovitukseen. Tämä oppiaihe keskittyy Lehin ope-
tuksiin tahdonvapautta koskevasta opista mukaan lukien 
se totuus, että me olemme vapaita valitsemaan vapauden 
ja iankaikkisen elämän Jeesuksen Kristuksen kautta.

Tässä oppiaiheessa oppilailla on tilaisuus opettaa toi-
siaan. Valmista ennen oppituntia monisteet, joissa on 
tämän oppiaiheen ohjeet. Tutustu kunkin ryhmän ohjei-
siin, jotta osaat auttaa oppilaita, kun he valmistautuvat 
opettamaan.

OPPIAIHE 24

2. Nefi 2 (osa 2)

Opetusehdotuksia

2. Nefi 2:11–18, 25–30
Lehi puhuu tahdonvapaudesta ja valintojemme seurauksista
Muistuta oppilaita lyhyesti siitä, että edellisellä oppitunnilla he tutkivat luvussa 2. Nefi 
2 olevia Lehin opetuksia Aadamin ja Eevan lankeemuksesta sekä Jeesuksen Kristuksen 
sovituksen siunauksista. Aadamin ja Eevan valinnan ansiosta me saimme tulla maan päälle 
(ks. 2. Nefi 2:25), missä me koemme surua, tuskaa ja kuoleman. Sovituksen kautta Jeesus 
Kristus lunastaa meidät lankeemuksesta ja tarjoaa lunastuksen synneistämme (ks. 
2. Nefi 2:26). Sovituksen ansiosta me olemme vapaita valitsemaan vapauden ja ian-
kaikkisen elämän tai orjuuden ja kuoleman (ks. 2. Nefi 2:27).

Selitä, että kun oppilaat jatkavat luvun 2. Nefi 2 tutkimista tällä oppitunnilla, heillä on 
tilaisuus opettaa toisilleen niitä tahdonvapauden periaatteita, jotka Lehi selitti pojalleen 
Jaakobille. Jaa oppilaat neljään ryhmään. Anna kullekin ryhmälle yksi seuraavista ohjeista 
auttaaksesi heitä valmistautumaan opettamiseen (valmista ennen oppituntia monisteet, 
joissa nämä ohjeet ovat). Jos luokassa on vähemmän kuin neljä oppilasta, anna kullekin 
oppilaalle yksi ohjeryhmä ja opeta jäljelle jäävä aineisto itse.

Kussakin ohjeryhmässä on viisi tehtävää. Kannusta kaikkia oppilaita osallistumaan huoleh-
timalla siitä, että kussakin ryhmässä jokainen henkilö saa jonkin tehtävän. Ryhmissä, joissa 
on enemmän kuin viisi oppilasta, oppilaat voivat huolehtia tehtävistä yhdessä. Ryhmissä, 
joissa on vähemmän kuin viisi oppilasta, joillekin oppilaille tulee enemmän kuin yksi 
tehtävä. Ilmoita oppilaille, että heillä on noin kolme minuuttia aikaa valmistautua ja että 
jokaisella ryhmällä on noin viisi minuuttia aikaa opettaa.

Ryhmä 1: Jumala loi meidät toimimaan

A. Näytä luokalle kiveä. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 2:14. Ennen 
kuin hän alkaa lukea, pyydä luokkaa panemaan merkille Lehin kuvaus kahdenlaisista 
asioista, jotka Jumala on luonut taivaaseen ja maan päälle. (”Sekä sen, mikä toimii, 
että sen, mihin toiminta kohdistuu.”) Kysy: Kuinka tämä jae liittyy meihin ja kiveen? 
(Meidät luotiin toimimaan, kun taas kivi luotiin, jotta siihen kohdistuisi toimintaa. Kivi, 
kuten monet muut luomistyöt, ei voi toimia itse.)

B. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ensimmäinen virke kohdasta 2. Nefi 2:16. Kysy luokalta: 
Mistähän syystä taivaallisen Isän pelastussuunnitelmassa on tärkeää, että me toimimme 
omasta puolestamme? Kun oppilaat ovat vastanneet, kysy: Millä tavoin me joskus odo-
tamme, että olemme toiminnan kohteita ennemmin kuin toimimme itse?

C. Kirjoita taululle OL 58:26–28. Kehota luokkaa ottamaan esiin tämä kohta. Johda heitä 
lukemaan se yhdessä ääneen.

D. Kysy: Mitä voimme oppia kohdan OL 58:26–28 perusteella omasta puolestamme toimi-
misesta? Millä tavoin voimme pyrkiä tekemään innokkaasti työtä paljon vanhurskauden 
aikaansaamiseksi? Milloin olette nähneet ahkeruutenne saavan aikaan paljon vanhurs-
kautta? (Kun yksi tai kaksi oppilasta on vastannut, voit itsekin kertoa jonkin kokemuksen.)

2. Nefi 2:27 on 
pyhien kirjoitusten 
hallittava kohta. Katso 
oppiaiheen lopussa 
annettua pyhien 
kirjoitusten hallintaan 
liittyvää opetusehdo-
tusta auttaaksesi 
oppilaita hallitsemaan 
tämän kohdan.
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 E. Lausu todistuksesi siitä, että meidän on tärkeää toimia omasta puolestamme ja pyrkiä 
saamaan aikaan paljon vanhurskautta.

Ryhmä 2: Hyvä houkutus ja huono houkutus

 A. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan toinen virke kohdasta 2. Nefi 2:16. Kysy luokalta: Mitä 
sana houkutella tarkoittaa? (Kutsua, taivutella tai vetää puoleensa.)

 B. Kysy luokalta: Millä tavoin taivaallinen Isä houkuttelee meitä tekemään hyvää? (Oppi-
laat saattavat mainita Pyhän Hengen kehotukset, käskyjen noudattamisesta luvatut 
siunaukset ja myöhempien aikojen profeettojen opetukset.)

 C. Lue ääneen 2. Nefi 2:17–18 ja kehota oppilaita seuraamaan mukana omista kirjoistaan. 
Pyydä heitä ottamaan selville, mitä Perkele tavoittelee meille kaikille. (Hän haluaa tehdä 
meistä kurjia.)

 D. Kysy: Kuinka voitte tietää, mitkä houkutukset tulevat Jumalalta ja mitkä Perkeleeltä? 
(Voisit tämän keskustelun kuluessa viitata kohtaan Moroni 7:16–17.) Kun luokka on 
vastannut, kysy: Mitkä asiat esimerkiksi houkuttelevat ihmisiä tekemään väärin ja johta-
vat kurjuuteen?

 E. Lausu todistuksesi siitä, että Jumalan houkutukset johtavat hyvyyteen ja onneen ja 
Perkeleen houkutukset johtavat pahuuteen ja kurjuuteen. Voisit todistuksessasi kertoa 
jonkin kokemuksen havainnollistaaksesi sitä, kuinka tiedät sen olevan totta.

Ryhmä 3: Me olemme vastuussa valinnoistamme

 A. Lue luokalle tämä lausuma:

”Olet vapaa valitsemaan ja toimimaan, mutta tekojesi seurauksia et voi valita vapaasti. 
Seuraukset eivät ehkä ole välittömiä, mutta ne tulevat aina.” (Lujana uskossa – evankeliu-
miaiheinen hakuteos, 2005, s. 165.)

Kysy: Mitä esimerkkejä on seurauksista, jotka eivät kenties ole välittömiä mutta joita voi 
tulla? (Yksi mahdollinen vastaus on, että syöpä on usein seurauksena tupakoinnista.)

 B. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 2:26–27 ja panemaan merkille sanoja 
ja ilmauksia, jotka osoittavat nyt tekemiemme valintojen tulevia seurauksia. Pyydä 
oppilaita kertomaan, mitä he löytävät. (Mahdollisia vastauksia: ”lain rangaistusta sinä 
suurena ja viimeisenä päivänä”, ”vapauden”, ”iankaikkisen elämän”, ”orjuuden”, ”kuo-
leman” ja ”kurjia”.) Kirjoita oppilaiden vastaukset taululle.

 C. Kysy: Miksi mielestänne on tärkeää, että me ymmärrämme, mitä tässä elämässä teke-
mistämme valinnoista seuraa? Kun oppilaat ovat vastanneet, kysy: Kuinka tieto näistä 
seurauksista voi motivoida meitä tekemään vanhurskaita valintoja?

 D. Tuo esiin, että kohdassa 2. Nefi 2:27 Lehi sanoo, että me olemme ”vapaita valitsemaan 
vapauden”. Kysy: Kuinka – oman kokemuksenne mukaan – vanhurskaat valinnat 
auttavat meitä pysymään vapaina valitsemaan? Osaatteko mainita tästä esimerkkejä? 
(Valmistaudu esittämään oma esimerkkisi.)

 E. Lausu todistuksesi siitä, että me olemme vastuussa Jumalalle valinnoistamme ja että 
valinnoillamme on aina seurauksia.

Ryhmä 4: Hyvän osan valitseminen

 A. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 2:28. Pyydä luokkaa panemaan merkille 
neljä asiaa, joita Lehi halusi pojilleen. Kun jae on luettu, kehota oppilaita kertomaan, 
mitä he ovat löytäneet.

 B. Kysy: Mitkä ovat sellaisia tapoja, joilla voimme turvautua suuren Välimiehen, Jeesuksen 
Kristuksen, apuun ja jotka auttavat meitä tekemään vanhurskaita valintoja?

 C. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 2:29. Kysy luokalta: Kuinka valintamme 
voivat antaa Perkeleelle vallan orjuuttaa meitä? Tuo tässä keskustelussa esiin, että monet 
Saatanan kiusaukset kohdistuvat ”lihan tahtoon” eli fyysisiin haluihimme. Kun ihmiset 
antavat periksi näille kiusauksille, he voivat tulla riippuvaisiksi vahingollisista aineista ja 
käyttäytymistavoista. Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Russell M. 
Nelsonin seuraavat sanat:

”Yhdentekeväksi ajatellusta ensimmäisestä kokeilusta voi seurata turmiollinen kierre. 
Kokeilusta tulee tapa. Tavasta tulee riippuvuus. Riippuvuudesta tulee orjuus. Sen 
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otteeseen joudutaan vähitellen. Tavan orjuuttavat kahleet ovat niin pienet, ettei niitä 
tunne, ennen kuin ne ovat niin vahvat, ettei niitä voi katkaista. Riippuvuus poistaa myö-
hemmän valinnanvapauden.” (Ks. ”Orjuus vai vapaus”, Valkeus, tammikuu 1989, s. 5–6.)

Lausu todistuksesi siitä, että vanhurskaus johtaa vapauteen vahingollisista tavoista ja 
riippuvuuksista.

 D. Lue luokalle 2. Nefi 2:30. Kun he seuraavat mukana omista kirjoistaan, kehota heitä 
keskittymään näihin sanoihin: ”Minä olen valinnut hyvän osan.” Kysy: Mitä tämä totea-
mus opettaa Lehistä?

 E. Pyydä oppilaita pohtimaan seuraavia kysymyksiä: Kuka tuntemanne henkilö on Lehin 
tavoin ”valinnut hyvän osan”? Millä tavoin haluaisitte noudattaa tämän henkilön 
esimerkkiä? Kun oppilailla on ollut aikaa pohtia, pyydä yhtä tai kahta heistä kertomaan 
ajatuksiaan. Kerro sitten omia ajatuksiasi.

Huomautus opettajalle: Kehota oppilaita lopuksi pohtimaan, johtavatko heidän tämänhet-
kiset valintansa heitä kohti vapautta ja iankaikkista elämää vai kohti orjuutta, hengellistä 
kuolemaa ja kurjuutta. Vakuuta oppilaille, että he voivat voittaa kaikki huonot valinnat, joita 
he ovat mahdollisesti tehneet, uskomalla Jeesukseen Kristukseen ja tekemällä paran-
nuksen. Todista Vapahtajasta, Hänen sovituksestaan ja Hänen kyvystään vahvistaa meitä 
pyrkimyksissämme tehdä valintoja, jotka johtavat onneen ja iankaikkiseen elämään.

Pyhien kirjoitusten hallinta – 2. Nefi 2:27
Auta oppilaita oppimaan ulkoa kohta 2. Nefi 2:27 kirjoittamalla taululle jokaisen sanan 
ensimmäinen kirjain seuraavasti: 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. (Voisit myös kannustaa oppilaita merkitsemään tämän 
kohdan selvästi erottuvalla tavalla, jotta he pystyvät löytämään sen nopeasti.)

Pyydä oppilaita lausumaan yhdessä 2. Nefi 2:27 (käyttäen tarvittaessa pyhiä kirjoituksiaan), 
kunnes he osaavat koko jakeen ulkoa käyttäen apunaan vain ensimmäisiä kirjaimia. Pyyhi 
sitten muutamia kirjaimia pois ja pyydä heitä lausumaan kohta uudelleen yhdessä. Jatka 
näin, kunnes kaikki kirjaimet on pyyhitty pois ja luokka osaa sanoa koko jakeen ulkomuis-
tista. Tämän toiminnan kuluessa voisit lukea kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, 
vanhin Richard G. Scottin seuraavat sanat: ”Ulkoa opitusta pyhien kirjoitusten kohdasta 
tulee pysyvä ystävä, joka ei heikkene ajan kuluessa” (”Pyhien kirjoitusten voima”, Liahona, 
marraskuu 2011, s. 6).

Huom. Sinulle voi jäädä aikaa käyttää tätä toimintaa jossakin vaiheessa tätä oppiaihetta. 
Ellei siihen jää aikaa, voit halutessasi käyttää sitä jossakin toisessa oppiaiheessa.

Kommentteja ja taustatietoja
2. Nefi 2:29. ”Lihan tahdon ja siinä olevan 
pahuuden mukaisesti”
Tämä jae ei tarkoita, että ruumiimme on paha. Pikem-
minkin se kuvaa yhtä puolta langenneesta tilastamme. 
Julkaisussa Lujana uskossa on tämä selitys: ”Tässä 
langenneessa tilassa meillä on sisäinen ristiriita. Me 
olemme Jumalan henkilapsia, joilla on mahdollisuus 

tulla ’osallisiksi jumalallisesta luonnosta’ (2. Piet. 1:4). 
Me olemme kuitenkin ansiottomia Jumalan edessä, 
sillä ’lankeemuksen tähden meidän luontomme on 
tullut jatkuvasti pahaksi’ (Et. 3:2). Meidän tulee jat-
kuvasti pyrkiä voittamaan epävanhurskaat himomme 
ja halumme.” (Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen 
hakuteos, 2005, s. 86.)
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Johdanto
2. Nefi 3 sisältää Lehin sanat nuorimmalle pojalleen 
Joosefille. Lehi kertoi Egyptin Joosefin profetiasta, joka 

koskee profeetta Joseph Smithin tehtävää, Mormonin 
kirjan esiintuloa ja evankeliumin palautusta.

OPPIAIHE 25

2. Nefi 3

Opetusehdotuksia

2. Nefi 3:1–25
Lehi kertoo Egyptin Joosefin profetiasta, joka koskee profeetta Joseph Smithiä
Piirrä ennen oppituntia taululle seuraava esitys:

Valmista oppilaita ymmärtämään luvun 2. Nefi 3 opetuksia kertomalla heille, että tässä 
luvussa on tietoja neljästä miehestä, joilla on sama etunimi. Kehota oppilaita tutkimaan 
nopeasti taulun kunkin hahmon alla oleva pyhien kirjoitusten viite ja ottamaan selville, ketä 
kukin hahmo esittää. Kun joku oppilas löytää vastauksen, pyydä häntä kirjoittamaan se 
taululle. (Ensimmäinen hahmo esittää Lehin poikaa Joosefia. Toinen hahmo esittää profeetta 
Joosefia, joka myytiin Egyptiin noin 1 700 vuotta ennen Jeesuksen Kristuksen syntymää. 
Kolmas hahmo esittää profeetta Joseph Smithiä. Neljäs esittää Joseph Smith vanhempaa.)

Aseta esille kuva profeetta Joseph Smithistä, esim. Veli Joseph (62161; Evankeliumiaiheinen 
kuvakirja, 2009, nro 87). Kerro oppilaille, että suuri osa luvusta 2. Nefi 3 keskittyy Egyptin 
Joosefin profetiaan profeetta Joseph Smithistä.

Pyydä kolmea oppilasta lukemaan vuorotellen ääneen 2. Nefi 3:6–8. Pyydä luokkaa pane-
maan merkille sanoja ja ilmauksia, joita Egyptin Joosef käytti kuvaamaan Joseph Smithiä 
ja työtä, jonka tämä suorittaisi. (Sinun on kenties selitettävä, että kun Egyptin Joosef käytti 
ilmausta ”minun kupeideni hedelmä”, hän viittasi jälkeläisiinsä.) Tee taululle Joseph Smi-
thiä esittävän hahmon alle luettelo sanoista ja ilmauksista, joita oppilaat löytävät. Heidän 
pitäisi löytää seuraavia ilmauksia: ”valittu näkijä minun kupeideni hedelmälle”, ”häntä 
tullaan pitämään suuressa arvossa”, ”saattaa heidät tuntemaan – – liitot” ja ”minä teen 
hänestä suuren silmissäni”.

• Mitä olette oppineet profeetta Joseph Smithistä, kun olemme tutkineet kohtaa 2. Nefi 
3:6–8? (Auta oppilaita ymmärtämään, että Herra nosti esiin profeetta Joseph Smithin 
auttamaan evankeliumin palautuksen toteuttamisessa.)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 3:11–15. Pyydä heitä panemaan merkille 
muita ilmauksia, jotka kertovat, mitä Jumala saisi aikaan profeetta Joseph Smithin avulla. 
Kun heillä on ollut riittävästi aikaa tutkia näitä jakeita, pyydä heitä kertomaan, mitä he ovat 
löytäneet. Lisää heidän vastauksensa taululla olevaan luetteloon profeetta Joseph Smithiä 
esittävän hahmon alle. (Mahdollisia vastauksia: ”tuoda julki sanani”, ”heikkoudesta hänet 
tehdään vahvaksi”, ”ne, jotka pyrkivät tuhoamaan hänet, hävitetään” ja ”hänelle annetaan 
nimi – – hänen isänsä nimen mukaan”.)

1 2 3 4

2. Nefi 3:3 2. Nefi 3:4 2. Nefi 3:14 2. Nefi 3:15
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Auta oppilaita ymmärtämään paremmin profeetta Joseph Smithin tehtävä evankeliumin 
palautuksessa ja pohtimaan sitä lisää lukemalla ääneen 2. Nefi 3:11 ja tähdentämällä erityi-
sesti ilmausta ”voiman tuoda julki sanani”.

• Mitkä ovat esimerkkejä Jumalan sanasta, jota Joseph Smith on tuonut julki? (Mahdollisia 
vastauksia: Mormonin kirja, Oppi ja liitot, Kallisarvoinen helmi, Joseph Smithin raama-
tunkäännös ja profeetan omat saarnat.)

Muista tuoda tämän keskustelun kuluessa esiin, että Egyptin Joosef profetoi profeetta 
Joseph Smithin tuovan esiin Mormonin kirjan. Sinun pitää kenties selittää, että koh-
dassa 2. Nefi 3:12 mainitaan kaksi kirjaa: Egyptin Joosefin jälkeläisten kirjoittama kirja on 
Mormonin kirja ja Juudan jälkeläisten kirjoittama kirja on Raamattu. Voisit ehdottaa, että 
oppilaat kirjoittavat nämä selitykset pyhiin kirjoituksiinsa.

Kehota oppilaita etsimään kohdasta 2. Nefi 3:12 ilmauksia, jotka kuvailevat sitä, millainen 
vaikutus Mormonin kirjalla ja Raamatulla tulee olemaan maailmaan, kun ne ”kasvavat 
yhteen”. (Oppilaat saattavat esimerkiksi mainita kohdat ”kumoamaan vääriä oppeja”, 
”lopettamaan kiistoja” ja ”luomaan rauhan”.)

Auta oppilaita miettimään, kuinka Mormonin kirja on vaikuttanut heidän elämäänsä, 
kysymällä:

• Milloin olette kokeneet Mormonin kirjan voiman omassa elämässänne tai nähneet sen 
vaikutuksen ystävien tai perheenjäsenten elämässä?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 3:15. Pyydä luokkaa kiinnittämään erityistä 
huomiota ilmaukseen ”tuo – – kansani pelastukseen”.

• Millä tavoin Mormonin kirja auttaa tuomaan ihmisiä pelastukseen?

• Millainen vaikutus Mormonin kirjalla on ollut teidän elämäänne?

Auta oppilaita ymmärtämään ja arvostamaan profeetta Joseph Smithin ennalta asetettua 
palvelutyötä pyytämällä yhtä oppilasta lukemaan ääneen presidentti Brigham Youngin 

seuraavat sanat:

”Jo kauan ennen kuin maan perustukset laskettiin, iankaikkisuuden neuvos-
toissa säädettiin, että hän, Joseph Smith, olisi se mies, joka tämän maailman 
viimeisenä taloudenhoitokautena toisi esiin Jumalan sanan ihmisille ja saisi 
Jumalan Pojan pappeuden avainten ja voiman täyteyden. Herran silmät 
valvoivat [Joseph Smithiä] ja hänen isäänsä ja hänen isänsä isää ja heidän 

esi- isiään aina – – Aadamiin asti. Hän on valvonut tuota sukua ja tuota verta sen alkuläh-
teestä aina tämän miehen syntymään saakka. Hänet asetettiin ennalta jo iankaikkisuu-
dessa johtamaan tätä viimeistä taloudenhoitokautta.” (Ks. Kirkon presidenttien opetuksia: 
Brigham Young, 1997, s. 343.)

Tiivistä 2. Nefi 3:16–24 selittämällä, että Egyptin Joosef vertasi Joseph Smithiä Moosekseen. 
Pyydä oppilaita panemaan merkille sanoja ja ilmauksia, jotka kohdassa 2. Nefi 3:24 kuvaa-
vat profeetta Joseph Smithiä. Kun he kertovat, mitä sanoja ja ilmauksia he ovat löytäneet, 
lisää heidän vastauksensa taululla olevaan luetteloon.

Lue presidentti Gordon B. Hinckleyn seuraavat sanat. Pyydä oppilaita kuuntelemaan pro-
feetta Joseph Smithin kautta ilmoitettuja totuuksia:

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

[Tieto] jumaluudesta – –

Mormonin kirja – –

palautettu pappeus – –

perheen iankaikkisen elämän suunnitelma – –

pienten lasten viattomuus – –

suurenmoinen oppi kuolleiden pelastamisesta – –

ihmisen iankaikkinen luonne – –

nykyajan ilmoituksen periaate. – –
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Hänen lyhyen elämänsä 38½ vuoden aikana hänen kauttaan saatiin vertaansa vailla oleva 
määrä tietoa, lahjoja ja oppia.” (”Suuret asiat, jotka Jumala on ilmoittanut”, Liahona, touko-
kuu 2005, s. 80–83.)

Pyydä yhtä oppilasta lisäämään presidentti Hinckleyn luettelo taululla olevaan luetteloon.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen OL 135:3. Selitä, että kahdentoista apostolin koo-
rumin jäsen, vanhin John Taylor, josta tuli myöhemmin kirkon kolmas presidentti, kirjoitti 
nämä sanat pian profeetta Joseph Smithin kuoleman jälkeen. Pyydä oppilaita etsimään 
tästä jakeesta kohtia, jotka he voivat lisätä taululla olevaan luetteloon. Lisää heidän vas-
tauksensa luetteloon.

Anna oppilaille aikaa tarkastella taululla olevaa luetteloa. Kehota heitä pohtimaan, mitä he 
ovat oppineet profeetta Joseph Smithin tehtävästä. Pyydä heitä pohtimaan, mitä he tietävät 
ja ajattelevat profeetasta, kirjoittamalla pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa tai semi-
naarimuistivihkoonsa vastaus toiseen seuraavista kysymyksistä.

• Mitä sellaista olet tänään oppinut tai tuntenut, mikä on vahvistanut todistustasi profeetta 
Joseph Smithistä?

• Mitä sellaista Joseph Smith teki, opetti tai palautti, minkä tunnet olevan sinulle suuri-
arvoista (ks. 2. Nefi 3:7)?

Järjestä oppilaat pareiksi. Kannusta heitä lausumaan toisilleen todistuksensa profeetta 
Joseph Smithistä. Jos teillä on aikaa, voisit rohkaista muutamia oppilaita todistamaan koko 
luokalle. Lausu oma todistuksesi siitä, että Jumala nosti esiin Joseph Smithin toteuttamaan 
palautuksen. Kehota oppilaita etsimään rukoillen keinoja, joilla he voivat todistaa profeetta 
Joseph Smithistä ja Mormonin kirjasta muille, etenkin ystävilleen ja perheelleen.

Kommentteja ja taustatietoja
2. Nefi 3:12. Kuinka Mormonin kirja ja Raamattu 
”kasvavat yhteen”?
Pian sen jälkeen kun myöhempien aikojen pyhien 
laitos kuningas Jaakon raamatunkäännöksestä, sen 
asiahakemisto ja alaviitteet kaikkiin pyhiin kirjoihin 
oli julkaistu, presidentti Boyd K. Packer kahdentoista 
apostolin koorumista selitti: ”Vanha ja Uusi testamentti 
– – ja – – Mormonin kirja – – on nyt liitetty yhteen niin 
kiinteästi, että kun tutkii toista, kiinnostuu toisesta, ja 
kun tulee tuntemaan toista, saa lisää tietoa toisesta. Ne 
ovat todellakin tulleet yhdeksi meidän kädessämme.” 
(”Pyhät kirjoitukset”, Valkeus, huhtikuu 1983, s. 106.)

2. Nefi 3:18. Kuka on puhemies?
Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin 
koorumista on kommentoinut, keitä ovat ne henkilöt, 
joista puhutaan kohdassa 2. Nefi 3:18. Hakasuluissa 
olevat sanat ovat vanhin McConkien lisäyksiä. Hän 
sanoi: ”Pankaa merkille nämä Herran sanat: ’Ja minä, 
katso, minä annan hänen [Mormonin] kirjoittaa sinun 
kupeidesi hedelmän [nefiläisten] kirjoituksen sinun 
kupeidesi hedelmälle [lamanilaisille]; ja sinun kupeis-
tasi lähtevä puhemies [Joseph Smith] julistaa sen.’ Eli 
Mormon kirjoitti Mormonin kirjan, mutta se, mitä hän 
kirjoitti, otettiin nefiläisten profeettojen kirjoituksista, 
ja nämä kirjoitukset koottiin yhdeksi kirjaksi, Joseph 
Smith käänsi ne ja lähetti ne lamanilaisille.” (A New 
Witness for the Articles of Faith, 1985, s. 426.)

Kysymyksiä tunteista
Presidentti Henry B. 
Eyring ensimmäisestä 
presidenttikunnasta neu-
voi opettajia esittämään 
kysymyksiä, jotka kutsuvat 
”yksilöitä tutkimaan 
muistiaan ja etsimään 
tunteita”. Hän sanoi: 
”Kun olemme esittäneet 
kysymyksen, meidän on 
kenties viisasta odottaa 
hetki, ennen kuin pyy-
dämme jotakuta vastaa-
maan. Nekin, jotka eivät 
vastaa, ajattelevat hengel-
lisiä kokemuksia. Se luo 
Pyhän Hengen vaikutuk-
selle otollisen ilmapiirin.” 
(”The Lord Will Multiply 
the Harvest”, puhe kirkon 
koululaitoksen uskonnon-
opettajille, 6. helmikuuta 
1998, s. 6; si.lds.org.)
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Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe
1. Nefi 20 – 2. Nefi 3 (Viikko 5)

Valmisteluaineisto 
kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä 
oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä opeista ja periaatteista, joita 
oppilaat oppivat tutkiessaan lukuja 1. Nefi 20 – 2. Nefi 3 
(viikko 5), mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppi-
aiheesi osana. Viikon 5 oppiaihe keskittyy vain muutamiin 
näistä opeista ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen 
 kehotuksia, kun mietit oppilaidesi tarpeita.

Päivä 1 (1. Nefi 20–22)
Kun Nefi lainasi Jesajan profetioita veljilleen, oppilaat oppivat, 
että Herra kutsuu niitä, jotka ovat olleet tottelemattomia, 
tekemään parannuksen ja palaamaan Hänen luokseen. 
Se osoittaa meille, että Herra rakastaa meitä eikä koskaan 
unohda meitä. Oppilaat oppivat myös, että vaikka Israel hajo-
tettaisiin tottelemattomuutensa vuoksi, Herra lupasi palauttaa 
evankeliumin ja koota Israelin myöhempinä aikoina.

Päivä 2 (2. Nefi 1)
Oppilaat tutkivat Lehin viimeisiä opetuksia perheelleen, 
ennen kuin hän kuoli. Lehi tähdensi, että Herra siunaa meitä, 
kun me pidämme Hänen käskynsä, ja Hän pidättää siunauk-
sia, kun me emme pidä Hänen käskyjään. Kun Lehi tiesi 
kuolevansa pian, hän kehotti perhettään seuraamaan Nefiä. 
Oppilaat näkivät, että kun me seuraamme niitä, jotka Herra 
on kutsunut johtamaan meitä, meitä siunataan hengellisellä 
hyvinvoinnilla ja turvalla.

Päivä 3 (2. Nefi 2)
Lehi selitti pojalleen Jaakobille kaksi perustavaa laatua olevaa 
totuutta: 1) että Aadamin ja Eevan lankeemus on välttä-
mätön osa taivaallisen Isän onnensuunnitelmaa ja 2) että 
sovituksen kautta Jeesus Kristus lunastaa meidät lankeemuk-
sen vaikutuksista ja tarjoaa lunastuksen synneistämme. Lehi 
selitti, että lankeemuksen ja sovituksen ansiosta me olemme 
vapaita valitsemaan vapauden ja iankaikkisen elämän tai 
orjuuden ja kuoleman (ks. 2. Nefi 2:27).

Päivä 4 (2. Nefi 3)
Puhuessaan pojalleen Joosefille Lehi kertoi Egyptin Joosefin 
profetiasta, joka oli pronssilevyissä. Tässä profetiassa ennus-
tettiin, että Herra nostaisi esiin profeetta Joseph Smithin aut-
tamaan evankeliumin palautuksen toteuttamisessa. Oppilaita 
pyydettiin kirjoittamaan pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkir-
jaansa siitä, kuinka profeetta Joseph Smithin aikaansaamat 
asiat ovat olleet heille suuriarvoisia.

Johdanto
Tämän oppiaiheen tarkoituksena on auttaa oppilaita ymmärtä-
mään Jumalan iankaikkisia tarkoituksia. Lehi tiesi, että hänen jäl-
keläisensä voisivat tehdä valintoja, jotka johtaisivat heidät iloon, 
vapauteen ja iankaikkiseen elämään vain, mikäli he ymmärtäi-
sivät keskeisiä oppeja – kuten lankeemus, Jeesuksen Kristuksen 
sovitus, tahdonvapaus ja kuuliaisuus (ks. 2. Nefi 2:25, 27) – ja 
uskoisivat niihin. Kannusta oppilaita valitsemaan iankaikkinen 
elämä, jotta he voivat Lehin tavoin lopulta olla iankaikkisesti 
ympäröityjä Jumalan rakkauden käsivarsilla (ks. 2. Nefi 1:15).

Opetusehdotuksia

2. Nefi 1–2
Ennen kuolemaansa Lehi kehottaa lapsiaan pitämään Jumalan 
käskyt ja opettaa heille pelastussuunnitelman perusoppeja
Aloita pyytämällä oppilaita lukemaan jakeen 2. Nefi 3:25 viimei-
nen virke (”Muista kuolevan isäsi sanat”). Kysy heiltä, kuinka 
heidän kiinnostuksensa jonkun perheenjäsenen neuvoihin voisi 
muuttua, jos he tietäisivät, että tuo henkilö on kuolemaisillaan.

Seuraava toiminta voi auttaa oppilaita ymmärtämään paremmin 
totuudet, joita Lehi tähdensi viimeisissä sanoissaan perheelleen. 
Sen avulla he voivat myös kertoa toisilleen, kuinka nämä totuu-
det voivat auttaa heitä noudattamaan taivaallisen Isän suunnitel-
maa omaksi pelastuksekseen.

 1. Anna kukin seuraavista pyhien kirjoitusten kohdista tutkitta-
vaksi yksittäisille oppilaille tai oppilaspareille: 2. Nefi 1:16–20; 
2. Nefi 2:6–10; 2. Nefi 2:19–20, 22–25; ja 2. Nefi 2:11–13, 
27–29. (Jos sinulla on vähemmän kuin neljä oppilasta, voit 
soveltaa tätä toimintaa niin, että annat oppilaille enemmän 
kuin yhden pyhien kirjoitusten kohdan tutkittavaksi tai valitset 
käsiteltäväksi vähemmän kohtia.)

 2. Kun oppilaat tutkivat näitä kohtia, pyydä heitä kirjoittamaan 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa vastaukset seuraaviin 
kysymyksiin. (Voisit halutessasi kirjoittaa kysymykset taululle.)

 a. Mitä keskeisiä totuuksia Lehi opetti?
 b. Miksi nämä totuudet ovat tärkeitä ikuiselle 

hyvinvoinnillemme?
 3. Kun olet antanut oppilaille aikaa suorittaa tehtävänsä, kehota 

kutakin oppilasta tai oppilasparia kertomaan, mitä he ovat 
saaneet selville. Kannusta mahdollisimman monia oppilaita 
kertomaan, mitä he ovat löytäneet ja miksi se on heille 
merkityksellistä.

Kirjoita toiminnan jälkeen taululle seuraava totuus: Aadamin 
ja Eevan lankeemus on välttämätön osa taivaallisen Isän 
onnensuunnitelmaa.

Lue profeetta Joseph Fielding Smithin seuraavat sanat:

”Aadam teki vain sen, mitä hänen piti tehdä. Hän söi tuota 
hedelmää yhdestä hyvästä syystä – suodakseen teille ja minulle 
ja kaikille muille mahdollisuuden päästä tähän maailmaan – –.
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Ilman Aadamia minä en olisi täällä, te ette olisi täällä, me odot-
taisimme taivaissa henkinä.” (Ks. ”Aadamin rooli kuolevaisuuden 
tuomisessa meille”, Liahona, tammikuu 2006, s. 8–9.)

Esitä oppilaille seuraavat kysymykset:

• Mitä lankeemuksen seurauksia Lehi kuvaili kohdassa 2. Nefi 
2:21–24?

• Kuinka me näiden seurausten ansiosta voimme edistyä sen 
suunnitelman mukaisesti, jonka taivaallinen Isä on laatinut 
meidän pelastukseksemme?

Lisää taululle seuraava totuus: Sovituksen kautta Jeesus Kris-
tus lunastaa meidät lankeemuksesta ja tarjoaa lunastuk-
sen synneistämme.

Auta oppilaita ymmärtämään tämä totuus syvällisemmin pyytä-
mällä yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin 
koorumin jäsenen, vanhin Joseph B. Wirthlinin seuraavat sanat:

”Jeesuksen Kristuksen sovitus, puhtaan rakkauden osoitus, poisti 
lankeemuksen seuraukset ja avasi koko ihmiskunnalle mahdolli-
suuden palata Jumalan luokse. Osana sovitusta Vapahtaja voitti 
fyysisen kuoleman ja antoi ylösnousemuksen kautta jokaiselle 
Jumalan lapselle kuolemattomuuden. Hän voitti myös hengellisen 
kuoleman ja antoi mahdollisuuden iankaikkiseen elämään, siihen 
elämään, jota Jumala elää, mikä on suurin Jumalan lahjoista.” 
(”Kristittyjen usko ja toiminta”, Valkeus, tammikuu 1987, s. 68.)

Kysy oppilailta: Mitä siunauksia sovitus tuo?

Auta oppilaita ymmärtämään, miten tärkeä tahdonvapaus on 
taivaallisen Isän suunnitelmassa, lukemalla kahdentoista aposto-
lin koorumin jäsenen, vanhin Neal A. Maxwellin seuraavat sanat:

”Ilman vaihtoehtojen olemassaoloa, ilman valinnanvapauttamme 
ja ilman vastakohtaisuutta ei olisi todellista olemassaoloa. – – On 
tosiasia, että me voimme kasvaa hengellisesti ja siten olla todella 
onnellisia vain siinä tapauksessa kun ja vasta kun käytämme 
viisaasti moraalista tahdonvapauttamme.” (One More Strain of 
Praise, 1999, s. 80.)

Kirjoita taululle seuraava periaate: Me olemme vapaita valit-
semaan vapauden ja iankaikkisen elämän tai orjuuden ja 
kuoleman.

Pyydä oppilaita ottamaan pyhien kirjoitusten tutkimispäivä-
kirjastaan esiin päivän 3 tehtävä 4. Pyydä muutamaa heistä 
selittämään, mitä he oppivat tahdonvapaudesta kohdan 2. Nefi 
2:26–29 perusteella.

Lue ääneen profeetta Joseph Smithin seuraavat sanat:

”Pelastuaksemme meidän on tehtävä kaikki eikä vain jotakin, 
mitä Jumala on käskenyt” (Kirkon presidenttien opetuksia: 
Joseph Smith, 2007, s. 167).

Auttaaksesi oppilaita ymmärtämään, miten tärkeää kuuliaisuus 
on, voisit esittää seuraavat kysymykset:

• Mistähän syystä Lehi tähdensi kuuliaisuutta antaessaan viimei-
siä neuvoja perheelleen ennen kuolemaansa?

• Mitkä omat kokemuksenne ovat auttaneet teitä tietämään, 
että Herra siunaa meitä, kun me pidämme Hänen 
käskynsä, ja Hän pidättää siunauksia, kun me emme 
pidä Hänen käskyjään? (Lisää tämä totuus taululla olevaan 
luetteloon.)

Päätä tämä oppiaihe lukemalla kahdentoista apostolin koorumin 
presidentin Boyd K. Packerin seuraavat sanat:

”Kuuliaisuus on voimallinen hengellinen lääke. Se auttaa lähes 
kaikkeen.” (”Gileadin balsami”, Valkeus, tammikuu 1988, s. 15.)

Lausu todistuksesi siitä, että Jumala rakastaa oppilaitasi ja haluaa 
auttaa heitä voittamaan lankeemuksen vaikutukset ja saamaan 
iankaikkisen elämän.

Seuraava viikko (2. Nefi 4–10)
Lehin kuoleman jälkeen Laman ja Lemuel pyrkivät jälleen otta-
maan Nefin hengiltä. Mikä Herran antama varoitus pelasti Nefin 
hengen? Ja mitä ruumiillemme ja hengellemme tapahtuisi, ellei 
sovitusta olisi ollut? Oppilaat löytävät vastauksia tähän kysymyk-
seen kohdasta 2. Nefi 9:7–9.
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Johdanto
Lehin kuoleman jälkeen Laman ja Lemuel vihastuivat 
Nefille niiden ”Herran nuhteiden vuoksi”, jotka Nefi 
oli heille puhunut (ks. 2. Nefi 4:13–14). Koska Nefi oli 
huolissaan veljiensä asenteista ja teoista sekä omista 

heikkouksistaan ja synneistään, hän kirjoitti tunteistaan 
ilmeikkäin ja runollisin sanoin. Hän kuvaili rakkauttaan 
pyhiin kirjoituksiin ja kiitollisuuttaan siunauksista ja voi-
masta, joita hän oli saanut Herralta (ks. 2. Nefi 4:15–35).

OPPIAIHE 26

2. Nefi 4

Opetusehdotuksia

2. Nefi 4:1–11
Lehi neuvoo ja siunaa perhettään
Kirjoita ennen oppituntia taululle seuraava kysymys:

Jos olisit uskollinen isovanhempi eivätkä lapsesi eläisi evankeliumin tasovaatimusten mukaan, 
mitä neuvoja antaisit lastenlapsillesi?

Aloita oppitunti pyytämällä oppilaita vastaamaan taululla olevaan kysymykseen. Kun oppi-
laat ovat vastanneet, kysy:

• Mitä vastuullisia tehtäviä vanhemmilla ja isovanhemmilla on opettaessaan ja neuvoes-
saan lapsiaan ja lastenlapsiaan?

Haluat ehkä tämän keskustelun kuluessa lukea tai pyytää yhtä oppilasta lukemaan 
seuraavat sanat:

”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 kansalai-
sia, missä tahansa he asuvatkin. Aviomiehiä ja vaimoja – äitejä ja isiä – pidetään Jumalan 
edessä tilivelvollisina näiden velvollisuuksien täyttämisestä. – – Sukulaisten tulisi tarvit-
taessa antaa tukeaan.” (”Perhe – julistus maailmalle”, Liahona, marraskuu 2010, s. 129.)

Esittele luku 2. Nefi 4 selittämällä, että ennen kuolemaansa Lehi neuvoi jälkeläisiään 
pitämään käskyt. Pyydä oppilaita lukemaan 2. Nefi 4:3–11 ja ottamaan selville, keitä Lehi 
opetti ja mitä neuvoja hän antoi heille.

• Keitä Lehi opetti? (Ks. 2. Nefi 4:3, 8, 10–11.)

• Minkä lupauksen Lehi antoi Lamanin ja Lemuelin lapsille? (Ks. 2. Nefi 4:7, 9.)

• Minkä vastuullisen tehtävän Herra on mielestänne kohdan 2. Nefi 4:5 mukaan antanut 
vanhemmille? (Oppilaat voivat käyttää eri sanoja vastatessaan tähän kysymykseen, 
mutta varmista, että he ymmärtävät, että Jumala on antanut vanhemmille vastuulli-
sen tehtävän opettaa lapsilleen evankeliumia.)

• Mitä totuuksia olette oppineet vanhemmiltanne tai isovanhemmiltanne?

Kannusta oppilaita tulemaan vahvoiksi lenkeiksi sukunsa ketjussa – elämään evankeliumin 
mukaan ja valmistautumaan ollakseen vanhurskaita vanhempia. Haluat ehkä näyttää julis-
teen nimeltä ”Ole vahva lenkki” (ks. Liahona, syyskuu 2003, s. 7; englanniksi osoitteessa 
http://lds.org/liahona/2003/09/poster?lang=eng).

2. Nefi 4:12–35
Nefi myöntää heikkoutensa ja ilmaisee turvaavansa Herraan
Kirjoita taululle Minun sieluni iloitsee  …

Pyydä oppilaita kirjoittamaan tämä lause pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa tai 
seminaarimuistivihkoonsa ja täydentämään se virkkeeksi luettelemalla asioita, joista heidän 
sielunsa iloitsee.

Taululle 
kirjoittaminen
Ajatuksia herättävä lai-
naus tai kysymys taululla 
voi auttaa oppilaita kiin-
nostumaan oppiaiheesta 
ja pitää yllä heidän 
mielenkiintoaan. Sinun 
kannattaa ehkä laittaa 
taululle myös oppiai-
heeseen liittyviä pyhien 
kirjoitusten viitteitä, 
taulukoita ja kaavioita. 
Sen mukaan, miten 
pitkä aineisto on ja 
miten käytät sitä, voisit 
ehkä laittaa sen taululle 
ennen oppitunnin alkua. 
Näin voit säästää aikaa 
oppitunnin kuluessa ja 
välttyä tarpeettomilta 
keskeytyksiltä.
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2.  NEFI  4

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 4:15–16, jotta saatte selville, kuinka Nefi 
täydensi tämän lauseen.

• Mitä asioita voisimme tehdä, jos sielumme iloitsee pyhistä kirjoituksista?

• Mitä teidän mielestänne tarkoittaa se, että iloitsee siitä, mikä on Herran?

• Nefi sanoi, että hänen sydämensä pohdiskeli sitä, mitä hän oli nähnyt ja kuullut. Mitä se 
teidän mielestänne tarkoittaa?

Tuo esiin, että Nefi koki elämässään suurta iloa. Hän kohtasi kuitenkin myös vaikeuksia. Pyydä 
oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 4:12–13, jotta he näkevät, mitä haasteita Nefi kohtasi tässä 
vaiheessa elämäänsä. (Lehin kuoleman sekä Lamanin, Lemuelin ja Ismaelin poikien vihan.)

Monet Nefin koettelemuksista johtuivat hänen vanhempien veljiensä teoista ja asenteista. 
Mutta Nefi tunsi murhetta myös omien heikkouksiensa vuoksi. Kirjoita taululle Minun 
sydämeni murehtii  …

Kehota oppilaita lukemaan 2. Nefi 4:17–18 ja panemaan merkille syitä, joiden vuoksi Nefi 
tunsi murhetta.

Kun oppilailla on ollut aikaa lukea nämä jakeet, pyydä heitä kertomaan, mitä he ovat löy-
täneet. Ohjaa heidän huomionsa näissä jakeissa oleviin sanoihin kurja, lihani ja kietoutuvat. 
Selitä, että sana kurja tarkoittaa surkeaa tai erittäin huonoa. Pyhissä kirjoituksissa sanalla liha 
viitataan usein heikkouteen, joka meissä on, koska me elämme langenneessa tilassa. Sana 
kietoutua tarkoittaa sitä, että jokin on ympäröinyt ihmisen tai ahdistaa häntä joka puolelta.

• Mitkä ovat esimerkkejä vaikeuksista, jotka voivat kietoutua meihin? (Mahdollisia vas-
tauksia: ongelmat kotona, vertaispaine, vaikea koulutyö ja kiusaukset.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 2. Nefi 4:19. Voisit kannustaa oppilaita korostamaan sanat 
”Kuitenkin minä tiedän, keneen olen turvannut”. Tuo esiin, että kohdassa 2. Nefi 4:19 
Nefin sanat vaihtuvat surusta toivoon.

• Mitä Nefi mielestänne tarkoitti sanoessaan: ”Minä tiedän, keneen olen turvannut”?

• Kuinka Herran ja Hänen hyvyytensä muistaminen voi auttaa meitä lannistumisen hetkinä?

Lue ääneen 2. Nefi 4:20–25. Pyydä oppilaita seuraamaan mukana omista kirjoistaan. 
Kehota heitä panemaan merkille sanoja ja ilmauksia, jotka osoittavat, että Jumala tukee 
niitä, jotka turvaavat Häneen.

• Mitkä sanat tai ilmaukset kohdassa 2. Nefi 4:20–25 ovat teistä merkityksellisiä? Miksi?

• Miettikää tilannetta, jolloin Herra on tukenut tai auttanut teitä, kun teillä on ollut vai-
keaa. Kuinka Hän auttoi teitä? Kuinka tuo kokemus on vaikuttanut teihin?

Voi olla hyödyllistä antaa oppilaille aikaa miettiä sellaisia kokemuksia ja kirjoittaa niistä 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa. Oppilaille voi olla hyötyä myös siitä, että kerrot 
jostakin tilanteesta, jolloin Jumala on tukenut tai vahvistanut sinua.

Auta oppilaita ymmärtämään, että se, että Nefi pystyi muistamaan ja arvostamaan, 
mitä Herra oli tehnyt hänen hyväkseen aiemmin, antoi hänelle toivoa ja kannusti häntä 
tulemaan paremmaksi. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 4:26–30 ja ottamaan 
selville, kuinka Nefin kokemukset vaikuttivat hänen haluunsa olla vanhurskas. Pyydä 
muutamaa oppilasta kertomaan, mitä he saivat selville.

Pyydä muutamaa oppilasta lukemaan vuorotellen ääneen 2. Nefi 4:30–35. Etsikää yhdessä, 
mitä asioita Nefi lupasi Herralle ja mitä siunauksia hän pyysi.

• Mitä sellaista me voimme oppia tästä rukouksesta, mikä voi auttaa meitä omissa rukouk-
sissamme? (Oppilaat voivat käyttää eri sanoja vastatessaan tähän kysymykseen, mutta 
varmista, että he ymmärtävät, että vilpitön rukous voi vahvistaa sitoumustamme 
voittaa synti ja olla lannistumatta.)

Kehota oppilaita ajattelemaan tilannetta, jolloin rukous auttoi heitä voittamaan synnin 
tai lannistumisen tunteen. Voisit ehdottaa, että he kertovat kokemuksistaan tai kirjoittavat 
niistä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa.

Anna oppilaille hetki aikaa etsiä luvusta 2. Nefi 4 sellainen kohta, joka kuvastaa jotakin heillä 
olevaa toivetta. Kun heillä on ollut riittävästi aikaa, lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, 
vanhin David A. Bednarin seuraavat sanat siitä, kuinka rukous voi edistää hengellistä kasvua:

”Luonteessamme, käyttäytymisessämme tai hengellisessä kasvussamme saattaa olla seik-
koja, joista meidän tulee kysyä taivaallisen Isän neuvoa aamurukouksessa. Kiitettyämme 

Pyhien kirjoitusten 
kohtien lukeminen 
ääneen
Lue silloin tällöin pyhien 
kirjoitusten kohtia 
ääneen oppilaillesi. Näin 
he saavat tilaisuuden 
kuulla ja tuntea rakkau-
tesi pyhiin kirjoituksiin, 
ja se voi innostaa heitä 
lukemaan pyhiä kirjoi-
tuksia itse. Se voi myös 
tarjota tilaisuuksia var-
mistaa, että jotakin tiet-
tyä kohtaa, totuutta tai 
sovellusta tähdennetään. 
Oppilaat hyötyvät myös 
siitä, että he lukevat 
pyhiä kirjoituksia ääneen 
toisilleen ja myös tutkies-
saan niitä itsekseen.
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saaduista siunauksista asiaankuuluvasti pyydämme ymmärrystä ja ohjausta ja apua 
sellaisen tekemiseksi, mitä emme voi tehdä pelkästään omin voimin. Kun rukoilemme, 
voisimme esimerkiksi

• muistella niitä tilanteita, jolloin olemme puhuneet karkeasti tai sopimattomasti 
rakkaimmillemme

• tunnustaa tietävämme, että se on väärin, mutta että emme aina toimi tietomme mukaan

• ilmaista katumusta heikkouksistamme ja siitä, että emme vakavammin riisu päältämme 
luonnollista ihmistä

• päättää muovata elämämme täydellisemmin Vapahtajan mukaan

• pyytää lisää voimaa menetellä paremmin ja tulla paremmiksi.” (”Rukoilkaa alati”, 
 Liahona, marraskuu 2008, s. 41.)

Päätä oppiaihe viittaamalla ilmauksiin, jotka kirjoitit taululle aiemmin oppitunnin aikana 
(”Minun sieluni iloitsee …” ja ”Minun sydämeni murehtii …”). Ilmaise luottamuksesi sii-
hen, että silloinkin kun kohtaamme vaikeita tilanteita, me voimme tuntea onnea ja rauhaa, 
kun pyydämme Herran apua.

Pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien kertaaminen
Huom. Tämä oppiaihe on sen verran lyhyt, että aikaa saattaa jäädä seuraavalle pyhien kir-
joitusten hallittavia kohtia kertaavalle toiminnalle. Voit pitää tämän toiminnan oppitunnin 
alussa, oppiaiheen eri osien välissä tai oppitunnin lopussa. Varmista, ettei toiminta vie liikaa 
aikaa oppi aiheelta. Muita kertaustoimintoja on liitteenä tämän oppikirjan lopussa.

Tietovisat voivat auttaa oppilaita muistamaan, mitä he ovat oppineet, ja arvioimaan 
oppimistaan. Valitse muutama uusi pyhien kirjoitusten hallittava kohta ja kehota oppilaita 
lukemaan ja merkitsemään ne. Pidä sitten suullinen tietovisa noista kohdista sekä muista 
pyhien kirjoitusten hallittavista kohdista, jotka he ovat jo oppineet. Lue seminaarin kirjan-
merkistä jokaista kohtaa varten jokin avainsana tai ilmaus. Pyydä sitten oppilaita etsimään 
oikea kohta pyhistä kirjoituksistaan.

Kommentteja ja taustatietoja
2. Nefi 4:16–35. Syntiemme ja heikkouksiemme 
voittaminen
Kun tutkimme Nefin vilpitöntä pyyntöä, että Herra 
auttaisi häntä voittamaan syntinsä ja heikkoutensa, 
näemme, että voimme kääntyä Herran puoleen ja pyy-
tää samanlaista apua. Nefin sanat toistuvat myöhem-
pien aikojen profeettojen sanoissa.

Profeetta Joseph Smith on opettanut:

”Mitä lähemmäksi täydellisyyttä ihminen pääsee, sitä 
selkeämpiä ovat hänen näköalansa ja sitä suurempi 
hänen ilonsa, kunnes hän on voittanut pahan elämäs-
sään ja kadottanut kaiken halun tehdä syntiä” (Kirkon 
presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 219).

Vanhin Richard G. Scott kahdentoista apostolin kooru-
mista on todistanut siunauksista, joita me saamme, kun 
teemme parannuksen:

”Miksi meidän Isämme ja Hänen Poikansa ovat käske-
neet meitä tekemään parannusta? Koska He rakastavat 
meitä. He tietävät, että kaikki rikkovat iankaikkisia 
lakeja. Olivatpa rikkeet pieniä tai suuria, niin oikeu-
denmukaisuus edellyttää, että jokainen rikottu laki 

sovitetaan, jotta lupaus ilosta tässä elämässä ja etuoikeus 
palata taivaallisen Isän luo olisivat mahdollisia. Ellei rik-
keitä soviteta, niin tuomiopäivänä meidät oikeudenmu-
kaisuuden nojalla hävitetään Jumalan kasvojen edestä ja 
jätetään Saatanan valtaan [ks. 2. Nefi 9:8–10; 2. Nefi 2:5].

Mestarimme ja Hänen lunastuksensa ansiosta me 
voimme välttää tällaisen tuomion. Se edellyttää uskoa 
Jeesukseen Kristukseen, kuuliaisuutta Hänen käskyil-
leen ja vanhurskaana pysymistä loppuun asti.

Käytättekö te parannuksen lunastavan voiman täysin 
hyväksenne omassa elämässänne, niin että voitte kokea 
suurempaa rauhaa ja iloa? Ahdistuksen ja toivottomuu-
den tunteet ovat usein merkki parannuksen tarpeel-
lisuudesta. Tavoittelemanne hengellisen ohjauksen 
puuttuminen elämästänne voi johtua rikotuista laeista. 
Tarvittaessa täydellinen parannus eheyttää taas elämän. 
Se ratkaisee kaikki monimuotoiset hengelliset kivut 
ja tuskat, joita rikkomus tuo mukanaan. Mutta se ei 
voi tässä elämässä poistaa joitakin fyysisiä seurauksia, 
joita vakava synti voi tuoda tullessaan. Olkaa viisaita 
ja eläkää aina selkeästi niiden vanhurskauden rajojen 
sisäpuolella, jotka Herra on määritellyt.” (”Tie rauhaan 
ja iloon”, Liahona, tammikuu 2001, s. 31.)
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Johdanto
Herran varoitusta noudattaen Nefi ja hänen seuraa-
jansa erosivat Lamanista, Lemuelista ja Ismaelin pojista. 

He elivät vanhurskaudessa ja onnessa, kun taas Lama-
nin ja Lemuelin seuraajat erottivat itsensä Herrasta.

Opetusehdotuksia

2. Nefi 5:1–8
Herra erottaa Nefin seuraajat Lamanin ja Lemuelin seuraajista
Kehota oppilaita pohtimaan joitakin vaikeita ongelmia ja päätöksiä, jotka heidän on 
tehtävä. Kannusta heitä pitämään mielessään omat henkilökohtaiset haasteensa, kun he 
tutkivat, kuinka Nefi suhtautui haasteisiin. Muistuta heille, että Lehin kuoleman jälkeen 
Nefistä tuli perheen hengellinen johtaja. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 5:1–4, 
jotta he näkevät, minkä haasteen Nefi kohtasi.

• Mitä Nefi kohdan 2. Nefi 5:1 mukaan teki löytääkseen ratkaisun haasteeseensa?

• Mitä Laman ja Lemuel tavoittelivat senkin jälkeen kun Nefi oli rukoillut apua?

Kun oppilaat ovat vastanneet, voisit tuoda esiin, ettei rukouksiimme aina kenties vastata 
heti tai sillä tavoin kuin haluamme.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 5:5–8. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana 
omista kirjoistaan ja ottamaan selville, mitä Herra teki auttaakseen Nefiä ja hänen seuraajiaan.

Pyydä oppilaita tekemään yhteenveto siitä, mitä he ovat oppineet kohdasta 2. Nefi 5:1–8. Yksi 
totuus, jota voisit tähdentää, on se, että Herra opastaa niitä, jotka kääntyvät uskollisesti 
Hänen puoleensa rukouksessa. Esitä näiden jakeiden yhteydessä seuraavat kysymykset:

• Miksi on tärkeää olla edelleen uskollinen, vaikka rukouksiimme ei vastatakaan heti tai 
sillä tavalla kuin haluamme?

• Millä tavoin Herra voisi antaa meille varoituksia?

Kun oppilaat vastaavat tähän kysymykseen, voit lukea kahdentoista apostolin koorumin 
presidentin Boyd K. Packerin seuraavat sanat:

”Me emme voi astua väärälle tielle hylkäämättä ensin varoitusta” (lainattuna artikkelissa 
Kenneth Johnson, ”Pyhän Hengen kutsuun taipuminen”, Liahona, marraskuu 2002, s. 90).

• Millä tavoin voimme noudattaa Nefin esimerkkiä kohdatessamme haasteita?

Kun oppilaat keskustelevat kohdasta 2. Nefi 5:1–8, tuo esiin, että nefiläisten erottautu-
minen lamanilaisista johtui Lamanin ja Lemuelin vihasta Nefiä kohtaan. Tämä erossaolo 
jatkui sukupolvien ajan Lamanin ja Lemuelin jälkeläisten opettaessa lapsiaan vihaamaan 
Nefin jälkeläisiä (ks. Moosia 10:12–17).

2. Nefi 5:9–18, 26–27
Nefiläiset elävät onnellisina
Johda oppilaat lukemaan yhdessä ääneen 2. Nefi 5:27. Voisit ehdottaa, että oppilaat merkit-
sevät tämän jakeen. Kirjoita taululle sana onnellisuus.

• Mitä mielestänne tarkoittaa elää onnellisena?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan seitsemänkymmenen koorumin jäsenen, vanhin Marlin K. 
Jensenin seuraavat sanat:

”Elämäämme tuovat onnea tietyt muuttumattomat periaatteet ja totuudet. Tämä aihe on 
kiinnostanut minua monia vuosia, sillä vaikka minua on siunattu suuresti ja minulla on 

Kutsu oppilaita 
nimeltä
Kun pyydät jotakuta 
oppilasta lukemaan tai 
osallistumaan keskus-
teluun, kutsu häntä 
nimeltä. Näin edistät 
osaltaan oppimisilmapii-
riä, jossa on rakkautta ja 
kunnioitusta.

OPPIAIHE 27

2. Nefi 5



92

OPPIAIHE 27

täysi syy olla onnellinen, minulla on joskus vaikeuksia olla sitä, enkä ole aina luontaisesti 
mieleltäni iloinen, niin kuin jotkut ihmiset näyttävät olevan.

Siitä syystä huomioni kiinnittyi joitakin vuosia sitten erääseen Mormonin kir-
jan kohtaan. – – Nefi perusti yhteiskunnan evankeliumin totuuksien pohjalle, 
ja hän sanoi tuosta yhteiskunnasta: ’Ja tapahtui, että me elimme onnellisina’ 
(2. Nefi 5:27). Tuo kohta teki minuun syvän vaikutuksen. – – Pohdin, – – mitä 
todella onnellisen yhteiskunnan ja elämän yksittäiset osatekijät voisivat olla, 
ja aloin etsiä johtolankoja Nefin kirjoituksista. Minä – – kutsun teitä ryhty-

mään samankaltaiseen etsintään. Se voisi olla koko elämän kestävä ja arvokas hanke. – –

Samat jokapäiväisen elämän mallit ja osatekijät, joiden ansiosta Nefi ja hänen kansansa 
olivat onnellisia 560 vuotta ennen Kristusta, toimivat yhtä hyvin tänä aikana.” (”Living 
after the Manner of Happiness”, Ensign, joulukuu 2002, s. 56, 61.)

Kannusta oppilaita ottamaan vastaan vanhin Jensenin kutsu. Pyydä heitä lukemaan 
itsekseen 2. Nefi 5:6, 10–18, 26–27 ja etsimään ”todella onnellisen yhteiskunnan ja elämän 
osatekijöitä”. Voisit ehdottaa, että he merkitsevät periaatteita, jotka vaikuttivat nefiläisten 
onnellisuuteen. Pyydä muutaman minuutin kuluttua paria kolmea oppilasta kirjoittamaan 
taululle, mitä he löysivät. (Mahdollisia vastauksia: Nefi ja hänen seuraajansa ottivat mukaan 
perheensä [ks. jae 6], he olivat kuuliaisia Herralle [ks. jae 10], he tekivät lujasti töitä itsensä 
elättämiseksi [ks. jakeet 11, 15–17], he ottivat mukaansa pyhät kirjoitukset [ks. jae 12], he 
rakensivat temppelin [ks. jae 16] ja he seurasivat vanhurskaita johtajia [ks. jakeet 18, 26].)

Kehota oppilaita valitsemaan taululta pari periaatetta ja kertomaan, kuinka nämä periaat-
teet ovat auttaneet heitä elämään onnellisina.

Sen mukaan, mitä oppilaat tähdentävät, voit halutessasi viedä ajatusta eteenpäin muuta-
malla seuraavankaltaisella kysymyksellä:

• Mitä siunauksia ihmiset jakeiden 2. Nefi 5:10–11, 16 mukaan saivat, koska he pitivät 
Herran käskyt? Milloin olette tunteneet, että Herra on ollut kanssanne? Kuinka Herran 
vaikutus elämässänne on vaikuttanut onnellisuuteenne?

• Kuinka temppeli on kenties auttanut näitä ihmisiä elämään onnellisina? Kuinka temp-
peli on tuonut enemmän onnellisuutta teille tai jollekulle tuntemallenne ihmiselle?

• Millä tavoin ahkera työnteko vaikuttaa onnellisuuteen?

Kehota oppilaita tekemään yhteenveto siitä, mitä he ovat oppineet onnellisuutensa lisää-
misestä. Vaikka oppilaat saattavat esittää erilaisia periaatteita, varmista, että he ymmärtävät, 
että kun Jeesuksen Kristuksen evankeliumista tulee elämäntapamme, meidän onnel-
lisuutemme lisääntyy. Voisit kirjoittaa tämän periaatteen taululle.

Kehota oppilaita tutkimaan omaa elämäänsä ja päättämään, mitä he aikovat tehdä 
elääkseen onnellisempina. Kannusta heitä kirjoittamaan päätöksensä pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaansa tai seminaarimuistivihkoonsa. Lausu todistuksesi niistä periaatteista 
ja käytännöistä, jotka ovat tuoneet onnellisuutta omaan elämääsi.

2. Nefi 5:19–25
Lamanilaiset kirotaan heidän tottelemattomuutensa tähden
Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 5:19–24 ja etsimään eroja lamanilaisten ja 
nefiläisten elämäntavoissa.

• Mitä kohdan 2. Nefi 5:20 mukaan seurasi siitä, etteivät lamanilaiset olleet kuuliaisia?

Varmista, että oppilaat ymmärtävät, että tässä luvussa mainittu kirous oli ero Jumalasta. Hei-
dän ihonsa muuttaminen oli vain merkki eli osoitus tuosta kirouksesta. Selvennä tätä asiaa 
pyytämällä yhtä oppilasta lukemaan presidentti Joseph Fielding Smithin seuraavat sanat:

”Tumma iho pantiin lamanilaisiin, jotta heidät voitaisiin erottaa nefiläisistä ja 
jotteivat nämä kaksi kansaa sekoittuisi. Tumma iho oli merkkinä kirouksesta. 
Kirouksena oli Herran Hengen vetäytyminen. – –

Niiden tummaa ihoa, jotka ovat tulleet kirkkoon, ei tule enää pitää kirouk-
sen merkkinä. Monet näistä käännynnäisistä ovat ihania, ja heillä on Herran 
Henki.” (Answers to Gospel Questions, toim. Joseph Fielding Smith jr., 5 osaa, 

1957–1966, osa 3, s. 122–123.)

Ajatuksista ja 
tunteista kertominen
Kun nuoret kertovat 
ajatuksiaan ja tuntemuk-
siaan evankeliumin peri-
aatteista, he kutsuvat 
Pyhän Hengen syventä-
mään ymmärrystään ja 
vahvistamaan todistus-
taan. Voit auttaa tämän 
tapahtumista luokassa 
kannustamalla oppilaita 
selittämään evankeliu-
min periaatteita omin 
sanoin. Voit myös kehot-
taa oppilaita kertomaan 
asiaankuuluvia ja sopivia 
esimerkkejä ja todista-
maan siitä, mitä he ovat 
tulleet tietämään näiden 
kokemusten ansiosta.
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• Kuinka kohta 2. Nefi 5:21 auttaa teitä ymmärtämään, miksi lamanilaiset erotettiin pois 
Herran edestä? (Voisit selittää, että piikivi on kovaa kiveä. Sanoessaan, että lamanilaisista 
”oli tullut kuin piikiveä”, Nefi tähdensi lamanilaisten sydämen kovuutta.)

• Minkä varoituksen Herra antoi nefiläisten naimisiinmenosta lamanilaisten kanssa, jotka 
olivat hylänneet evankeliumin? (Ks. 2. Nefi 5:23.)

• Miksi on tärkeää välttää seurustelua ja naimisiinmenoa sellaisten kanssa, jotka eivät 
kuuntele Herraa? Kuinka arvelette niiden ihmisten, joiden kanssa seurustelette ja lopulta 
menette naimisiin, vaikuttavan pyrkimyksiinne elää evankeliumin mukaan? (Voi olla 
hyödyllistä muistuttaa oppilaille, että ensimmäinen presidenttikunta on antanut neu-
von: ”Päätä, että lähdet treffeille ainoastaan sellaisen henkilön kanssa, jolla on korkeat 
moraalin tasovaatimukset ja jonka seurassa voit ylläpitää omia tasovaatimuksiasi” (Nuor-
ten voimaksi, kirjanen, 2011, s. 4).

• Mitä periaatteita voimme oppia kohdasta 2. Nefi 5:20–24? (Kun oppilaat mainitsevat 
periaatteita, varmista, että he ymmärtävät, että kun ihmiset paaduttavat sydämensä 
Herraa vastaan, he erottavat itsensä Hänestä.)

Tähdennä sitä, että luku 2. Nefi 5 kuvaa suurta vastakohtaisuutta nefiläisten ja lamanilaisten 
välillä. Me voimme valita, kumpaa esimerkkiä me noudatamme. Kannusta oppilaita muis-
tamaan, mitä he ovat päättäneet tehdä elääkseen onnellisempina. Ilmaise luottamuksesi 
siihen, että he pystyvät noudattamaan nefiläisten esimerkkiä ja olemaan todella onnellisia.

Kommentteja ja taustatietoja
2. Nefi 5:16. ”Minä, Nefi, rakensin temppelin”
Vanhin Marlin K. Jensen seitsemänkymmenen koo-
rumista on selittänyt, kuinka temppelissä käyminen 
johtaa onnellisuuteen:

”Nefi kirjoittaa: ’Ja minä, Nefi, rakensin temppelin’ 
(2. Nefi 5:16). Nefin temppeli on ehkä ollut joillakin 
tavoin erilainen kuin myöhempien aikojen temppe-
limme, mutta sen keskeinen tarkoitus oli todennä-
köisesti sama: opettaa ja perehdyttää Jumalan lapsia 
Hänen suunnitelmaansa heidän onnekseen ja tarjota 
toimitukset ja liitot, jotka ovat välttämättömiä tuon 
onnen saavuttamiseksi.

Elettyäni tämän hyvän maan päällä yli viisi vuosi-
kymmentä voin rehellisesti sanoa, että hengellisesti 
kypsimmät ja onnellisimmat tuntemani ihmiset ovat 
innokkaita temppelissäkävijöitä. Siihen on hyvä syy. 
Temppelissä meille kerrotaan yhä uudelleen Jumalan 
meitä varten laatiman ohjelman koko kaari, ja jokainen 
kerta tuo suurempaa ymmärrystä ja sitoutumista elää 
Hänen tavallaan. – –

Hyvä koe siihen, kuinka hyvin me menestymme pyr-
kimyksessämme tulla Kristuksen luo, voi olla se, mitä 
ajattelemme temppelistä ja kokemuksistamme siellä. 
Temppeli voi merkitä samaa kuin onni ja ilo. Niin oli 
Nefin ja hänen kansansa kohdalla.” (”Living after the 
Manner of Happiness”, s. 60.)
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Johdanto
Merkitessään muistiin kertomusta kansansa palvelu-
työstä Nefi otti mukaan nuoremman veljensä Jaakobin 
kaksipäiväisen saarnan. Saarna sisältyy lukuihin 2. Nefi 
6–10, ja tämä on ensimmäinen kolmesta tätä saarnaa 

käsittelevästä oppiaiheesta. Saarnan alussa Jaakob luki 
Jesajan profetioita Israelin hajottamisesta ja kokoami-
sesta osoittaen, että ”Herra Jumala on toteuttava liit-
tonsa, jotka hän on tehnyt lastensa kanssa” (2. Nefi 6:12).

Opetusehdotuksia

2. Nefi 6
Jaakob todistaa, että Herra muistaa liittokansansa
Auta oppilaita näkemään, että Jaakobin opetukset liittyvät heidän elämäänsä, pyytämällä 
heitä pohtimaan, kuinka he suhtautuisivat, jos joku ystävä tai perheenjäsen kohtelisi heitä 
epäystävällisesti, kieltäytyisi uskomasta, mitä he sanovat, tai osoittaisi teoillaan tai asenteel-
laan, ettei teidän välinen suhteenne ole hänelle enää tärkeä.

Pyydä oppilaita pohtimaan itsekseen seuraavaa kysymystä:

• Oletteko koskaan toimineet tai asennoituneet vastaavalla tavalla Herraa kohtaan?

Selitä, että luvuissa 2. Nefi 6–8 me näemme, kuinka Herra suhtautuu niihin, jotka ovat 
kääntyneet pois Hänestä. Näihin lukuihin Nefi on tallentanut osan veljensä Jaakobin saar-
nasta. Loput Jaakobin saarnasta on tallennettu lukuihin 2. Nefi 9–10. Nämä luvut käydään 
läpi kahdessa seuraavassa oppiaiheessa.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 6:3–4 ja 9:1, 3. Pyydä luokkaa etsimään 
syitä, miksi Jaakob piti tämän saarnan.

Kehota yhtä oppilasta toimimaan kirjurina. Pyydä häntä kirjoittamaan taululle otsikoksi 
Jaakobin saarnan tarkoituksia. Pyydä sitten oppilaita kertomaan, mitä he ovat löytäneet juuri 
luetuista jakeista. Pyydä kirjuria kirjoittamaan heidän vastauksensa otsikon alle. Auta oppi-
laita näkemään, että Jaakob opetti kansaansa heidän sielujensa parhaaksi (ks. 2. Nefi 6:3). 
Hän halusi auttaa heitä ylistämään Jumalansa nimeä (ks. 2. Nefi 6:4), tietämään Herran 
liitoista (ks. 2. Nefi 9:1) sekä riemuitsemaan ja nostamaan päänsä ikuisesti (ks. 2. Nefi 9:3). 
Varmista, että nämä tarkoitukset sisältyvät oppilaiden luetteloon. Ehdota, että kun oppilaat 
tutkivat Jaakobin saarnaa, he voisivat panna merkille opetuksia, jotka auttavat täyttämään 
nämä tarkoitukset.

Piirrä taululle seuraava aikajana. (Voisit tehdä sen ennen oppituntia.) Pyydä yhtä oppilasta 
lukemaan ääneen 2. Nefi 6:4. Tuo esiin, että Jaakob aloitti saarnansa sanomalla, että hän 
aikoi puhua olosuhteista, jotka vallitsivat hänen aikanaan ja vallitsisivat tulevaisuudessa 
(”siitä, mikä on ja mikä on tuleva”).

Näytä aikajanalla numeroa 1.

• Mitä kohdassa 2. Nefi 6:8 Jaakob sanoo tapahtuneen juutalaisille Jerusalemissa, koska 
he olivat kääntyneet pois Herrasta? (Jotkut oli surmattu ja jotkut viety pois vankeina. 
Voisit muistuttaa oppilaille, että Lehi, Jeremia ja muut profeetat olivat ennustaneet, että 
näin tapahtuisi. Heidän profetiansa täyttyivät noin vuonna 587 eKr., kun babylonialaiset 
valloittivat Jerusalemin ja veivät monia juutalaisia vankeina Babyloniaan. Tämä ajankohta 
ja muut mainitaan Pyhien kirjoitusten oppaassa hakusanan ”Aikataulukko” kohdalla.)

OPPIAIHE 28

2. Nefi 6–8

600 eKr. 500 eKr. 400 eKr. 300 eKr. 200 eKr. 100 eKr. 1 jKr. 100 jKr.

1 2 3
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Näytä numeroa 2.

• Mitä kohdan 2. Nefi 6:9 ensimmäisen virkkeen mukaan tapahtuisi ennen pitkää niille 
juutalaisten jälkeläisille, jotka vietiin vankeina Babyloniaan? (He palaisivat Jerusalemiin. 
Tämä profetia täyttyi vuonna 537 eKr., kun kuningas Kyyros antoi juutalaisten palata 
kotimaahansa.)

Näytä numeroa 3 ja selitä, että Jaakob profetoi Vapahtajan elävän kuolevaisen elämänsä 
juutalaisten keskuudessa.

• Mitkä ilmaukset kohdassa 2. Nefi 6:9–10 kuvailevat sitä, kuinka jotkut juutalaiset toimisi-
vat ja suhtautuisivat Vapahtajaan Hänen palvelutyönsä aikana kuolevaisuudessa? (Mah-
dollisia vastauksia: ”ruoskisivat häntä”, ”ristiinnaulitsisivat hänet” ja ”ovat paaduttaneet 
sydämensä ja niskoitelleet” Häntä vastaan.)

• Mitä kohdan 2. Nefi 6:10–11 mukaan tapahtuisi juutalaisille, jotka hylkäisivät Messiaan? 
(Heitä ahdistettaisiin lihassa, heidät hajotettaisiin, heitä lyötäisiin ja vihattaisiin.)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 6:6–7, 11–12, 14, 17. Voisit selittää, että jakeissa 
6–7 Jaakob lukee Jesajan profetian evankeliumin palauttamisesta ja Israelin huoneen 
kokoamisesta. Pyydä oppilaita etsimään ilmauksia, jotka kuvailevat, kuinka Herra suhtau-
tuisi Israelin huoneeseen, Herran liittokansaan, vaikka he torjuisivat Hänet. Pyydä oppilaita 
kertomaan, mitä ilmauksia he ovat löytäneet. Auta heitä ymmärtämään, mitä muutamat 
näistä ilmauksista tarkoittavat, esittämällä seuraavat kysymykset:

• Mitähän jakeessa 2. Nefi 6:7 mainittu Herran odottaminen tarkoittaa?

• Jaakob lupasi, että Herra olisi Israelille armollinen (ks. 2. Nefi 6:11). Millä tavoin jotkin 
näistä löytämistänne ilmauksista kertovat Herran armollisuudesta?

• Jaakob lupasi myös, että Herra voittaisi Israelin takaisin (ks. 2. Nefi 6:14). Mitä mieles-
tänne tarkoittaa se, että Vapahtaja voittaa jonkun takaisin?

• Mitä jakeiden 2. Nefi 6:11–12, 14 mukaan meidän täytyy tehdä, jotta Herra olisi meille 
armollinen?

Kun oppilaat kertovat näkemyksiään, varmista, että he ymmärtävät, että Herra on armolli-
nen niille, jotka palaavat Hänen luokseen.

Tuo esiin, että luvussa 2. Nefi 6 Jaakob kertoo Herran olevan armollinen liittokansalleen 
senkin jälkeen kun he ovat olleet hyvin jumalattomia. Vakuuta oppilaille, että jos Herra 
on armollinen näille ihmisille, Hän on varmasti armollinen meille henkilökohtaisesti, kun 
me tulemme Hänen luokseen ja pidämme liittomme Hänen kanssaan. Kehota oppilaita 
pohtimaan tapoja, joilla Herra on ollut heille armollinen. Pyydä heitä kirjoittamaan pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa tai seminaarimuistivihkoonsa seuraava virke: Minä tie-
dän, että Herra on armollinen, koska…  Pyydä heitä sitten täydentämään virke kirjoittamalla 
ajatuksistaan ja tunteistaan. Kun heillä on ollut riittävästi aikaa kirjoittaa, voit halutessasi 
pyytää muutamaa kertomaan, mitä he ovat kirjoittaneet.

2. Nefi 7–8
Jaakob lainaa Jesajan profetiaa, joka koskee Vapahtajan kykyä lunastaa 
liittokansansa
Selitä, että luvuissa 2. Nefi 7 ja 8 Jaakob lukee Jesajan kirjoituksista erään profetian. 
Luvussa 7 on Herran sana niille Israelin huoneen jäsenille, jotka olivat hajallaan ja vankeu-
dessa syntiensä vuoksi. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 2. Nefi 7:1. Voisit pyytää luokkaa 
merkitsemään kysymykset, jotka Herra esittää.

Auta oppilaita ymmärtämään jakeessa 1 olevat kysymykset selittämällä, että ilmaukset 
”karkottanut”, ”äitinne erokirja” ja ”teidät myynyt” viittaavat ajatukseen liiton rikkomi-
sesta tai katkaisemisesta. Auta oppilaita ymmärtämään, että Herran kysymykset voitaisiin 
ilmaista myös seuraavasti: ”Olenko kääntynyt pois sinusta? Olenko hylännyt liiton, jonka 
olemme tehneet?”

• Mikä on vastaus näihin kysymyksiin? (Vastaus on ei. Herra ei koskaan käänny meistä 
pois tai unohda liittoja, jotka Hän on tehnyt.)

• Miksi jakeen 2. Nefi 7:1 loppuosan mukaan nämä ihmiset olivat erossa Herrasta ja kärsi-
vät vankeudessa? (Koska he olivat tehneet syntiä ja kääntyneet pois Herrasta.)

Kirjoittaminen 
edistää kertomista
Kun pyydät oppilaita 
vastaamaan kysymyk-
seen kirjallisesti ennen 
kuin he esittävät aja-
tuksensa luokalle, annat 
heille aikaa muotoilla 
ajatuksensa ja saada 
vaikutelmia Pyhältä 
Hengeltä. Oppilaat ovat 
kenties taipuvaisempia 
kertomaan ajatuk-
sistaan, kun he ovat 
ensin kirjoittaneet ne, 
ja heidän kertomansa 
ajatukset ovat usein 
merkityksellisempiä.
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Tuo esiin, että kohdassa 2. Nefi 7:2 Herra esittää vielä kysymyksen, joka voi auttaa meitä 
näkemään, että Hän haluaa auttaa meitä ja että Hänellä on voima tehdä niin. Kehota oppi-
laita etsimään ja alleviivaamaan tuo kysymys. (”Onko minun käteni käynyt liian lyhyeksi 
lunastamaan, tai olenko minä voimaton vapauttamaan?”)

Auta oppilaita ymmärtämään tämä kysymys pyytämällä heitä muotoilemaan se uudelleen 
omin sanoin. (Jos heidän on vaikea ymmärtää ilmausta ”onko käteni käynyt lyhyeksi”, 
pyydä yhtä oppilasta ojentamaan kätensä toiselle oppilaalle aivan kuin hän tarjoaisi apua. 
Pyydä sitten ensimmäistä oppilasta ”lyhentämään” kättään havainnollistaen ajatusta pois 
vetäytymisestä tai epäröimisestä.) Oppilaat voisivat muotoilla Herran kysymyksen uudel-
leen sanomalla jotakin seuraavanlaista: ”Epäröinkö minä tai enkö aio lunastaa sinua? 
Uskotko, että minulla on voima pelastaa sinut?”

Kerro oppilaille, että vastauksena tähän kysymykseen luvun 2. Nefi 7 loppuosassa ja 
luvussa 8 on useita esimerkkejä siitä, että Vapahtaja haluaa lunastaa liittokansansa, sekä 
siitä, että Hänellä on voima tehdä niin.

Auta oppilaita löytämään todisteita siitä, että Vapahtaja haluaa lunastaa liittokansansa 
ja että Hänellä on voima tehdä niin, jakamalla oppilasryhmille seuraavat kuusi kohtaa 
luvusta 2. Nefi 8: jakeet 1–3, 4–6, 7–8, 10–11, 12–13 ja 14–16. (Jos luokassasi on enem-
män kuin 12 oppilasta, anna kohdat oppilaspareille tai muille pienryhmille. Jos sinulla on 
vähemmän kuin 12 oppilasta, anna joillekin ryhmille useampia kohtia.) Pyydä kutakin 
ryhmää etsimään saamistaan jakeista jokin ilmaus, joka osoittaa Herran halukkuutta lunas-
taa meidät ja Hänen voimaansa tehdä niin. Riittävän ajan kuluttua kehota kutakin ryhmää 
lukemaan luokalle ilmaus, jonka he ovat valinneet. Pyydä heitä kertomaan, mitä he ovat 
oppineet tästä kohdasta. Voisit kehottaa oppilaita merkitsemään ilmaukset, jotka heidän 
luokkatoverinsa ovat valinneet.

Viittaa lopuksi taululle kirjoitettuun luetteloon Jaakobin saarnan tarkoituksista. Kehota 
oppilaita ajattelemaan liittoja, jotka he ovat tehneet Herran kanssa, ja siunauksia, jotka 
Hän on luvannut heille, kun he pitävät nuo liitot. Lausu todistuksesi Herran uskollisuu-
desta meitä kohtaan ja Hänen liitoistaan meidän kanssamme sekä todista siitä armosta ja 
lunastuksesta, jonka voimme saada osaksemme, kun olemme uskollisia Hänen kanssaan 
solmimillemme liitoille.

Kommentteja ja taustatietoja
2. Nefi 6:2. Mikä pappeus Lehillä, Nefillä ja 
Jaakobilla oli?
Jaakob sanoi, että Jumala oli kutsunut hänet ja että 
hänet oli asetettu Jumalan pyhän järjestyksen mukaan 
ja että hänet oli vihkinyt hänen veljensä Nefi (ks. 2. Nefi 
6:2). Kun Jaakob puhui tästä pyhästä järjestyksestä, 
hän tarkoitti Melkisedekin pappeutta. Presidentti 
Joseph Fielding Smith kirjoitti, että ”nefiläiset toimi-
vat Melkisedekin pappeuden valtuudella Lehin ajoista 
niihin aikoihin asti, kun meidän Vapahtajamme tuli 
heidän keskuuteensa” (Answers to Gospel Questions, 
toim. Joseph Fielding Smith jr., 5 osaa, 1957–1966, osa 1, 
s. 124).

2. Nefi 8. Myöhempien aikojen kokoaminen
Jesajan profetioissa, joita lainataan luvussa 2. Nefi 8, 
puhutaan Israelin myöhempien aikojen kokoamisesta. 

Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin 
koorumista on opettanut, että tämä kokoaminen on 
luonteeltaan hengellistä:

”Mitä sitten sisältyy Israelin kokoamiseen? Israelin 
kokoaminen muodostuu kaiken sen uskomisesta ja 
hyväksymisestä ja sen mukaan elämisestä, mitä Herra 
kerran tarjosi muinoin valitsemalleen kansalle. Se muo-
dostuu uskomisesta Herraan Jeesukseen Kristukseen, 
parannuksen tekemisestä, kasteelle menemisestä ja 
Pyhän Hengen lahjan saamisesta sekä Jumalan käskyjen 
pitämisestä. Se muodostuu evankeliumin uskomisesta, 
kirkkoon liittymisestä ja tulemisesta valtakuntaan. Se 
muodostuu pyhän pappeuden saamisesta ja siitä, että 
saa pyhissä paikoissa voiman korkeudesta ja saa kaikki 
Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siunaukset selestisen 
avioliiton toimituksen kautta.” (A New Witness for the 
Articles of Faith, 1985, s. 515.)
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Johdanto
Jaakob aloitti saarnansa nefiläisille lainaamalla Jesajan 
profetioita siitä, kuinka Herra lunastaa liittokansansa. 
Tämä osa Jaakobin saarnaa on luvuissa 2. Nefi 6–8 (ks. 
oppiaihe 28 tässä kirjassa). Tämän kaksipäiväisen saar-
nan jatko on luvuissa 2. Nefi 9–10. Lainattuaan Jesajaa 
Jaakob esitti oman todistuksensa Jeesuksen Kristuksen 
sovituksesta – Vapahtajan voimasta pelastaa meidät 

lankeemuksen vaikutuksista ja syntiemme seurauk-
sista. Presidentti Joseph Fielding Smith on opettanut, 
että luku 2. Nefi 9 sisältää ”yhden valaisevimmista 
saarnoista, mitä sovituksesta on koskaan pidetty”. Hän 
sanoi: ”Jokaisen pelastusta tavoittelevan tulee lukea se 
huolella.” (Answers to Gospel Questions, toim. Joseph 
Fielding Smith jr., 5 osaa, 1957–1966, osa 4, s. 57.)

OPPIAIHE 29

2. Nefi 9:1–26

Opetusehdotuksia

2. Nefi 9:1–9
Jaakob selittää lankeemuksen vaikutuksia
Kirjoita taulun keskelle ennen oppituntia kauhea hirviö.

Aloita oppiaihe selittämällä, että luku 2. Nefi 9 jatkaa saarnaa, jota oppilaat alkoivat tutkia 
edellisessä oppiaiheessa. Muistuta oppilaille, että saarnan ensimmäisessä osassa, joka 
on luvuissa 2. Nefi 6–8, Jaakob lainasi Jesajaa kertoakseen Vapahtajan armosta ja Hänen 
voimastaan vapauttaa liittokansansa sen kadotetusta ja hajotetusta tilasta. Saarnaansa 
jatkaessaan Jaakob opetti, kuinka Vapahtaja lunastaa meidät kaikki meidän langenneesta ja 
syntisestä tilastamme.

Ohjaa oppilaiden huomio ilmaukseen, jonka olet kirjoittanut taululle.

• Mitä mieleenne tulee, kun ajattelette kauheaa hirviötä?

Vastauksena tähän kysymykseen oppilaat ehkä mainitsevat mielikuvitusolentoja. Jos he 
tekevät niin, selitä, että jotkin asiat, jotka ovat todellisia, voivat olla pelottavampia kuin 
mieli kuvitusolennot, koska ne kykenevät aiheuttamaan pysyvää vahinkoa. Kerro oppi-
laille, että Jaakob käytti ilmausta ”kauhea hirviö” kuvaamaan tilannetta, joka meitä kaikkia 
kohtaa, ja iankaikkista vahinkoa, joka siitä voi seurata. Pyydä oppilaita lukemaan itsek-
seen 2. Nefi 9:10 ja panemaan merkille, mistä kahdesta osatekijästä Jaakobin kuvailema 
hirviö muodostuu. Kun oppilaat kertovat, mitä he ovat löytäneet, lisää vastaukset taululle 
seuraavasti:

Auta oppilaita ymmärtämään, miten Jaakob käyttää sanoja kuolema ja helvetti, selittämällä, että 
kumpikin sanoista viittaa eräänlaiseen eroon. Kun Jaakob käytti tässä saarnassa sanaa kuo-
lema, hän viittasi ruumiin kuolemaan, joka on fyysisen ruumiin ero hengestä. Kun hän käytti 
sanaa helvetti, hän viittasi hengen kuolemaan, joka on henkilön erottaminen Jumalan edestä. 
Pyhissä kirjoituksissa tästä erottamisesta käytetään usein nimitystä ”hengellinen kuolema”.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 9:6. Pyydä heitä etsimään fyysisen kuoleman 
ja hengellisen kuoleman aiheuttaja.

• Mikä tapahtuma toi meidän kaikkien osaksi fyysisen kuoleman ja hengellisen kuole-
man? (Sinun on ehkä tarpeen selittää, että lankeemuksen seurauksena kaikki ihmiset 
erotetaan pois Jumalan edestä ja kaikki ihmiset tulevat lopulta kuolemaan fyysisesti.)

Kauhea hirviö

kuolema helvetti
”ruumiin kuolema” ”hengen kuolema”
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Selitä, että kohdassa 2. Nefi 9:7–9 Jaakob opettaa, mitä meille tapahtuisi, ellei sovitusta olisi 
ja jos lankeemuksen vaikutukset jäisivät ikuisesti voimaan. Voisit ehkä valmistella oppilaita 
tutkimaan näitä jakeita määrittelemällä muutamia jakeen 7 termejä: Kun Jaakob puhui 
ensimmäisestä tuomiosta, joka kohtasi ihmistä, hän tarkoitti Aadamin ja Eevan lankee-
muksen seurauksia. Kun hän puhui katoavasta, hän tarkoitti kuolevaista ruumistamme, 
joka tulee kuolemaan. Kun hän puhui katoamattomasta, hän tarkoitti ylösnoussutta ruu-
mistamme, joka tulee elämään ikuisesti.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 9:7–9. Kehota luokkaa panemaan merkille 
ilmauksia, jotka kuvailevat, mitä ruumiillemme ja hengellemme tapahtuisi, jos fyysinen ja 
hengellinen kuolema olisivat voimassa ikuisesti.

• Mitä ruumiillemme tapahtuisi, ellei sovitusta olisi?

• Mitä hengellemme tapahtuisi, ellei sovitusta olisi?

Tähdennä, mikä kohtalomme olisi ilman Jeesuksen Kristuksen sovitusta, pyytämällä yhtä 
oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin D. Todd 

Christoffersonin seuraavat sanat.

”Jos eromme Jumalasta ja fyysinen kuolemamme olisivat pysyviä, moraalinen 
tahdonvapaus ei merkitsisi mitään. Olisimme kyllä vapaita tekemään valin-
toja, mutta mitä väliä sillä olisi? Lopputulos olisi aina sama, olivatpa tekomme 
millaisia tahansa: kuolema vailla toivoa ylösnousemuksesta ja vailla toivoa 
taivaasta. Olivatpa valintamme kuinka hyviä tai huonoja tahansa, me kaikki 

päätyisimme ’Perkeleen enkeleiksi’ [ks. 2. Nefi 9:9].” (”Moral Agency”, Ensign, kesäkuu 2009, 
s. 50.)

2. Nefi 9:10–26
Jaakob opettaa, että sovituksen kautta Vapahtaja lunastaa meidät lankeemuksen 
vaikutuksista ja tarjoaa lunastuksen synneistämme
Pyydä oppilaita lukemaan uudelleen 2. Nefi 9:10.

• Minkä Jumala tämän jakeen mukaan on valmistanut meille?

Tähdennä, että Jaakobin pääsanoma tässä saarnassa on, että Jumala on valmistanut ”meille 
pakokeinon [kuoleman ja helvetin] otteesta”. Tämä pakokeino – lankeemuksen tuomasta 
fyysisestä ja hengellisestä kuolemasta – on varma Jeesuksen Kristuksen sovitusuhrin ansiosta.

Jaa luokka kahteen ryhmään. Pyydä ensimmäistä ryhmää lukemaan itsekseen 2. Nefi 9:5, 
19–21 ja panemaan merkille kuvauksia Vapahtajan uhrista meidän puolestamme. Pyydä 
toista ryhmää lukemaan itsekseen 2. Nefi 9:11–12, 15, 22 ja panemaan merkille ilmauk-
sia siitä, kuinka Jeesus Kristus pelastaa meidät fyysiseltä kuolemalta. (Voi olla hyödyllistä 
kirjoittaa nämä viitteet taululle.)

Kun oppilailla on ollut aikaa lukea, esitä ensimmäiselle ryhmälle seuraavat kysymykset:

• Mitä Vapahtaja oli valmis kärsimään, jotta Hän voisi pelastaa meidät fyysiseltä ja hengel-
liseltä kuolemalta? Mitä teille merkityksellisiä kuvauksia löysitte?

• Jaakob tähdensi, että Jeesus Kristus kärsi kaikkien ihmisten tuskat. Mitä se merkitsee 
teille? Kuinka tämä tieto vaikuttaa siihen, mitä tunnette Vapahtajaa kohtaan? (Voisit 
ehkä auttaa oppilaita pohtimaan Vapahtajan uhrin suuruutta pysäyttämällä keskustelun 
ja tähdentämällä, että Vapahtaja kärsi kaikkien niiden ihmisten tuskat, jotka ovat eläneet 
ja tulevat vielä elämään maan päällä. Voisit auttaa oppilaita pohtimaan Vapahtajan uhrin 
henkilökohtaista luonnetta pyytämällä heitä kirjoittamaan oman nimensä kohdan 
2. Nefi 9:21 marginaaliin muistutukseksi siitä, että Vapahtaja kärsi heidän tuskansa.)

Esitä toiselle ryhmälle seuraavat kysymykset:

• Mitä ilmauksia löysitte siitä, kuinka Jeesus Kristus pelastaa meidät fyysiseltä kuolemalta?

• Ketkä kohdan 2. Nefi 9:22 mukaan saavat ylösnousemuksen ja tuodaan takaisin 
Jumalan eteen?

Viittaa taas taululla olevaan ilmaukseen ”kauhea hirviö”. Kehota oppilaita ilmaisemaan 
omin sanoin, mitä Jaakob opetti siitä, kuinka me voimme pelastua tältä ”hirviöltä”. Var-
mista, että oppilaat ymmärtävät, että sovituksen kautta Jeesus Kristus vapauttaa koko 
ihmiskunnan lankeemuksen tuomasta fyysisestä ja hengellisestä kuolemasta. Pyydä 
yhtä oppilasta kirjoittamaan tämä totuus taululle.
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Muistuta oppilaita siitä, että sen lisäksi, että Jeesus Kristus vapauttaa koko ihmiskunnan 
lankeemuksen tuomasta fyysisestä ja hengellisestä kuolemasta, Hän voi vapauttaa meidät 
omien syntiemme aiheuttamasta hengellisestä kuolemasta.

Selitä, että Jaakob kuvaili niiden ihmisten tilaa, jotka tulevat Jumalan eteen synneissään. 
Kehota oppilaita panemaan merkille nämä kuvaukset, kun yksi oppilas lukee ääneen 
jakeet 2. Nefi 9:15–16, 27.

• Kuinka Jaakob kuvaili niiden ihmisten tilaa, jotka tulevat Jumalan eteen synneissään?

Selitä, että Jaakob kuvaili myös niiden ihmisten tilaa, jotka tulevat Jumalan eteen puh-
taudessa. Kehota oppilaita panemaan merkille nämä kuvaukset, kun yksi oppilas lukee 
ääneen jakeet 2. Nefi 9:14, 18.

• Kuinka Jaakob kuvaili niiden ihmisten tilaa, jotka tulevat Jumalan eteen puhtaudessa?

Tähdennä, että vaikka vapautus lankeemuksesta on lahja koko ihmiskunnalle, niin vapau-
tumisemme syntiemme seurauksista riippuu osittain haluistamme ja teoistamme. Kirjoita 
taululle seuraavaa: Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta me voimme voittaa syntiemme 
seuraukset, kun me …

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 9:21, 23–24. Pyydä luokkaa panemaan mer-
kille ilmauksia, jotka täydentävät taululla olevan virkkeen.

• Kuinka te näiden kohtien perusteella täydentäisitte tämän virkkeen? (Oppilaiden 
vastausten virkkeen täydentämiseksi tulee kuvastaa seuraavaa: Jeesuksen Kristuksen 
sovituksen ansiosta me voimme voittaa syntiemme seuraukset, kun me uskomme 
Jeesukseen Kristukseen, teemme parannuksen, otamme kasteen ja kestämme 
loppuun asti. Kun he kertovat vastauksensa, täydennä taululla oleva virke.)

Päätä tämä oppiaihe valitsemalla toinen seuraavista toiminnoista. Molempien toimintojen 
tarkoituksena on auttaa oppilaita pohtimaan, mitä Vapahtajan sovitus merkitsee heille, ja 
kertomaan ajatuksiaan Hänestä.

 1. Pyydä oppilaita silmäilemään jakeita 2. Nefi 9:1–22 ja etsimään kaikki jakeet, jotka alka-
vat sanalla Oi. Kehota oppilaita lukemaan näiden jakeiden ensimmäinen lause ääneen.

Pyydä oppilaita kirjoittamaan samankaltaisia lausumia pyhien kirjoitusten tutkimispäi-
väkirjaansa tai seminaarimuistivihkoonsa kuvaillen kiitollisuudentunteitaan Vapahtajaa 
ja Hänen heidän puolestaan antamaansa uhria kohtaan. Pyydä heitä noudattamaan 
Jaakobin mallia ja aloittamaan kukin virke sanalla Oi ja päättämään se huutomerkkiin. 
Pyydä tilanteen mukaan muutamaa oppilasta kertomaan, mitä he kirjoittivat. Varmista, 
että he ymmärtävät, ettei heidän tarvitse tuntea olevansa pakotettuja kertomaan tun-
teista tai kokemuksista, jotka ovat liian yksityisiä tai henkilökohtaisia.

 2. Laulakaa yhdessä laulu ”Oi Jeesuksen laupeus” (MAP- lauluja, 116) tai lukekaa sen 
sanat tai käyttäkää jotakin muuta Jeesuksen Kristuksen sovituksesta kertovaa kirkon 
laulua. Kehota oppilaita valitsemaan laulusta säkeitä, jotka kuvastavat heidän tunteitaan 
Vapahtajaa ja Hänen sovitusuhriaan kohtaan. Anna heidän kertoa luokalle, mitä säkeitä 
he ovat valinneet, ja selittää, miksi he arvostavat niitä säkeitä.

Kommentteja ja taustatietoja
2. Nefi 9:7. Mitkä olisivat lankeemuksen 
vaikutukset ilman sovitusta?
Vanhin D. Todd Christofferson kahdentoista apostolin 
koorumista on selittänyt, mikä kohtalomme olisi ilman 
Jeesuksen Kristuksen sovitusta:

”Aivan kuten kuolema tuhoaisi meidät ja tekisi tahdon-
vapaudestamme merkityksettömän ilman Kristuksen 
lunastusta, niin ilman Hänen armoaan olisimme ikui-
sesti kadotettuja syntiemme ja huonojen valintojemme 

vuoksi. Meillä ei olisi mitään keinoa selvitä täysin 
virheistämme, ja koska olisimme saastaisia, emme voisi 
koskaan enää elää Jumalan edessä.

– – Me tarvitsemme Vapahtajan, Välimiehen, joka kyke-
nee voittamaan syntiemme ja erheidemme vaikutukset, 
niin etteivät ne ole välttämättä kohtalokkaita. Kristuk-
sen sovituksen ansiosta me voimme selvitä huonoista 
valinnoistamme ja olla syyttömiä lain edessä aivan kuin 
emme olisi tehneetkään syntiä.” (”Moral Agency”, 
Ensign, kesäkuu 2009, s. 50.)
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Johdanto
Todistettuaan, että Jeesus Kristus vapauttaa koko ihmis-
kunnan lankeemuksen vaikutuksista ja tarjoaa meille 
anteeksiannon synneistämme, Jaakob päätti saarnansa. 
Hän varoitti asenteista ja teoista, jotka johtavat eroon 
Herrasta, ja todisti asenteista ja teoista, joiden ansiosta 
ihmiset voivat tulla Kristuksen luokse ja pelastua. 
Seuraavana päivänä Jaakob toisti, että vaikka Israelin 
huone hajotettaisiin synnin tähden, Herra muistaisi hei-
dän kanssaan tekemänsä liitot ja kokoaisi heidät, kun 

he tekisivät parannuksen ja palaisivat Hänen luokseen. 
Jaakob profetoi Jeesuksen Kristuksen ristiinnaulitsemi-
sesta. Hän profetoi myös, että hänen kansansa luvattu 
maa olisi vapauden paikka, jota vahvistettaisiin kaikkia 
kansakuntia vastaan ja joka olisi vapaa kuninkaiden 
hallinnosta. Jaakob kehotti kansaansa mukautumaan 
Jumalan tahtoon ja muistamaan, että vain Jumalan 
armosta he voisivat pelastua.

Opetusehdotuksia

2. Nefi 9:27–54
Jaakob kutsuu kaikkia tulemaan Kristuksen luokse ja varoittaa asenteista ja toi-
mista, jotka erottavat meidät Herrasta
Kirjoita taululle lauseet Miksi tarvitsen apua ja Mitä minun on tehtävä. Pyydä luokkaa kuvit-
telemaan henkilöä, jolla on jokin kauhea sairaus.

• Miksi on tärkeää, että tämä henkilö ymmärtää, että hänen on hankittava apua?

• Miksi on tärkeää, että tämä henkilö ymmärtää myös, mitä hänen on tehtävä saadakseen apua?

• Mitä seuraa, jos henkilö ymmärtää tarvitsevansa apua mutta ei ymmärrä, mitä on teh-
tävä, jotta saisi sitä?

Muistuta oppilaille, että edellisessä oppiaiheessa he tutkivat lankeemuksen vaikutuksia 
ja syntiemme seurauksia ja oppivat, miksi me tarvitsemme Vapahtajaa. Todista, että Hän 
haluaa auttaa meitä ja vapauttaa meidät synneistämme. Pyydä oppilaita miettimään, tietä-
vätkö he, mitä heidän on tehtävä, jotta he saavat kaikki sovituksen siunaukset.

Selitä, että Jaakob halusi auttaa kansaansa valitsemaan ”iankaikkisen elämän tien” (2. Nefi 
10:23). Hän auttoi heitä ymmärtämään, että he saisivat iankaikkisen elämän vain, jos he 
tulisivat Herran luokse (ks. 2. Nefi 9:41). Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 9:41. 
Pyydä luokkaa panemaan merkille, kuinka Jaakob kuvaa sitä tietä, jota meidän tulee kulkea.

• Mitä Kristuksen luokse tuleminen tarkoittaa? (Voisit kannustaa oppilaita kuvittelemaan 
elämäänsä tienä. Pyydä heitä miettimään itsekseen, minne heidän tiensä johtaa. Ovatko 
heidän valintansa tuomassa heitä lähemmäksi Vapahtajaa?)

• Mitä sanoja Jaakob käytti kuvaillakseen tätä tietä? Mitä sanat kaita ja suora opettavat 
siitä, miten meidän pitäisi elää?

Tuo esiin, että kaidan ja suoran tien yhteydessä Jaakob käytti kielikuvaa portista. Hän 
sanoi, että Vapahtaja on sen portin vartija. Lausu todistuksesi siitä, että me voimme saada 
syntimme anteeksi ja saada iankaikkisen elämän vain Jeesuksen Kristuksen ja Hänen 
sovituksensa kautta. Kaikki, mitä teemme ja mikä johtaa iankaikkiseen elämään – kuten 
saamamme toimitukset, pitämämme rukoukset, lausumamme todistukset ja tapa, jolla 
elämme – on tehtävä Jeesuksen Kristuksen nimessä.

• Miksi teille on merkittävää se, ettei Vapahtaja ”käytä siihen palvelijaa”? (Voisit tuoda 
esiin, että Herra kutsuu kyllä palvelijoita, kuten piispoja ja vaarnanjohtajia, toimimaan 
puolestaan ihmisten tuomareina. Hän on kuitenkin lopullinen Tuomarimme, ja Hän 
antaa lopullisen hyväksynnän sen mukaan, miten olemme eläneet.)

• Kuinka tieto siitä, että Herraa ”ei voi pettää”, voi vaikuttaa pyrkimyksiimme tulla 
Hänen luokseen?

Opeta Hengen avulla
Koska olet evankeliumin 
opettaja, sinun tulee 
tavoitella Pyhän Hengen 
johdatusta valmistau-
tuessasi ja opettaessasi. 
”Henki annetaan teille 
uskon rukouksen kautta; 
ja ellette saa Henkeä, 
teidän ei tule opettaa” 
(OL 42:14).

OPPIAIHE 30

2. Nefi 9:27–54 ja 2. Nefi 10



101

2.  NEFI  9 : 27 – 54 JA 2 .  NEFI  10

Selitä, että Jaakobin opetukset luvun 2. Nefi 9 loppuosassa auttavat meitä ymmärtämään, 
kuinka asenteemme ja tekomme vaikuttavat kykyymme tulla Vapahtajan luokse. Jotkin 
asenteet ja teot auttavat meitä tulemaan Kristuksen luokse, kun taas toiset estävät meitä 
tulemasta Hänen luokseen.

Auta oppilaita löytämään näitä asenteita ja tekoja piirtämällä taulun keskelle pystysuora 
viiva. Kirjoita viivan vasemmalle puolelle Etäännymme Kristuksesta. Kirjoita sen alle:

1. 2. Nefi 9:27–33

2. 2. Nefi 9:34–39

Kirjoita viivan oikealle puolelle Tulemme Kristuksen luokse. Kirjoita sen alle:

3. 2. Nefi 9:23, 39, 42, 45–46

4. 2. Nefi 9:49–52

Anna kullekin oppilaalle numero (1–4). Kehota oppilaita lukemaan itsekseen saamaansa 
numeroa vastaavat jakeet. Pyydä oppilaita, jotka saivat numeron 1 tai 2, etsimään asenteita 
ja tekoja, jotka voivat etäännyttää meitä Vapahtajasta. Pyydä oppilaita, jotka saivat numeron 
3 tai 4, etsimään asenteita ja tekoja, jotka auttavat meitä tulemaan Vapahtajan luokse ja 
saamaan Hänen sovituksensa siunaukset. Voisit kannustaa oppilaita merkitsemään löytä-
mänsä asiat pyhiin kirjoituksiinsa.

Kun on kulunut jokunen minuutti, kehota vapaaehtoisia ryhmistä 1 ja 2 tulemaan taululle 
ja tekemään luettelo löytämistään asenteista ja teoista, jotka etäännyttävät meitä Vapahta-
jasta. Keskustelkaa joistakin Jaakobin varoituksista siten, että esität seuraavia kysymyksiä:

• Jaakob mainitsi oppimisen ja rahan, jotka kumpikin voivat olla hyväksi. Kuinka oppi-
mista ja rahaa koskevat valintamme voivat estää meitä tulemasta Herran luokse? 
(Tähdennä, että 2. Nefi 9:28–29 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Voisit kannustaa 
oppilaita merkitsemään sen.)

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että on hengellisesti kuuro tai sokea? (Ks. 2. Nefi 9:31–32.)

• Ilmaus ”sydämeltään ympärileikkaamattomia” (2. Nefi 9:33) viittaa niihin, joiden sydän 
ei ole avoin Jumalalle ja jotka ovat haluttomia pitämään Hänen kanssaan solmimansa 
liitot. Kuinka tämä olotila estää meitä saamasta sovituksen täysiä siunauksia?

• Miten nykyään palvellaan epäjumalia? (Ks. 2. Nefi 9:37.)

Kehota oppilaita ryhmistä 3 ja 4 tulemaan taululle ja tekemään luettelo löytämistään asen-
teista ja teoista, jotka tuovat meitä Vapahtajan luokse ja auttavat meitä saamaan sovituksen 
siunaukset. Auta oppilaita analysoimaan, mitä he ovat saaneet selville, esittämällä seuraa-
via kysymyksiä:

• Kohdassa 2. Nefi 9:23 Jaakob muistuttaa meitä Herran käskystä tehdä parannus ja ottaa 
kaste. Kuinka kasteenliittojen uudistaminen sakramentissa auttaa meitä tulemaan Her-
ran luokse ja saamaan Hänen sovituksensa siunaukset?

• Mitä mielestänne tarkoittaa ”hengellinen mieli”? (2. Nefi 9:39.) Millaiset teot voivat 
auttaa meitä olemaan mieleltämme hengellisiä?

• Mitä tarkoittaa se, että kääntyy pois synneistään? (Ks. 2. Nefi 9:45.)

• Mitä mielestänne Jaakob tarkoitti, kun hän kehotti juomaan, syömään ja ”nauttimaan 
runsaista antimista”? (Ks. 2. Nefi 9:50–51. Voit halutessasi selittää, että nämä jakeet viit-
taavat hengelliseen ravintoon.)

Todista, että kun me tulemme Herran luokse ja elämme Hänen tahtonsa mukaan, me 
saamme sovituksen täydet siunaukset. Kirjoita tämä periaate taululle oppilaiden laati-
man luettelon yläpuolelle.

Kannusta oppilaita pohtimaan todisteita, joita he ovat nähneet tästä periaatteesta omassa 
elämässään. Kehota heitä kirjoittamaan pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa tai 
seminaarimuistivihkoonsa, kuinka he ovat tulleet lähemmäksi Vapahtajaa yhden tai useam-
man sellaisen asenteen tai teon ansiosta, jotka ovat toisessa luettelossa taululla. Pyydä 
muutamaa oppilasta kertomaan, mitä he ovat kirjoittaneet (mutta auta heitä ymmärtä-
mään, ettei heidän pidä tuntea, että heidän täytyy kertoa kokemuksista, jotka ovat liian 
henkilökohtaisia tai yksityisiä).

Tehtävien 
kirjoittaminen 
taululle
Kun oppilaat saavat 
tehtäväksi lukea jakeita, 
voi olla hyödyllistä kir-
joittaa viitteet taululle. 
Se auttaa oppilaita 
muistamaan, mitä heitä 
on pyydetty tekemään, 
ja selventää osaltaan 
annettua tehtävää.

2. Nefi 9:28–29 
on pyhien kirjoitusten 
hallittava kohta. Käytä 
oppiaiheen lopussa 
olevaa ehdotusta 
auttaaksesi oppilaita 
hallitsemaan tämän 
kohdan.
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2. Nefi 10
Jaakob kannustaa kansaansa riemuitsemaan ja tulemaan Herran luokse
Kysy oppilailta, ovatko he joskus saaneet lahjan, joka oli heille erityisen merkityksellinen, 
koska joku oli nähnyt suuren vaivan tai tehnyt uhrauksen antaakseen tuon lahjan. Voisit 
pyytää yhtä tai kahta oppilasta kertomaan kokemuksensa.

• Kuinka me voimme ilmaista kiitollisuutta sellaisista lahjoista?

• Kuinka me voimme ilmaista kiitollisuutta Vapahtajan sovituksen lahjasta?

Selitä, että kun Jaakob oli pitänyt Jeesuksen Kristuksen sovitusta koskevan saarnansa, hän 
todisti seuraavana päivänä jälleen siitä, että Herra vapauttaa synnin seurauksista. Hän 
opetti kansalleen, kuinka heidän tulee suhtautua sovituksen lahjaan.

Tiivistä 2. Nefi 10:1–19 selittämällä, että Jaakob toisti, että vaikka Israelin huone hajotet-
taisiin synnin tähden, Herra muistaisi heidän kanssaan tekemänsä liitot ja kokoaisi heidät, 
kun he tekisivät parannuksen ja palaisivat Hänen luokseen. Voisit tuoda esiin, että 2. Nefi 
10:3 on ensimmäinen Mormonin kirjan jae, jossa käytetään nimitystä Kristus tarkoitta-
maan Vapahtajaa.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 10:20, 23–25. Kehota luokkaa panemaan 
merkille, mitä Jaakob kehottaa meitä tekemään, kun olemme saaneet sovituksen lahjan. 
Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät näistä jakeista löytämänsä asiat. Kehota heitä 
kertomaan, mitä he saavat selville.

Valmista moniste, jossa on seuraavat kysymykset (tai kirjoita kysymykset ennen oppituntia 
taululle). Pyydä oppilaita valitsemaan yksi kysymys ja kertomaan parilleen, mitä ajatuksia 
ja tunteita tuo kysymys herättää.

• Mitä haluat aina muistaa Vapahtajasta sen perusteella, mitä olemme Hänestä 
opiskelleet?

• Miksi parannus on tärkeä tapa osoittaa, että olemme kiitollisia siitä, mitä Herra on teh-
nyt hyväksemme?

• Mitä sellaista olet oppinut Vapahtajasta, mikä auttaa sinua tuntemaan toivoa?

Päätä selittämällä, että ilmaus tehdä sovinto kohdassa 2. Nefi 10:24 tarkoittaa, että ihmiset 
tai asiat saatetaan keskenään sopusointuun tai yksimielisyyteen. Esimerkiksi kahden ystä-
vän tulee erimielisyyden jälkeen tehdä sovinto toistensa kanssa.

• Mitä mielestänne tarkoittaa sovinnon tekeminen Jumalan tahdon kanssa?

Kehota oppilaita pohtimaan, mitä he ovat oppineet ja tunteneet, kun he ovat tutkineet 
lukuja 2. Nefi 9–10 ja keskustelleet niistä. Kehota heitä etsimään Pyhän Hengen johdatusta 
avukseen, kun he päättävät, mitä he aikovat tehdä tehdäkseen sovinnon Jumalan tahdon 
kanssa ja päästäkseen täydemmin osalliseksi sovituksen siunauksista. Esimerkiksi oppilas 
voisi sitoutua kuulemaan jotakin tiettyä Jumalan neuvoa (ks. 2. Nefi 9:29), kääntymään 
pois jostakin tietystä synnistä (ks. 2. Nefi 9:45) tai miettimään, millä tavalla voimme muis-
taa Vapahtajaa useammin joka päivä (ks. 2. Nefi 10:20). Kannusta oppilaita tekemään, mitä 
sitten onkin tarpeen, jotta he tekisivät sovinnon Jumalan tahdon kanssa (ks. 2. Nefi 10:24). 
Todista siunauksista, joita saa tekemällä niin.

Pyhien kirjoitusten hallinta – 2. Nefi 9:28–29
Huom. Seuraavan toiminnan tarkoituksena on auttaa oppilaita hallitsemaan kohta 2. Nefi 
9:28–29. Tämän päivän oppiaihe on sen verran pitkä, että haluat ehkä käyttää tätä toimin-
taa jonakin toisena päivänä, kun teillä on enemmän aikaa.

Johda luokka lukemaan yhdessä ääneen 2. Nefi 9:28–29.

• Millaisiin ansoihin saatamme langeta hankkiessamme oppia? Kuinka me voimme hank-
kia oppia mutta välttää nämä ansat?

• Mikä voi auttaa meitä kuulemaan Jumalan neuvoja, kun hankimme oppia?

Kannusta oppilaita osallistumaan edelleen seminaariin nyt ja suunnittelemaan osallistu-
mista instituuttiin, kun he ovat suorittaneet seminaarin.
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Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe
2. Nefi 4–10 (Viikko 6)

Valmisteluaineisto 
kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä 
oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä opeista ja periaatteista, joita 
oppilaat oppivat tutkiessaan lukuja 2. Nefi 4–10 (viikko 6), 
mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiaiheesi osana. 
Opettamasi oppiaihe keskittyy vain muutamiin näistä opeista 
ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen kehotuksia, kun 
mietit oppilaidesi tarpeita.

Päivä 1 (2. Nefi 4–5)
Kun oppilaat opiskelivat lukua 2. Nefi 4, he keskittyivät 
periaatteeseen, että Jumala tukee niitä, jotka turvaavat 
Häneen (ks. 2. Nefi 4:12–35), ja kirjoittivat pyhien kirjoitus-
ten tutkimispäiväkirjaansa yhden tavan, jolla he haluaisivat 
turvata enemmän Jumalaan. Luvussa 2. Nefi 5 he näkivät 
esimerkkejä seuraavista totuuksista: Jumalan ilmoitusten 
noudattaminen tuo turvaa (ks. 2. Nefi 5:1–8). Kun Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumista tulee elämäntapamme, meidän 
onnellisuutemme lisääntyy (ks. 2. Nefi 5:9–18, 26–27). Oppi-
laat tutkivat omaa elämäänsä ja päättivät, mitä he aikovat 
tehdä elääkseen onnellisempina.

Päivä 2 (2. Nefi 6–8)
Tässä oppiaiheessa oppilaat oppivat, että Herra on armolli-
nen niille, jotka palaavat Hänen luokseen (ks. 2. Nefi 6). He 
pohtivat, kuinka Herra on ollut heille armollinen. He myös 
oppivat, että Vapahtaja haluaa lunastaa liittokansansa ja että 
Hänellä on kaikki voima tehdä niin (ks. 2. Nefi 7–8).

Päivä 3 (2. Nefi 9)
Kun oppilaat aloittivat luvun 2. Nefi 9 tutkimisen, he oppivat, 
mitä tapahtuisi, ellei sovitusta olisi. He tutkivat myös seuraa-
via totuuksia: Jeesuksen Kristuksen sovitus vapauttaa koko 
ihmiskunnan lankeemuksen tuomasta fyysisestä ja hengelli-
sestä kuolemasta (ks. 2. Nefi 9:1–22). Jeesuksen Kristuksen 
sovituksen ansiosta me voimme voittaa syntiemme seu-
raukset, jos me uskomme Jeesukseen Kristukseen, teemme 
parannuksen, otamme kasteen ja kestämme loppuun asti 
(ks. 2. Nefi 9:14–27). Oppilaat kirjoittivat siitä, mitä he ajat-
televat Vapahtajan heidän hyväkseen antamasta uhrista.

Päivä 4 (2. Nefi 9–10)
Kun oppilaat tutkivat loppuosaa luvusta 2. Nefi 9 ja lukua 
2. Nefi 10, he pohtivat, mitkä heidän valinnoistaan voivat 
erottaa heidät Herrasta ja mitkä auttavat heitä tulemaan 
lähemmäksi Häntä. He oppivat, että kun me päätämme tulla 
Herran luokse ja elää Hänen tahtonsa mukaan, me saamme 
sovituksen täydet siunaukset.

Johdanto
Tähdennä Jeesuksen Kristuksen sovituksen merkitystä niiden 
monien tärkeiden totuuksien joukossa, joita oppilaat ovat tut-
kineet tällä viikolla. Rukoile johdatusta sen suhteen, kuinka voit 
parhaiten auttaa heitä ymmärtämään sovituksen ja turvaamaan 
siihen. Kun opetat, kannusta oppilaita pohtimaan, mitä heidän 
pitää tehdä, jotta he saavat Vapahtajan sovituksen siunaukset.

Huom. Kun valmistat oppiaihettasi rukoillen, mieti oppilaidesi 
tarpeita – etenkin niiden tarpeita, joilla on kenties vaikeuksia. 
Kun rukoilet yksittäisten oppilaiden puolesta ja saadaksesi joh-
datusta siihen, kuinka opetat heille parhaiten pyhissä kirjoituk-
sissa olevia oppeja ja periaatteita, Pyhä Henki innoittaa sinua 
tietämään, kuinka voit vastata oppilaiden tarpeisiin.

Opetusehdotuksia

2. Nefi 4–5
Nefi ilmaisee turvaavansa Herraan; Herra erottaa nefiläiset 
lamanilaisista; nefiläiset elävät onnellisina
Kirjoita seuraavassa taulukossa olevat tiedot taululle tai valmista 
taulukosta moniste.

2. Nefi 4 2. Nefi 5

 1. Lue luvun tiivistelmä ja val-
mistaudu tekemään luvusta 
yhteenveto omin sanoin.

 2. Lue 2. Nefi 4:19 ja selitä, 
mitä mielestäsi tarkoittavat 
sanat ”tiedän, keneen olen 
turvannut”.

 3. Lue, mitä kirjoitit pyhien kir-
joitusten tutkimispäiväkir-
jaasi päivän 1 tehtävässä 4, 
ja valmistaudu kertomaan, 
millä tavalla haluaisit 
turvata enemmän Herraan.

 1. Lue luvun tiivistelmä ja val-
mistaudu tekemään luvusta 
yhteenveto omin sanoin.

 2. Lue 2. Nefi 5:27 ja selitä, 
mitä mielestäsi tarkoittaa 
elää onnellisena.

 3. Lue, mitä kirjoitit pyhien kir-
joitusten tutkimispäiväkir-
jaasi päivän 1 tehtävässä 6. 
Valmistaudu kertomaan jos-
takin, mitä nefiläiset tekivät 
tai miten he asennoituivat, 
ja siitä, kuinka samoin 
toimiminen tai samanlainen 
asenne on vaikuttanut 
omaan onnellisuuteesi.

Jaa luokka kahteen ryhmään. Pyydä ensimmäistä ryhmää valmistau-
tumaan opettamaan lukuun 2. Nefi 4 liittyvät kohdat ja toista ryh-
mää valmistautumaan opettamaan lukuun 2. Nefi 5 liittyvät kohdat.

Anna kullekin oppilaalle, joka sai tehtäväkseen 2. Nefi 4, pariksi 
oppilas, joka sai tehtäväkseen 2. Nefi 5. Kehota oppilaita kerto-
maan parilleen vastaukset, joita hän on valmistellut tehtäväänsä.
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2. Nefi 6–8
Jaakob profetoi Israelin hajottamisesta ja kokoamisesta ja lainaa 
Jesajan profetioita Vapahtajan uskollisuudesta liittokansaa kohtaan
Muistuta oppilaille, että luvut 2. Nefi 6–9 ovat ensimmäisen 
päivän osuus saarnasta, jonka Jaakob piti kansalleen. Hänen 
opetuksensa toisena päivänä jatkuvat luvussa 2. Nefi 10. Luvussa 
2. Nefi 6 Jaakob profetoi, että juutalaiset hylkäisivät Herran ja 
heidät hajotettaisiin. Pyydä oppilaita lukemaan 2. Nefi 7:1–2 ja 
kehota heitä ilmaisemaan omin sanoin, mitä se tarkoittaa.

2. Nefi 9
Jaakob opettaa, kuinka Vapahtajan sovitus vapauttaa meidät 
lankeemuksen vaikutuksista ja synnin seurauksista
Lue presidentti Ezra Taft Bensonin seuraavat sanat:

”Samoin kuin ihminen ei todella halua ruokaa ennen kuin 
hänellä on nälkä, hän ei myöskään halua Kristuksen pelastusta 
ennen kuin hän tietää, miksi hän tarvitsee Kristusta.

Kukaan ei oikein tiedä täysin, miksi hän tarvitsee Kristusta, 
ennen kuin hän ymmärtää ja tunnustaa opin lankeemuksesta 
ja sen vaikutuksesta koko ihmiskuntaan. Eikä mikään muu kirja 
maailmassa selitä tätä tärkeää oppia läheskään niin hyvin kuin 
Mormonin kirja.” (Ks. ”Mormonin Kirja ja Opin ja Liittojen Kirja”, 
Valkeus, heinäkuu 1987, s. 79.)

Pyydä oppilaita kuvittelemaan, että joku ystävä kysyisi: ”Miksi 
me tarvitsemme Vapahtajaa?” Kehota luokkaa valmistautumaan 
vastaamaan tähän kysymykseen sen perusteella, mitä he ovat 
oppineet luvusta 2. Nefi 9. Pyydä heitä kertaamaan jakeet 2. Nefi 
9:7–10, 19–22 löytääkseen vastauksen. Pyydä oppilaita esittä-
mään vastauksensa tähän kysymykseen.

Auta oppilaita ymmärtämään paremmin, kuinka Jeesus Kristus voi 
pelastaa meidät lankeemuksen seurauksilta, lukemalla presidentti 
Joseph Fielding Smithin käyttämä vertaus oppilaan kirjan viikon 6 
päivän 3 oppiaineiston kohdasta 2. Nefi 9:10–27. Voisit halutessasi 
pyytää yhtä oppilasta piirtämään taululle tai paperille, mitä presi-
dentti Smith kuvaili. Jos päätät pyytää oppilasta piirtämään taululle 
tai paperille, voisit pyytää häntä myös selittämään piirroksensa.

Kehota oppilaita miettimään, miltä heistä tuntuisi olla teke-
miensä valintojen vuoksi ansassa syvässä kuopassa ja erossa 
Jumalasta. Selitä, että ellei Jeesuksen Kristuksen sovitusta olisi, 
ei olisi mahdollisuutta parannukseen, ei olisi toivoa eikä kukaan 
voisi välttää näitä synnin seurauksia.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 2. Nefi 9:21–23 ja muutamaa 
oppilasta selittämään se omin sanoin. Vaikka he käyttävät 
kenties eri sanoja, varmista, että seuraava totuus käy selväksi: 
Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta me voimme 
voittaa syntiemme seuraukset.

Selitä, että yksi ryhmänä kokoontumisen suurenmoisista 
mahdollisuuksista on se, että voi kertoa tunteistaan ja todistaa 
muille. Kehota oppilaita kertomaan ajatuksiaan ja lausumaan 
todistuksensa Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen sovituksestaan. 

Jos heidän on vaikea ilmaista ajatuksiaan, voisit pyytää heitä 
lukemaan, mitä he kirjoittivat pyhien kirjoitusten tutkimispäivä-
kirjaansa päivän 3 tehtävässä 4. Voisit lisätä oman todistuksesi 
heidän todistuksiinsa.

Pyydä luokkaa kuvittelemaan henkilöä, joka on sairastunut 
johonkin kauheaan tautiin. Keskustelkaa sitten seuraavista 
kysymyksistä:

• Miksi on tärkeää, että tämä henkilö ymmärtää, että hänen on 
hankittava apua?

• Miksi on tärkeää, että tämä henkilö ymmärtää myös, mitä 
hänen on tehtävä saadakseen apua?

• Mitä seuraa, jos henkilö ymmärtää tarvitsevansa apua mutta 
ei ymmärrä, mitä on tehtävä, jotta saisi sitä?

Kysy oppilailta, tietävätkö he, mitä heidän on tehtävä, jotta he 
saavat sovituksen siunaukset. Muistuta heille, että he tutkivat 
jakeita 2. Nefi 9:23, 42–52 ja saivat selville monia tekoja ja 
asenteita, jotka auttavat meitä tulemaan Kristuksen luokse ja 
kutsumaan Hänen sovitusuhrinsa voiman elämäämme. Pyydä 
heitä käymään läpi merkitsemänsä pyhien kirjoitusten kohdat 
ja pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa tekemänsä luet-
telo asioista, jotka johtavat meitä Vapahtajan luokse (päivä 4, 
tehtävä 1). Pyydä oppilaita kertomaan, kuinka yksi tai useampi 
näistä teoista tai asenteista on tuonut heitä lähemmäksi Vapah-
tajaa. Lausu todistuksesi siitä, että näissä jakeissa opetettujen 
periaatteiden noudattaminen auttaa meitä saamaan sovituksen 
täydet siunaukset.

2. Nefi 10
Jaakob kannustaa kansaansa riemuitsemaan ja tulemaan 
Herran luokse
Lue oppilaiden kanssa 2. Nefi 10:23–24. Muistuta oppilaille, 
että päivän 3 tehtävässä 6 heitä kehotettiin päättämään, mitä 
he aikovat tehdä tehdäkseen sovinnon Jumalan tahdon kanssa. 
Kannusta heitä noudattamaan tätä kehotusta.

Pyydä oppilaita kertomaan, mitä muita oivalluksia he saivat 
tutkiessaan tämän viikon lukuja. Jos aika sallii, päätä tämän 
viikon oppiaihe siten, että laulatte laulun ”Oi Jeesuksen 
laupeus” (MAP- lauluja, 116) tai luette yhdessä sen tai jonkin 
muun Jeesuksen Kristuksen sovituksesta kertovan kirkon laulun 
sanat. Lausu todistuksesi siitä, miten tärkeää on tulla Vapahtajan 
luokse, sekä siitä, että sovituksen siunaukset ovat todellisia.

Seuraava viikko (2. Nefi 11–25)
Kun oppilaat tutkivat tulevalla viikolla lukuja 2. Nefi 11–25, he 
löytävät Jesajan sanoja ja oivaltavat, kuinka hän näki meidän 
aikamme ja varoitti meitä näkemänsä perusteella. Jotkin hänen 
varoituksistaan liittyvät tiedotusvälineisiimme, vaatteisiimme, elä-
mäntapaamme ja asenteisiimme. Kannusta oppilaita lukemaan 
ja poimimaan luvuista 2. Nefi 11–25 mitä voivat, vaikka he eivät 
ymmärräkään joka sanaa.
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Johdanto
Luvussa 2. Nefi 11 Nefi kertoi rakastavansa Jesajan 
sanoja. Hän todisti myös, että Jaakob ja Jesaja olivat 
nähneet Lunastajan, ”niin kuin minäkin olen hänet 
nähnyt” (2. Nefi 11:2). Luku 2. Nefi 16 sisältää Jesajan 
kertomuksen siitä, kuinka hänet puhdistettiin synneis-
tään ja kutsuttiin profeetaksi, kun hän näki ”Herran 
istuvan – – valtaistuimella” (ks. 2. Nefi 16:1, 5–8). Sekä 
Nefi että Jaakob opettivat, että on tärkeää soveltaa 

Jesajan kirjoituksia meihin (ks. 1. Nefi 19:23; 2. Nefi 6:5; 
11:2), ja Herra julisti, että ”suuria ovat Jesajan sanat” 
(3. Nefi 23:1). Luvussa 2. Nefi 11 on Nefin selityksiä siitä, 
miksi hän sisällytti Jesajan profetioita aikakirjaansa, ja 
siten ne toimivat johdantona Jesajan sanoihin luvuissa 
2. Nefi 12–24. Luku 2. Nefi 25 kokoaa nämä luvut 
sisältäen Nefin neuvoja siitä, kuinka Jesajan sanoja voi 
ymmärtää (ks. oppiaihe 35 tässä kirjassa).

Opetusehdotuksia

2. Nefi 11
Nefi ilmaisee ilonsa todistaessaan, että pelastus tulee Jeesuksen Kristuksen kautta
Kehota kolmea oppilasta kirjoittamaan kutakin itsekseen yksi virke siitä, mitä viime 
oppitunnilla tapahtui. Älä anna heidän vertailla sitä, mitä he kirjoittavat, tai keskustella 
siitä. Havainnollista, mitä hyötyä on siitä, että todistajia on enemmän kuin yksi, pyytä-
mällä näitä kolmea oppilasta lukemaan virkkeensä ääneen. Kun ensimmäinen oppilas on 
lukenut virkkeensä, kysy luokalta, onko se täydellinen selostus siitä, mitä heidän edellisellä 
oppitunnillaan tapahtui. Pyydä sitten toista oppilasta lukemaan virkkeensä ja kysy, onko 
se täydellinen selostus heidän edellisestä oppitunnistaan. Kun kolmas oppilas on lukenut, 
esitä sama kysymys.

• Mitä hyötyä on siitä, että on useampia todistajia?

Selitä, että Herra kutsuu profeettoja olemaan todistajinaan maailmalle. Kannusta oppi-
laita pohtimaan, mitä heille on merkinnyt se, että he ovat kuulleet profeettojen todistavan 
Jeesuksesta Kristuksesta.

Kirjoita taululle seuraava toteamus: Tutkimalla profeettojen todistuksia Jeesuksesta Kris-
tuksesta me voimme vahvistaa uskoamme Jeesukseen Kristukseen ja riemuita Hänestä.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 2. Nefi 11:2–3.

• Mitä sellaista näiden jakeiden mukaan Nefi, Jesaja ja Jaakob kokivat, minkä johdosta 
heidän oli mahdollista olla Jeesuksen Kristuksen erityisiä todistajia?

• Mistähän syystä on tärkeää, että meillä on useiden profeettojen todistus Jeesuksesta 
Kristuksesta? (Ks. myös Moosia 13:33–35.)

Kehota oppilaita silmäilemään kohdan 2. Nefi 11:4–6 jokaisen jakeen ensimmäisiä rivejä ja 
etsimään ilmaus, jonka Nefi toisti jokaisessa jakeessa.

• Mitä tarkoittaa se, että ”iloitsee” jostakin? (Voisit selittää, että sana iloita tuo mieleen 
tunteen, joka on syvempää kuin että vain pitää tai on kiinnostunut jostakin. Se tarkoittaa 
ilon ja tyytyväisyyden kokemusta.)

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 11:4–7 ja ottamaan selville, mistä asioista Nefi 
iloitsi. Järjestä sitten luokka pareiksi. Pyydä oppilaita kertomaan, mitkä ilmaukset tekevät 
heihin suurimman vaikutuksen ja miksi. Kehota heitä myös kertomaan, mistä he iloitsevat 
tai mikä saa heidät riemuitsemaan Jeesuksesta Kristuksesta.

Lue ääneen 2. Nefi 11:8 ja pyydä oppilaita panemaan merkille syy, miksi Nefi sisällytti 
aikakirjaansa Jesajan kirjoituksia.

• Mitä Nefi toivoi kansansa ja tulevien Mormonin kirjan lukijoiden kokevan, kun he luke-
vat Jesajan sanoja?

Jesajan 
ymmärtäminen
Opettajien ja oppilaiden 
voi olla vaikea ymmär-
tää Mormonin kirjassa 
olevia Jesajan sanoja. 
Presidentti Boyd K. Packer 
kahdentoista apostolin 
koorumista myönsi, että 
kun me tutkimme Mor-
monin kirjaa, nämä luvut 
voivat vaikuttaa esteeltä. 
Sitten hän sanoi: ”Älkää 
lopettako lukemista! Jat-
kakaa eteenpäin noiden 
vaikeaselkoisten – – luku-
jen lävitse, vaikka ette 
ymmärtäisi paljoakaan. 
Jatkakaa, vaikka lukisitte 
vain pintapuolisesti ja 
poimisitte ajatuksen sieltä 
täältä.” (”Mitä sielussani 
liikkuu”, Valkeus, 1986, 
konferenssiraportti 156. 
vuosikonferenssista, s. 62.)

OPPIAIHE 31

2. Nefi 11 ja 16
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Seuraavassa luettelossa on esimerkkejä siitä, miksi Nefi sisällytti aikakirjaansa Jesajan 
kirjoituksia:

 1. Jesaja oli nähnyt Vapahtajan, kuten Nefi ja Jaakob (ks. 2. Nefi 11:2–3; ks. myös 2. Nefi 
16:1–5, jossa on Jesajan kuvaus näystä, jossa hän näki Vapahtajan).

 2. Nefi iloitsi todistaessaan Kristuksesta, ja myös Jesaja todisti Kristuksesta (ks. 2. Nefi 
11:4, 6; ks. myös 2. Nefi 17:14 ja 19:6–7, kaksi esimerkkiä Jesajan Vapahtajaa koskevista 
profetioista).

 3. Nefi iloitsi Herran liitoista (ks. 2. Nefi 11:5). Jesajan profetiat liittyivät Herran liittoihin. 
Esimerkiksi hän profetoi myöhempien aikojen temppelityöstä (ks. 2. Nefi 12:1–3).

Selitä, että tässä ja kolmessa seuraavassa oppiaiheessa oppilaat tutkivat ja käsittelevät Jesa-
jan sanoja, jotka ovat luvuissa 2. Nefi 12–24. Kannusta heitä etsimään näissä luvuissa olevia 
totuuksia, jotka vahvistavat heidän todistustaan Vapahtajasta ja auttavat heitä riemuitse-
maan Hänestä. Kehota oppilaita kertomaan perheensä jäsenille ja ystävilleen joistakin 
lempijakeistaan näissä luvuissa.

2. Nefi 16
Jesaja kutsutaan palvelemaan profeettana
Selitä, että luokka tutkii seuraavaksi lukua 2. Nefi 16, koska se sisältää Jesajan kertomuk-
sen näystä, jossa hän sai kutsun profeetaksi. Auta oppilaita valmistautumaan tämän näyn 
ymmärtämiseen selittämällä, että Jesajan kirjoituksissa käytetään vertauskuvallista kieltä. 
Pyhissä kirjoituksissa käytetään paljon vertauskuvia, malleja ja kuvakieltä. Tuo esiin, että 
yhdessä heidän aiemmin lukemistaan jakeista Nefi sanoi: ”Kaikki, mitä Jumala on maa-
ilman alusta asti antanut ihmiselle, on vertauskuvana [Jeesuksesta Kristuksesta]” (2. Nefi 
11:4). Vertauskuvien ja mallien käyttäminen on yksi keino, jolla meille pyhissä kirjoituksissa 
opetetaan Herran pelastustehtävää.

Kirjoita taululle seuraavat sanat ja ilmaukset: liepeet; serafit (enkelit), joilla kullakin on kuusi 
siipeä; savu; hehkuva hiili.

Kysy oppilailta, mitä heidän mieleensä tulee, kun he näkevät tai kuulevat nämä sanat. 
Selitä lyhyen keskustelun jälkeen, että Jesaja käytti näitä sanoja kertoessaan, kuinka hänet 
kutsuttiin Jumalan profeetaksi. (Koeta auttaa oppilaita ymmärtämään, mitä Jesaja tarkoitti. 
Varo analysoimasta liikaa, mitä vertauskuvalliset ilmaukset tarkoittavat. Auta sen sijaan 
oppilaita näkemään, kuinka Jesajan sanoma soveltuu heidän elämäänsä.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 2. Nefi 16:1. 

Selitä, että tässä jakeessa sana liepeet tarkoittaa viitan alareunaa tai helmoja.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 16:2–3. Selitä että ”serafit” ovat enkeleitä, 
jotka asuvat Jumalan edessä.

• Mitä serafien kuusi siipeä voisivat tarkoittaa? (Voisit ehdottaa, että oppilaat lukevat kohdan 
OL 77:4, joka valaisee asiaa. Kielikuva siivistä on vertauskuva kyvystä liikkua ja toimia.)

• Mitkä sanat osoittavat, miten serafit suhtautuivat Herraan?

• Milloin te olette suhtautuneet samalla tavoin Jumalaan?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 16:4 ja Ilm. 15:8. Pyydä luokkaa selvittämään, 
mitä ilmaus ”täyteen savua” tarkoittaa. (Sinun on kenties tarpeen auttaa oppilaita ymmärtä-
mään, että savu kuvaa Herran läsnäoloa, voimaa ja kirkkautta.) Voisit ehdottaa, että oppilaat 
kirjoittavat pyhiin kirjoituksiinsa kohdan 2. Nefi 16:4 marginaaliin viitteen Ilm. 15:8.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 16:5. Pyydä luokkaa etsimään ilmaukset, 
jotka kuvaavat sitä, miltä Jesajasta tuntui olla Herran edessä. 

• Mitä arvelette Jesajan tarkoittaneen, kun hän sanoi: ”Minä hukun, koska minulla on 
saastaiset huulet”? (Sinun on kenties tarpeen selittää, että kohdan 2. Nefi 16:5 sana huk-
kua on käännetty hepreankielisestä sanasta, joka tarkoittaa ’erottaa’, ja ilmaus saastaiset 
huulet viittaa siihen, että Jesaja oli tietoinen synneistään ja kansansa synneistä. Jesaja 
sanoi, ettei hän tuntenut olevansa kelvollinen olemaan Herran edessä.)

Anna oppilaille hetki aikaa pohtia, miksi Jesaja kenties tunsi niin. Selitä, että useat pro-
feetat ovat ilmaisseet, kuinka riittämättömiksi he ovat tunteneet itsensä, kun he ovat 
saaneet kutsumuksensa. Presidentti Spencer W. Kimball kuvaili puhelinkeskustelua, jossa 
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presidentti J. Reuben Clark jr. ensimmäisestä presidenttikunnasta ilmoitti hänelle, että 
hänet oli kutsuttu kahdentoista koorumiin:

”’Oi, veli Clark! En kai minä? Ethän tarkoita minua? Tässä täytyy olla jokin erehdys. En 
varmaankaan kuullut oikein, mitä sanoit.’ Näin sanoin vajotessani tuolilta lattialle. – –

’Oi, veli Clark! Se tuntuu niin mahdottomalta. Olen niin heikko ja pieni ja rajoittunut ja 
kykenemätön.’” (Julkaisussa Edward L. Kimball ja Andrew E. Kimball jr., Spencer W. Kim-
ball: Twelfth President of The Church of Jesus Christ of Latter- day Saints, 1977, s. 189.)

Auta oppilaita ymmärtämään, että Jesaja, joka oli vanhurskas mies, tunsi itsensä kelvotto-
maksi ja saastaiseksi Herran edessä. Kukapa meidän keskuudessamme ei tuntisi itseään 
kelvottomaksi olemaan Jumalan edessä?

Kirjoita taululle seuraava totuus: Jeesuksen Kristuksen sovitus voi puhdistaa meidät 
saastaisuudestamme.

Jos mahdollista, näytä oppilaille pientä hiilenpalaa tai palanutta puunpalaa. Kysy heiltä, 
miltä se näyttäisi, jos se olisi juuri otettu pois tulesta.

• Mitä tapahtuisi henkilölle, joka koskettaisi kuumaa hiiltä?

Lue ääneen 2. Nefi 16:6–7. Pyydä oppilaita lukemaan nämä jakeet samaan aikaan itsek-
seen ja panemaan merkille, millainen kokemus Jesajalla oli hehkuvasta hiilestä. 

• Mitä kohdan 2. Nefi 16:7 mukaan tarkoitti se, että enkeli vertauskuvallisesti kosketti 
Jesajan huulia hehkuvalla hiilellä? (Sinun on ehkä tarpeen selittää, että hehkuva hiili on 
vertauskuva puhdistamisesta. Kun enkeli Jesajan näyssä kosketti hänen huuliaan hiilellä, 
se kuvasi sitä, että Herra puhdisti Jesajan hänen saastaisuudestaan ja antoi hänelle 
anteeksi hänen syntinsä.)

Anna oppilaille muutama hetki aikaa miettiä tilanteita, jolloin he ovat tunteneet Jeesuksen 
Kristuksen sovituksen puhdistavan voiman.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 16:8–13. Kehota yhtä oppilasta tekemään 
yhteeveto siitä, mitä Herra sanoi Jesajan palvelutehtävästä kansan parissa. (Sinun on 
kenties tarpeen selittää, että Herra antoi Jesajalle neuvon, etteivät kapinalliset israelilai-
set tulisi juurikaan välittämään hänen saarnaamisestaan mutta että hänen pitäisi jatkaa 
saarnaamista, kunnes ”maa on kokonaan autio”. Toisin sanoen Herra jatkaa armollisesti 
pelastustyötään palvelijoidensa välityksellä ”niin kauan kuin aika kestää tai maa pysyy tai 
sen päällä on yksikin ihminen pelastettavana” [Moroni 7:36].)

Selitä, että Jesajasta tuli Herran Jeesuksen Kristuksen ja Hänen evankeliuminsa voimallinen 
todistaja. Todista, että Vapahtaja on todellinen ja voi antaa anteeksi syntimme ja että kun me 
koemme sovituksen voiman elämässämme, meistäkin voi tulla Vapahtajan todistajia.

Kommentteja ja taustatietoja
2. Nefi 16:2–3. Onko enkeleillä siivet?
”Jumalan enkelillä ei ole koskaan siipiä” (Joseph Smith, 
julkaisussa History of the Church, osa 3, s. 392). Miksi 
sitten Jesaja kuvaili, että enkeleillä oli siivet? Vanhin 
Bruce R. McConkie on selittänyt, että tuo kuvaus on 

vertauskuvallinen: ”Se seikka, että nämä pyhät olennot 
näytettiin hänelle siivekkäinä, on yksinkertaisesti kuvaa-
massa heidän kykyään liikkua, toimia jne., kuten oli laita 
myös muiden henkilöiden saamien näkyjen kohdalla (ks. 
OL 77:4)” (Mormon Doctrine, toinen laitos, 1966, s. 703).
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Johdanto
Jesaja tuomitsi oman aikansa ihmisten jumalatto-
muuden sekä monien viimeisinä aikoina elävien 
ihmisten jumalattomuuden. Hän varoitti kutsumasta 
pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi. Hän tähdensi myös 

evankeliumin palauttamista viimeisinä aikoina sekä 
temppelien merkitystä ja sitä, miten tärkeää on olla 
puhdas maailman synneistä. Lisätietoja Jesajasta on 
tämän kirjan oppiaiheessa 21.

Opetusehdotuksia

2. Nefi 12–15
Jesaja tekee eron jumalattoman Israelin ja vanhurskaan Israelin välillä
Auta oppilaita ymmärtämään tämänpäiväisen oppiaiheen taustaa muistuttamalla heitä 
oppitunnin aluksi siitä, että viime oppitunnilla he saivat tietoa siitä, kuinka Jesaja kutsuttiin 
profeetaksi. Tänään he saavat tietoa ihmisistä, joita hän opetti.

Auta oppilaita ymmärtämään, että kun Jesaja kuvaili Herran liittokansan tekoja omana 
aikanaan, hän kuvaili myös joitakin meidän aikamme ihmisiä. Vanhin Dallin H. Oaks 
kahdentoista apostolin koorumista on selittänyt: ”Jesajan kirja sisältää lukuisia profetioita, 
jotka näyttävät täyttyvän monta kertaa. – – Se seikka, että monilla näistä profetioista voi 
olla moninkertaisia merkityksiä, tähdentää sitä, kuinka tärkeää meidän on tavoitella Pyhän 
Hengen ilmoitusta avuksemme niiden tulkitsemisessa.” (”Scripture Reading and Revela-
tion”, Ensign, tammikuu 1995, s. 8.)

Tee ennen oppituntia taululle seuraava taulukko tai valmista siitä moniste. Jätä kuhunkin 
ruutuun niin paljon tilaa, että oppilaat voivat kirjoittaa niihin.

2. Nefi 12:5–12, 17–19; 13:8–9 2. Nefi 13:16–26

Millaiset asenteet ja 
toimintatavat kuvaavat 
näiden ihmisten syntejä?

Mitä näille ihmisille 
tapahtuu heidän syn-
tiensä seurauksena?

Selitä, että tämä taulukko auttaa luokkaa tutkimaan niiden ihmisten tekojen seurauksia, 
jotka eivät eläneet liittojensa mukaan.

Jaa luokka kahteen ryhmään. Pyydä ensimmäistä ryhmää tutkimaan jakeita 2. Nefi 12:5–12, 
17–19; 13:8–9. Pyydä toista ryhmää tutkimaan jakeita 2. Nefi 13:16–26. Kehota oppi-
laita lukemaan saamansa jakeet ja etsimään vastauksia kahteen kysymykseen, jotka ovat 
taulukon vasemmassa sarakkeessa. Jos taulukko on piirretty taululle, pyydä yhtä oppilasta 
kummastakin ryhmästä kirjoittamaan ryhmänsä vastaukset asianmukaiseen ruutuun. Jos 
taulukko jaettiin monisteena, pyydä oppilaita kirjoittamaan vastauksensa monisteeseensa.

Selitä toiselle ryhmälle, että Jesaja ennusti, mitä seuraisi maailmallisten naisten pöyhkeile-
västä pukeutumisesta ja toiminnasta hänen omana aikanaan ja tulevaisuudessa. Kohdassa 
2. Nefi 13:16–26 kuvataan, mitä hän näki. Vaikka Jesaja puhui erityisesti ”Siionin tyttärille”, 
hänen sanansa soveltuvat myös miehiin. (Voisit tuoda esiin, että profetia kohdassa 2. Nefi 
14:1 ei koske pluraaliavioliittoa. Se koskee miehiä, jotka kuolevat kohdassa 2. Nefi 13:25–
26 kuvatussa sodassa, jolloin monet naiset jäävät leskiksi.)

Kun oppilailla on ollut aikaa vastata taulukon kysymyksiin, kysy:

Säilytä oppilaiden 
mielenkiinto
Seuraavat ehdotukset 
voivat auttaa sinua 
säilyttämään oppilaiden 
mielenkiinnon luokassa: 
1) Auta oppilaita näke-
mään, kuinka oppi-
aihe soveltuu heidän 
elämäänsä. 2) Käytä 
opettaessasi ääntäsi 
vaihtelevasti. 3) Säilytä 
katsekontakti oppilaisiin. 
4) Jos mahdollista, liiku 
luokassa, kun opetat.

OPPIAIHE 32

2. Nefi 12–15
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• Mihin synteihin nämä ihmiset olivat syyllistyneet? (Mahdollisia vastauksia: ylpeyteen, 
epäjumalanpalvelukseen, maailmallisuuteen ja turhamaisuuteen.) Mitkä ilmaukset 
osoittavat, että ihmiset olivat syyllisiä näihin synteihin? Mitä näistä synneistä seurasi?

• Jesaja sanoi, että maa oli ”täynnä epäjumalia” (2. Nefi 12:8). Miten nykyään palvellaan 
epäjumalia?

Lue keskustelun kuluessa presidentti Spencer W. Kimballin seuraava varoitus:

”Nykyaikaiset epäjumalat eli väärät jumalat voivat saada sellaisia muotoja kuin vaatteet, 
talot, liiketoimet, koneet, autot, huvipurret ja monet muut jumaluuteen johtavalta polulta 
harhaan vievät aineelliset houkuttimet. – – Monet nuoret miehet päättävät mennä opiske-
lemaan, vaikka heidän olisi mentävä ensin lähetystyöhön. Oppiarvo sekä sen kautta saatava 
varallisuus ja turvallisuus tuntuvat niin houkuttelevilta, että lähetystyö jää toiselle sijalle. 
– – Monet palvovat metsästystä, kalastusta, lomailua, viikonloppuretkiä ja ulkoilua. Joillakin 
taas on epäjumalinaan urheilukilpailut, baseball, jalkapallo, härkätaistelu tai golf. – – Vielä: 
ihmiset palvovat vallan ja maineen jumalaa.” (Ks. Anteeksiantamuksen ihme, 1975, s. 46–47.)

• Jesaja profetoi ihmisistä, jotka näyttäisivät ylpeytensä ja maailmallisuutensa pukeutumis-
tyylillään. Kuinka me voimme suojautua maailmallisilta asenteilta ja muoti- ilmiöiltä?

Kirjoita taululle sana voi. Selitä, että sana voi viittaa murheeseen ja kärsimykseen. Muinai-
set profeetat käyttivät toisinaan tätä sanaa tähdentääkseen synnin seurauksia. (Oppilaat 
muistavat kenties nähneensä, että tämä sana toistuu jakeissa 2. Nefi 9:27–38.) Kehota 
oppilaita kuuntelemaan, kun luet ääneen jakeet 2. Nefi 15:18–23. (Voisit kannustaa oppi-
laita merkitsemään sanan voi sekä ilmaukset, jotka kuvailevat niitä tekoja ja asenteita, jotka 
tuovat murhetta ja kärsimystä. Voisit myös ehdottaa, että he kirjoittavat sanan voi määritel-
män marginaaliin näiden jakeiden viereen.)

• Mitä kohta 2. Nefi 15:20 merkitsee teille?

• Millä tavoin olette nähneet ihmisten sanovan pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi meidän 
aikanamme?

Kerro oppilaille, että he lukevat seuraavaksi ihmisryhmästä, joka piti liittonsa. Pyydä yhtä 
oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 14:2–4. Pyydä muuta luokkaa katsomaan Jesajan 
kuvausta tästä ihmisryhmästä.

• Mitkä sanat tai ilmaukset osoittavat, että tämä ryhmä oli erilainen kuin ne muut ryhmät, 
joita tutkimme? (Voit halutessasi kirjoittaa oppilaiden vastauksia taululle.)

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 14:5–6 ja panemaan merkille kolme Jesajan 
mainitsemaa paikkaa, jotka tarjoavat hengellistä turvaa. Varmista, että oppilaat löytävät ja 
ymmärtävät sanat asuinsija (talo tai koti), kokoukset (seurakuntien tai vaarnojen kokoontu-
mispaikat) ja maja (temppeli). Selitä, että savupilvi päivän aikana ja leimuavan tulen loimu 
yöllä viittaavat suojaan ja opastukseen, jota Mooses ja hänen kansansa saivat Herralta 
erämaassa (ks. 2. Moos. 13:21–22). Nuo sanat muistuttavat meitä siitä suojasta ja opastuk-
sesta, jota me voimme saada Herralta. Tuo myös esiin, että Jesaja vertasi temppeliä helteeltä 
suojaavaan varjoon ja myrskyltä sekä sateelta suojaavaan turvapaikkaan ja suojaan.

• Milloin te olette tunteneet Herran antamaa turvaa tai johdatusta kotona tai kirkossa?

• Milloin te olette saaneet hengellistä apua tai turvaa temppelissä?

• Millaiset ihmiset asuvat jakeissa 5–6 kuvatuissa kodeissa ja palvelevat Jumalaa kirkoissa 
ja temppeleissä? 

• Mitä me voimme tehdä, että kotimme ja seurakuntamme olisivat turvapaikkoja maail-
maa vastaan?

Tiivistä luvut 12–15 selittämällä, että näistä luvuista me opimme, että liittojemme pitämi-
nen tuo hengellisen turvan siunauksia, kun taas liittojen rikkominen jättää meidät 
vaille Herran varjelusta. Vakuuta oppilaille, että he voivat luoda omassa elämässään 
sellaisen ympäristön, jota on kuvattu kohdassa 2. Nefi 14:5–6.

2. Nefi 12:1–5; 15:26
Jesaja profetoi temppeleistä ja siitä, että Herran kirkko perustettaisiin viimeisinä päivinä
Piirrä taululle seuraava piirros vuoresta ja temppelistä:
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• Millä tavoin vuori ja temppeli ovat samankaltaisia? (Mahdollisia vastauksia: kumpikin 
on upea ja majesteettinen, ja kumpikin innoittaa meitä katsomaan kohti taivasta.)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 12:2–5 ja panemaan merkille, mitä Jumala 
lupasi viimeisinä aikoina perustaa ja kuinka se siunaisi ihmisten elämää.

• Mihin termi ”Herran vuori” viittaa?  (Se viittaa erityisesti Suolajärven temppeliin, mutta 
se voi myös viitata muihin temppeleihin, joita Herra on perustanut viimeisinä aikoina.)

• Mitä siunauksia Herran huoneesta koituu viimeisinä aikoina? (Yksi periaate, jonka oppi-
laat kenties tunnistavat, on se, että Jumala on perustanut temppeleitä opettaakseen 
meille teitään ja auttaakseen meitä kulkemaan polkujaan [ks. 2. Nefi 12:3].)

• Kuinka temppelit auttavat meitä kulkemaan Herran polkuja?

Lue presidentti Gordon B. Hinckleyn seuraavat sanat temppeleiden merkityksestä:

”Nämä ainutlaatuiset ja ihmeelliset rakennukset ja niissä tehdyt toimitukset edustavat 
jumalanpalveluksemme korkeinta tasoa. Nämä toimitukset ovat teologiamme syvällisim-
piä ilmauksia. Kehotan kansaamme kaikkialla, kaikella sillä suostutteluvoimalla, johon 
kykenen, elämään kelvollisesti saadakseen temppelisuosituksen, hankkimaan sen itselleen 
ja pitämään sitä kallisarvoisena aarteena sekä pyrkimään uutterammin Herran huoneeseen 
nauttimaan siellä olevasta hengestä ja siunauksista.” (”Lähetyskentistä, temppeleistä ja 
huoneenhallituksista”, Valkeus, tammikuu 1996, s. 56.)

• Kuinka temppelit voisivat auttaa meitä välttämään luvuissa 2. Nefi 12–15 kuvatut jumalat-
tomuuden seuraukset? (Mahdollisia vastauksia: Temppeliliittojen tekeminen ja pitäminen 
vahvistaa meitä ja perhettämme jumalattomuutta vastaan. Säännöllinen temppelipalvelu 
muistuttaa meitä Vapahtajasta, Hänen sovitusuhristaan sekä tekemistämme liitoista. Kun 
me elämme kelvollisesti, niin että meillä on temppelisuositus, meillä on toivo iankaikki-
sen elämän siunauksista. Tuo toivo motivoi meitä elämään edelleenkin vanhurskaasti.)

• Kuinka temppeli on innoittanut ja siunannut teitä?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 15:26. Pyydä luokkaa panemaan merkille, 
minkä Herra ”kohottaa” voidakseen koota viimeisten aikojen kansan. Selitä, että sanalla 
viiri tarkoitetaan lippua, jota käytetään, kun ihmisiä kutsutaan kannattamaan jotakin asiaa 
tai tulemaan koolle, etenkin taisteluun.

• Mikä on se merkkiviiri kansakunnille, josta Jesaja profetoi?

Lue presidentti Joseph Fielding Smithin seuraavat sanat:

”Tuo merkkiviiri [on] Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko, joka 
perustettiin viimeisen kerran, eikä sitä enää koskaan hävitetä eikä anneta toiselle kansalle. 
Se oli suurin tapahtuma, minkä maailma on nähnyt sen jälkeen kun Lunastaja ylennettiin 
ristille ja Hän toteutti äärettömän ja iankaikkisen sovituksen. Se merkitsi ihmiskunnalle 
enemmän kuin mikään, mitä on tapahtunut tuon päivän jälkeen.” (Ks. Pelastuksen oppeja, 
toim. Bruce R. McConkie, 3 osaa, 1977–1982, osa 3, s. 227.)

• Millä tavoin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on merkkiviiri 
kansakunnille?

• Mitä siunauksia olette saaneet elämäänne, koska olette kirkon jäseniä?

• Miettikää kaikkia siunauksia, joita olette saaneet, ja totuuksia, joita olette oppineet, 
koska olette kirkon jäseniä. Minkä sellaisen totuuden voisitte mainita muille, joka voisi 
auttaa heitä kokoontumaan tämän kansakunnille kohotetun merkkiviirin luo?

Todista, että Herra on siunannut meitä antamalla meille paljon apua, jotta voimme elää 
menestyksellisesti viimeisinä aikoina. Hän siunaa niitä, jotka päättävät tulla Hänen luok-
seen, ja pyhittää heidät. Kun me teemme liittoja Hänen kanssaan ja pidämme ne kun-
niassa, Hän auttaa meitä kulkemaan teitään.
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Johdanto
Luvuissa 2. Nefi 17–20 Nefi merkitsee muistiin ker-
tomuksen siitä, kuinka Jesaja yritti taivuttaa Juudan 
kuningasta ja hänen kansaansa turvaamaan Herraan 
eikä maallisiin liittolaisiin. Malleja ja kuvajaisia käyttäen 

Jesaja profetoi oman aikansa tapahtumista, Jeesuksen 
Kristuksen syntymästä sekä jumalattomien tuhosta 
Herran toisen tulemisen yhteydessä.

Opetusehdotuksia

2. Nefi 17–18; 19:1–7
Juudan valtakunnan asukkaat eivät turvaa Jeesukseen Kristukseen
Aloita oppiaihe pyytämällä oppilaita luettelemaan mahdollisimman monta nimeä, jotka 
kuvailevat Jeesusta Kristusta. Kirjoita heidän vastauksensa taululle. Pyydä heitä sitten 
lukemaan 2. Nefi 17:14. Lisää nimi Immanuel taululla olevaan luetteloon tai ympyröi se, jos 
se on jo siellä. Kehota oppilaita ottamaan joko kohdasta Matt. 1:23 tai Pyhien kirjoitusten 
oppaasta selville, mitä tämä nimi tarkoittaa.

• Mitä nimi Immanuel tarkoittaa? (”Jumala on meidän kanssamme.”)

Tuo esiin, että Jesajan Immanuelia koskevan profetian tärkein merkitys kerrotaan jakeissa 
Matt. 1:18–25. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan nämä jakeet ääneen.

• Kuinka Jesajan profetia Immanuelista täyttyi?

• Milloin olette omassa elämässänne nähneet Herran olevan todellinen Immanuel eli 
”Jumala on meidän kanssamme”?

Selitä, että kohdassa 2. Nefi 19:6–7 on yksi tunnetuimpia profetioita Vapahtajasta. Lue 
nämä jakeet ääneen. Tuo esiin, että näissä jakeissa mainitaan Jeesuksesta Kristuksesta 
useita nimiä. (Elleivät jotkut näistä nimistä ole jo taululla, lisää ne luetteloon.)

• Mikä näistä nimistä kuvaa parhaiten sitä, mitä te ajattelette Vapahtajasta? Miksi?

Ennen kuin opetat loput tästä oppiaiheesta, kerro oppilaille hieman lukujen 2. Nefi 17–18 
historiallista taustaa. Selitä, että näissä jakeissa viitataan usein kolmeen pieneen kansakun-
taan – Juudaan, Israeliin ja Syyriaan – ja niiden kuninkaisiin sekä Assyrian valtakuntaan, 
joka pyrki valloittamaan nämä kolme pienempää kansakuntaa. Voi olla hyödyllistä pyytää 
oppilaita ottamaan esiin kolmoissidoksen osasta ”Raamatun karttoja ja valokuvia” kartat 3, 
5 ja 6, joissa näkyvät ne maantieteelliset alueet, joihin näissä luvuissa viitataan. Voisit myös 
auttaa oppilaita ymmärtämään näiden lukujen taustaa näyttämällä seuraavaa taulukkoa 
(mukailtu julkaisusta Victor L. Ludlow, Isaiah: Prophet, Seer, and Poet, 1982, s. 140). Viittaa 
tarvittaessa taulukkoon koko oppiaiheen ajan.

Maa Juuda Syyria Israel

Pääkaupunki Jerusalem Damaskos Samaria

Alue tai 
pääheimo

Juuda Aram Efraim

Johtaja Ahas (kuningas), 
 Daavidin huonetta

Resin (kuningas) Pekah (kuningas), 
Remaljan poika

Kirjoita taululle sana liittoutuma.

• Mikä on liittoutuma? (Mahdollisia vastauksia: valtioiden välinen liitto, yhteenliittymä 
tai sopimus.)

• Mistä syistä jokin kansakunta saattaisi pyrkiä liittoutumaan toisten kansakuntien kanssa?

OPPIAIHE 33

2. Nefi 17–20
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OPPIAIHE 33

Selitä, että silloin kun profeetta Jesaja palveli Juudan valtakunnassa, Israelin ja Syyrian 
kuninkaat halusivat Juudan kuningas Ahasin liittoutuvan kanssaan Assyrian voimakasta 
valtakuntaa vastaan. Kun kuningas Ahas kieltäytyi, Israel ja Syyria hyökkäsivät Juudaan 
pyrkimyksenään pakottaa Juuda liittoutumaan ja asettaa toinen hallitsija sen valtaistui-
melle (ks. 2. Nefi 17:1, 6). Luvuissa 2. Nefi 17–18 kuvataan neuvoa, jonka profeetta Jesaja 
antoi kuningas Ahasille, kun kuningas yritti päättää, kuinka puolustaisi Juudaa Israelin, 
Syyrian ja Assyrian asettamia uhkia vastaan.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 2. Nefi 17:1–2.

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että Ahasin sydän ja hänen kansansa sydän vapisivat ”niin 
kuin metsän puut vapisevat tuulessa”? (Ahas ja hänen kansansa olivat peloissaan eivätkä 
tienneet, mitä tehdä sen jälkeen kun Israel ja Syyria olivat hyökänneet heitä vastaan.)

Selitä, että koska Ahas pelkäsi Israelia ja Syyriaa, hän harkitsi liittoutumista Assyrian 
kanssa suojellakseen valtakuntaansa (ks. 2. Kun. 16:7). Jesaja sanoi Ahasille, että jos Ahas 
turvaisi Herraan sen sijaan että liittoutuisi poliittisesti, Herra suojelisi Juudan valtakuntaa.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 17:3–8. (Selitä, että ilmaus savuava kekäle 
tarkoittaa palanutta soihtua. Periaatteessa Herra sanoi: ”Älä pelkää hyökkäystä. Noissa 
kahdessa kuninkaassa on vain vähän tulta jäljellä.” Israel ja Syyria olivat kuluttaneet voi-
mansa. Assyria murskaisi ne pian, eivätkä ne olisi enää uhka Juudalle.)

Pyydä useita oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen 2. Nefi 17:9, 17–25. Kun he lukevat, 
pyydä luokkaa ottamaan selville, mitä Herra ilmoitti tapahtuvan Juudan kansalle, jos se 
luottaisi poliittisiin liittoutumiin sen sijaan että turvaisi Herraan.

• Mitä näiden jakeiden mukaan tapahtuisi, ellei Ahas turvaisi Herraan? (Juuda tuhottaisiin.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 17:10–12. (Sinun on kenties tarpeen selittää, 
että kun Jesaja pyysi Ahasia pyytämään merkkiä, hän itse asiassa kehotti Ahasia pyytämään 
Herralta neuvoa ongelmaansa. Kun Ahas kieltäytyi, hän sanoi, ettei hän tarvinnut Jumalan 
apua ja että hän aikoi luottaa omaan arvostelukykyynsä.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 17:13–14. Ohjaa oppilaat panemaan jälleen mer-
kille sana Immanuel jakeessa 2. Nefi 17:14 ja että se merkitsee ”Jumala on meidän kanssamme”.

• Miksi oli tärkeää, että Ahas halusi Jumalan olevan kanssaan kansakuntansa vaikeassa 
tilanteessa?

• Miksi on tärkeää, että me käännymme Herran puoleen sen sijaan että luottaisimme vain 
omaan viisauteemme?

Lue ääneen oppilaille 2. Nefi 18:5–8. Kun luet jaetta 6, selitä, että sana Siloa viittaa joskus 
Jeesukseen Kristukseen. Kun luet jaetta 8, selitä ilmausta ”yltää aina kaulaan saakka” tuo-
malla esiin, että Juudan pää eli pääkaupunki oli Jerusalem. Jesaja profetoi, että assyrialaiset 
etenisivät Jerusalemin muureille asti – toisin sanoen kaupungin kaulaan saakka. Tämä 
profetia täyttyi, kun 185 000 assyrialaissotilasta lähti hyökkäämään Jerusalemiin pysähtyen 
kaupungin muureille. Herra puolusti kansaansa lähettämällä enkelin hävittämään hyök-
käävän armeijan. (Ks. 2. Kun. 19:32–35.)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 18:9–10 ja panemaan merkille Herran varoitus 
niille, jotka ryhtyisivät yhdessä taistelemaan Juudaa vastaan.

• Mitä tapahtuisi niille, jotka taistelisivat Juudaa vastaan?

• Miksi kohdan 2. Nefi 18:10 mukaan nämä kansakunnat tuhottaisiin?

Muistuta oppilaille, että kuningas Ahas pelkäsi Israelin ja Syyrian tuomaa uhkaa ja harkitsi 
joukkojen yhdistämistä Assyrian kanssa. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 18:11–13.

• Mitä Herra sanoi siitä, pitäisikö Juudan muodostaa salaliitto (liittoutua Assyrian kanssa)?

• Kehen Jesaja käski kansan turvata?

Auta oppilaita soveltamaan näitä lukuja omaan elämäänsä kysymällä:

• Mitä vaaroja on siinä, että turvaamme maallisiin voimiin ja vaikutusvaltaan ennemmin 
kuin Herraan? (Kannusta oppilaita ajattelemaan tilanteita, jotka saattaisivat houkuttaa 
heitä tekemään pelkoon perustuvia päätöksiä.)

• Milloin olette turvanneet Jumalaan saadaksenne voimaa, vaikka tunsittekin ensin hou-
kutusta kääntyä muiden avunlähteiden puoleen? Kuinka Jumala auttoi teitä? Mitä opitte 
tuosta kokemuksesta?
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2.  NEFI  17 – 20

Todista, että Jumala on meidän kanssamme, kun me turvaamme Häneen, jopa vai-
keina ja pelottavina hetkinä. (Voisit kirjoittaa tämän periaatteen taululle.)

2. Nefi 19:8–21; 20:1–22
Jesaja kuvailee jumalattomien tuhoa toisessa tulemisessa
Tiivistä lukujen 2. Nefi 19–20 historiallinen tausta selittämällä, että Ahas hylkäsi Jesajan 
neuvon ja päätti liittoutua Assyrian kanssa (ks. 2. Kun. 16:7–20). Juudasta tuli vasallivaltio, 
joka maksoi Assyrialle veroa suojasta Syyrian ja Israelin uhkaa vastaan. Kuten Jesaja oli 
profetoinut, Assyria valloitti lopulta nämä pienemmät valtakunnat – Damaskoksen (Syy-
rian) vuonna 732 eKr. ja Samarian (Israelin) vuonna 722 eKr. Assyria oli myös vallannut 
koko Juudan Jerusalemia lukuun ottamatta vuoteen 701 eKr. mennessä.

Selitä, että kun Assyria valloitti Syyrian ja Israelin ja piiritti Juudan pääkaupunkia Jerusa-
lemia, Ahas ei ollut enää Juudan kuningas. Siinä vaiheessa valtaistuimella oli vanhurskas 
kuningas Hiskia. Koska Hiskia turvasi Herraan, Herra puolusti Jerusalemin kaupunkia 
Assyrian armeijan piiritystä vastaan. Herran enkeli tuhosi yöllä assyrialaisten leirin. 
Aamulla havaittiin, että 185 000 sotilasta Assyrian armeijassa oli kuollut (ks. 2. Kun. 
19:34–35; 2. Aik. 32:21; Jes. 37:36).

Jesajan profetiat luvuissa 2. Nefi 19–20 keskittyvät rangaistuksiin, joita assyrialaisten kautta 
tulisi Israelille ja Juudalle. Jesaja varoitti Israelia, että heitä kohtaisi pian tuho ja vankeus, ja 
ennusti myöhemmän hyökkäyksen Juudaa vastaan. Luvuissa 2. Nefi 17–18 olevia messiaa-
nisia profetioita selitetään lisää luvuissa 2. Nefi 19–20. Profetia Immanuelista tarkentuu 
luvussa 2. Nefi 19, kun Jesaja lupaa uutta valoa ja uuden johtajan: historiallisesti Hiskian ja 
profeetallisesti Messiaan. Tämä on esimerkki profetiasta, joka toteutuu dualistisesti. Se on 
myös esimerkki mallista, jossa yksi tapahtuma toimii profetiana jostakin tulevasta tapahtu-
masta. Jesajan profetia Assyrian tuhosta luvussa 2. Nefi 20 on malli jumalattomien tuhosta 
toisessa tulemisessa.

Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet: 2. Nefi 19:12, 17; 20:4. Pyydä oppi-
laita etsimään ilmaus, joka toistuu näissä jakeissa. Kirjoita ilmaus taululle. (”Kaikesta tästä 
ei hänen vihansa ole väistynyt, vaan hänen kätensä on yhä ojennettuna.”) Selitä, että näissä 
jakeissa kerrotaan seurauksista, joita koituu niille ihmisille, jotka kapinoivat Herraa vastaan 
ja kieltäytyvät tekemästä parannusta. Niissä ilmaistaan Herran tyytymättömyys ihmisiä 
kohtaan, jotka elävät edelleen synnissä.

Selitä, että muissa pyhien kirjoitusten kohdissa samankaltaisia sanoja käytetään ilmaise-
maan Herran armoa niitä kohtaan, jotka tekevät parannuksen. Vaikka Jumala on oikeu-
denmukainen, Hän on myös äärettömän armollinen niitä kohtaan, jotka tulevat Hänen 
luokseen. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 28:32. Lue sitten kahdentoista 
apostolin koorumin jäsenen, vanhin Jeffrey R. Hollandin seuraavat sanat:

”Kaikkia teitä, jotka ajattelette, että olette mennyttä tai vailla toivoa, tai jotka ajattelette, 
että olette tehneet liian paljon liian pahaa liian kauan; kaikkia teitä, jotka olette huolis-
sanne, että olette juuttuneet elämän talvisille tasangoille ja olette matkan varrella rikkoneet 
käsikärrynne, tämä konferenssi kutsuu Jehovan peräänantamattomilla sanoilla: ’[Käteni] 
on yhä koholla’ [Jes. 5:25; 9:16, 20]. Hän sanoi: ’[Sillä vaikka] he kieltävät minut; kuitenkin 
minä olen heille armollinen – –, jos he tekevät parannuksen ja tulevat minun luokseni; 
sillä minun käsivarteni on ojennettuna kaiken päivää, sanoo Herra Jumala Sebaot’ [2. Nefi 
28:32]. Hänen armonsa kestää iäti ja Hänen kätensä on yhä koholla. Hänen rakkautensa 
on Kristuksen puhdasta rakkautta, sitä lähimmäisenrakkautta, joka ei koskaan katoa, sitä 
myötätuntoa, joka kestää silloinkin kun kaikki muu voima katoaa [ks. Moroni 7:46–47].” 
(Ks. ”Maahan tuli jälleen profeettoja”, Liahona, marraskuu 2006, s. 106–107.)

Pyydä oppilaita ilmaisemaan omin sanoin totuus, jonka he oppivat näistä jakeista. (Var-
mista, että oppilaat ymmärtävät, että Jeesus Kristus on tuomion ja armon Jumala. Hänen 
armonsa ulottuu niihin, jotka tekevät parannuksen ja pitävät Hänen käskynsä.)

• Kuinka te soveltaisitte tätä periaatetta elämäänne?

Jesaja ennusti, että viimeisinä aikoina Herran kansa palaisi Hänen luokseen ja lakkaisi 
luottamasta jumalattomiin liittoutumiin turvaa ja rauhaa saadakseen.   Vakuuta oppilaille, 
että kun me turvaamme Herraan, meidän ei tarvitse pelätä tuomioita, jotka kohtaavat 
maan ihmisiä ennen toista tulemista.

Tee yhteenvetoja
Et aina pysty opetta-
maan koko tietylle päi-
välle määrättyä pyhien 
kirjoitusten aluetta. 
Älä lannistu. Kun laajat 
pyhien kirjoitusten 
lukualueet käsittävät 
monia lukuja, sinun on 
kenties tehtävä yhteen-
vetoja tapahtumista, nii-
den kulusta ja toisinaan 
opista. Lukujen tiivistel-
mät, oppiaiheen aineisto 
ja omasta tutkimisestasi 
saamasi näkemykset 
auttavat sinua valmis-
telemaan tehokkaita 
yhteenvetoja.
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Johdanto
Monet Jesajan profetioista Mormonin kirjassa koskevat 
viimeisiä aikoja. Hän profetoi evankeliumin palautuk-
sesta, profeetta Joseph Smithistä, toisesta tulemisesta 
ja jumalattomien tuhosta. Hän ennusti, että Herra 

”pystyttää 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 kauden.

Opetusehdotuksia

2. Nefi 21:1–5, 10–12
Jesaja näkee ennalta Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautuksen myöhem-
pinä aikoina
Aseta esille kuva Moroni ilmestyy Joseph Smithille tämän huoneessa (62492; Evankeliu-
miaiheinen kuvakirja, 2009, nro 91). Selitä, että kun Moroni ilmestyi ensimmäisen kerran 
Joseph Smithille, ”hän lainasi Jesajan yhdettätoista lukua ja sanoi sen olevan täyttymässä” 
(JS–H 40). Luvussa Jes. 11 oleva profetia on myös luvussa 2. Nefi 21.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 21:1. Ohjaa heidän huomionsa ilmaukseen 
”Iisain kannosta lähtee verso”. Pyydä heitä sitten lukemaan itsekseen 2. Nefi 21:10. Ohjaa 
heidän huomionsa ilmaukseen ”Iisain juurivesa”. Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitse-
vät nämä ilmaukset. Selitä, että profeetta Joseph Smith sai ilmoituksen, joka koskee näitä 
ilmauksia. Pyydä oppilaita ottamaan esiin OL 113:1–6. Lue nämä jakeet ääneen. Ennen 
kuin luet, pyydä oppilaita seuraamaan mukana ja etsimään, mitä nämä ilmaukset mer-
kitsevät. Voisit kirjoittaa nämä merkitykset taululle, kuten alla. Voisit kannustaa oppilaita 
kirjoittamaan nämä merkitykset pyhiin kirjoituksiinsa.

Iisain kanto – Jeesus Kristus

Verso – Kristuksen palvelija, jonka päälle ”on laskettu paljon valtaa”

Iisain juurivesa – myöhempinä aikoina elävä henkilö, jolla on pappeus ja valtakunnan avaimet

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Bruce R. 
McConkien seuraavat sanat. Pyydä luokkaa kuuntelemaan, keitä verso ja Iisain juurivesa ovat.

”Olemmeko väärässä, kun sanomme, että tässä mainittu profeetta on Joseph Smith, jolle 
annettiin pappeus, joka sai valtakunnan avaimet ja joka kohotti viirin Herran kansan 
kokoamiseksi meidän taloudenhoitokautenamme? Ja eikö hän myös ole ’palvelija Kristuk-
sen kädessä, [joka] on osaksi Iisain samoin kuin Efraimin jälkeläinen eli Joosefin huo-
neesta, ja hänen päälleen on laskettu paljon valtaa’?” (Ks. julkaisussa Opin ja Liittojen Kirja 
ja kirkon historia, seminaari, opettajan aineisto, 2002, s. 192.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 21:10, 12. Pyydä luokkaa etsimään sanoja ja 
ilmauksia, jotka liittyvät Joseph Smithiin sekä evankeliumin ja Herran kirkon palautukseen. 
Ennen kuin oppilas lukee, voisit muistuttaa heille, että sanalla viiri tarkoitetaan lippua, jota käy-
tetään, kun ihmisiä kutsutaan kannattamaan jotakin asiaa tai tulemaan koolle (ks. oppiaihe 32).

• Kuinka Joseph Smithin työ täytti Iisain juurivesaa koskevan profetian?

• Millä tavoin me kirkon jäsenet nykyään kokoonnumme? Millä tavoin me kohotamme 
viirin auttaaksemme muita tietämään, minne kokoontua?

Todista, että Herra on palauttanut evankeliuminsa ja kirkkonsa profeetta Joseph 
Smithin kautta ja kokoaa nyt kansaansa viimeisinä aikoina.

Todistuksen 
lausuminen
Todistus on yksinker-
tainen, suora uskon 
julistus. Kun valmistau-
dut opettamaan kutakin 
oppiaihetta, rukoile, 
että Henki auttaa sinua 
tietämään, milloin voisit 
todistaa totuuksista, 
joita käsittelette. Voit 
saada innoitusta todistaa 
useita kertoja oppiaiheen 
aikana eikä vain lopuksi.

OPPIAIHE 34

2. Nefi 21–24
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2.  NEFI  21– 24

2. Nefi 21:6–9; 22
Jesaja kuvailee tuhatvuotista valtakuntaa
Pyydä oppilaita kuvittelemaan, että johonkin toiseen kirkkoon kuuluva ystävä on kysynyt 
heiltä, millainen käsitys heillä on tuhatvuotisesta valtakunnasta. Pyydä heitä tutkimaan 
itsekseen jakeita 2. Nefi 21:6–9 ja 22:1–6 ja panemaan merkille totuuksia, joista he voisivat 
kertoa sellaisessa keskustelussa. Kehota heitä kirjoittamaan ajatuksensa pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaansa tai seminaarimuistivihkoonsa. Auta heitä keskustelemaan siitä, mitä 
he ovat saaneet selville, esittämällä seuraavia kysymyksiä:

• Mitä kohdan 2. Nefi 21:6–8 kuvaukset kertovat olosuhteista maan päällä tuhatvuotisen 
valtakunnan aikana?

• Miksi kohdan 2. Nefi 21:9 mukaan maa on rauhan paikka tuhatvuotisen valtakunnan 
aikana? (Auta oppilaita ymmärtämään, että tuhatvuotisen valtakunnan aikana maa 
on rauhan paikka, koska se on täynnä Herran tuntemusta.)

• Kuinka Herran tunteminen voi auttaa meitä elämään levollisemmin nyt?

• Luvussa 2. Nefi 22 Jesaja kuvailee sitä, miten ihmiset palvelevat Jumalaa tuhatvuotisen 
valtakunnan aikana. Kuinka me voimme kehittää itsessämme saman asenteen nykyään?

• Mitä tuhatvuotisen valtakunnan osatekijöitä haluaisitte, että teillä olisi elämässänne 
juuri nyt? (Kannusta oppilaita pohtimaan, mitä he voivat tehdä saadakseen elämäänsä 
noita siunauksia.)

2. Nefi 23–24
Jesaja opettaa, että jumalattomat hukkuvat ja että Herra on armollinen kansalleen
Selitä, että luvussa 2. Nefi 23 Jesaja profetoi Babylonin tuhosta ja vertaa sitä Vapahtajan 
toisessa tulemisessa tapahtuvaan jumalattomien tuhoon. Pyydä oppilaita lukemaan Pyhien 
kirjoitusten oppaasta hakusana- artikkeli ”Babylon”. Selitä, että joissakin pyhien kirjoitus-
ten kohdissa sana Babylon viittaa yleisesti maailman jumalattomuuteen. Jesaja profetoi, että 
suuri tuho kohtaisi jumalattomia Babylonissa ja viimeisinä aikoina.

Auta oppilaita tunnistamaan jumalattomuuden seuraukset viimeisinä aikoina pyytämällä 
heitä lukemaan itsekseen 2. Nefi 23:1, 5–9, 11, 15, 19 ja 22.

Selitä, että Jesaja kertoi Lusiferin eli Saatanan kukistumisen olevan yksi kuvaus siitä, 
kuinka jumalattomat hukkuvat. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 24:12–16.

• Mitkä ilmaukset näissä jakeissa osoittavat Saatanan ylimielisyyttä?

• Kuinka 2. Nefi 24:16 kuvaa sitä, mitä me ajattelisimme Saatanasta, jos voisimme nähdä 
hänet sellaisena kuin hän on?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan presidentti Ezra Taft Bensonin seuraavat sanat:

”Kuolevaisuutta edeltäneessä neuvonpidossa ylpeys kukisti Lusiferin, ’sarastuksen pojan’ 
(ks. 2. Nefi 24:12–15; ks. myös OL 76:25–27; Moos. 4:3). – – Kuolevaisuutta edeltäneessä 
neuvonpidossa 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).” (”Kavahtakaa ylpeyttä”, Valkeus, heinäkuu 1989, s. 3.)

Ohjaa oppilaiden huomio Herran sanoihin jakeen 2. Nefi 23:22 lopussa: ”Minä olen 
armollinen kansalleni, mutta jumalattomat hukkuvat.” Voisit kannustaa oppilaita merkit-
semään tämän julistuksen pyhiin kirjoituksiinsa. (Huomaa, että tämän jakeen viimeistä 
virkettä ei ole Jesajan kirjan vastaavassa jakeessa. Siitä voi päätellä, että pronssilevyissä oli 
sellaista tietoa, jota ei ole Raamatussa.)

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että on Herran kansan keskuudessa?

Pyydä useaa oppilasta lukemaan vuorotellen ääneen 2. Nefi 24:1–7, 24–27 jae tai pari 
kerrallaan. Kehota luokkaa panemaan merkille, mitä Herra lupaa kansalleen. Kannusta 
heitä kertomaan havainnoistaan toisilleen. Voisit pyytää yhtä oppilasta kirjoittamaan nämä 
havainnot taululle.

• Mitä viestejä näissä jakeissa on niille, jotka kärsivät muiden ihmisten jumalattomuuden 
vuoksi?
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• Mitä todisteita näette näissä jakeissa onnesta ja toivosta?

Varmista, että oppilaat ymmärtävät, että Herra on armollinen kansalleen, mutta juma-
lattomat hukkuvat. Auta oppilaita ymmärtämään, että Jesajan profetiat luvuissa 2. Nefi 
21–24 kuvastavat yhtä Mormonin kirjan pääsanomista – että kuuliaiset menestyvät ja tot-
telemattomat hukkuvat. Todista, että me voimme elää vanhurskaudessa ja menestyä tänä 
aikana, kun odotamme tuhatvuotista valtakuntaa.

Kommentteja ja taustatietoja
2. Nefi 21:1. ”Ja vesa kasvaa hänen juuristaan”
Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koo-
rumista on selittänyt vesaa, joka mainitaan kohdassa 
2. Nefi 21:1:

”’Tulee aika, sanoo Herra, jolloin Daavidin suvusta nou-
see Vanhurskas Verso. Hän on kuningas, joka hallitsee 
viisaasti – –.’ (Jer. 23:5.) Toisin sanoen Kuningas, joka 
hallitsee henkilökohtaisesti maan päällä tuhatvuotisen 

valtakunnan aikana, on oleva Vesa, joka kasvoi Daavidin 
huoneesta. Hän toteuttaa tuomion ja oikeuden koko 
maan päällä, koska Hän on Herra Jehova – Hän, jota 
kutsumme Kristukseksi. On täysin selvää, että Daavidin 
vesa on Kristus. Näemme nyt, että Häntä kutsutaan 
myös Daavidiksi, että Hän on uusi Daavid, iankaikkinen 
Daavid, joka tulee hallitsemaan ikuisesti muinaisen esi- 
isänsä valtaistuimella [ks. Jer. 30:8–9].” (The Promised 
Messiah: The First Coming of Christ, 1978, s. 193.)

Lisäopetusehdotus
2. Nefi 21:9. ”Maa on täynnä Herran tuntemusta”
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 21:9. 
Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin 
Dallin H. Oaksin seuraavat sanat:

”Meidän aikanamme on tarjolla valtavasti tietoa maa-
ilmasta ja sen asukkaista. Mutta maailman asukkaat 
eivät saa vastaavassa määrin lisää tietoa Jumalasta ja 
Hänen suunnitelmastaan lapsiaan varten. Tässä asiassa 

maailma ei tarvitse enemmän oppineisuutta ja tek-
nologiaa vaan enemmän vanhurskautta ja ilmoitusta. 
Kaipaan sitä Jesajan ennustamaa aikaa, jolloin ’maa on 
täynnä Herran tuntemusta – –’ (Jes. 11:9; 2. Nefi 21:9).” 
(”Vaihtoehtoiset äänet”, Valkeus, heinäkuu 1989, s. 26.)
• Mitä maailma vanhin Oaksin mukaan tarvitsee?
• Kuinka me voimme auttaa toteuttamaan sen, että 

Jesajan profetia täyttyy?
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Johdanto
Nefi jatkoi Jesajan profetioiden tärkeyden tähdentä-
mistä selittämällä, että jokainen, jolla on profetian 
henki, voi oppia ymmärtämään ja arvostamaan Jesajan 
sanoja. Hän ilmaisi kirjoitustensa tarkoituksen: ”saadak-
semme lapsemme sekä veljemme uskomaan Kristukseen 

ja tekemään sovinnon Jumalan kanssa” (2. Nefi 25:23). 
Hän kutsui kaikkia uskomaan Jeesukseen Kristukseen ja 
palvelemaan Häntä koko väkevyydestään, mielestään ja 
voimastaan ja koko sielustaan (ks. 2. Nefi 25:29).

Opetusehdotuksia

2. Nefi 25:1–8
Nefi opettaa, että me voimme ymmärtää Jesajan sanat, kun meillä on profetian henki
Näytä riippulukkoa, jota ei voi avata ilman avainta (tai piirrä taululle riippulukko ja avain). 
Tuo esiin, että kun ihmiset haluavat pitää arvokkaat tavaransa turvassa, he usein lukitsevat 
ne jonnekin. Heillä on lukkoon kenties vain yksi avain tai he saattavat antaa toisen avai-
men luotetulle ystävälle tai perheenjäsenelle.

Selitä, että Nefi tiesi, että Jesajan profetiat olivat suuriarvoisia (ks. 2. Nefi 25:8). Hän ei kuiten-
kaan pitänyt niitä salassa. Hän jopa opetti avaimen, jolla jokainen voi halutessaan ymmärtää 
Jesajan sanojen merkityksen. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan jakeen 2. Nefi 25:4 ensimmäinen 
virke. Pyydä luokkaa panemaan merkille, mikä on avain Jesajan sanojen ymmärtämiseen.

• Minkä avaimen löysitte? (”Profetian hengen.”)

Auta oppilaita ymmärtämään, mitä tarkoittaa se, että jollakulla on profetian henki, luke-
malla Pyhien kirjoitusten oppaasta seuraavat sanat:

”Profetia koostuu Jumalan innoittamista sanoista tai kirjoituksista, joita ihminen saa ilmoi-
tuksen kautta Pyhältä Hengeltä. Todistus Jeesuksesta on profetian henki [ks. Ilm. 19:10]. 
Profetia voi liittyä menneisyyteen, nykyisyyteen tai tulevaisuuteen. Kun ihminen profetoi, 
hän puhuu tai kirjoittaa sitä, mitä Jumala haluaa hänen tietävän omaksi hyväkseen tai 
muiden hyväksi. Yksityiset ihmiset voivat saada profetioita tai ilmoituksia omaa elämäänsä 
varten.” (PKO, ”profetia”, scriptures.lds.org/fi.)

Auta oppilaita näkemään, että heidän ymmärryksensä Jesajan sanoista lisääntyy, kun  
1) he tavoittelevat Pyhän Hengen johdatusta ja 2) heillä on todistus Jeesuksesta Kristuk-
sesta ja halu oppia Hänestä. Kun he perehtyvät Jesajan sanoihin tällä tavoin ja panevat aina 
merkille, miten hänen profetiansa todistavat Vapahtajasta, he pystyvät oppimaan sen, mitä 
Jumala haluaa heidän tietävän heidän omaksi hyväkseen tai muiden hyväksi.

Tuo esiin, että Nefi esitti muitakin ajatuksia, jotka voivat lisätä ymmärrystämme Jesajan 
sanoista. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 25:1 ja panemaan merkille, miksi 
monien Nefin kansasta oli vaikea ymmärtää Jesajan profetioita.

• Mitä löysitte? (He eivät tienneet, ”millä tavalla juutalaisten keskuudessa profetoitiin”.)

• Sen perusteella, mitä olette lukeneet Jesajan sanoista, mitä piirteitä huomaatte muinai-
sissa juutalaisissa profetioissa? (Mahdollisia vastauksia: Jesaja ja muut profeetat käyttivät 
vertauskuvia ja runollista kieltä.)

OPPIAIHE 35

2. Nefi 25
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• Miksi Jesajan sanoja lukiessa on hyödyllistä olla tietoinen tämänkaltaisesta profetoimisesta?

Selitä, että yksi hyödyllinen ajatus on kohdassa 2. Nefi 25:5–6. Pyydä yhtä oppilasta luke-
maan nämä jakeet ääneen. Pyydä luokkaa panemaan merkille kokemuksia, jotka auttoivat 
Nefiä ymmärtämään Jesajan sanoja.

• Mistähän syystä Nefille oli apua siitä, että hän oli asunut Jerusalemissa? Sen perusteella, 
mitä olette lukeneet Jesajan sanoista, miksiköhän Nefille oli hyötyä siitä, että hän oli 
nähnyt ”sen, mikä on juutalaisten”, ja tunsi Jerusalemia ”ympäröivät seudut”?

• Kuinka me voimme saada tietoa näistä asioista? (Me voimme tutkia muinaisen Israelin 
kulttuuria, historiaa ja maantiedettä.)

Lue oppilaille 2. Nefi 25:7–8. Kun luet, tuo esiin, että Jesajan profetiat tulevat olemaan meille 
suuriarvoisia, kun näemme, että ne ovat täyttyneet. Havainnollista tätä totuutta kysymällä:

• Mitkä viime päivinä tutkimamme profetiat ovat jo täyttyneet? (Oppilaat muistavat 
kenties profetiat Suolajärven temppelistä [ks. 2. Nefi 12:2–3], Jeesuksen Kristuksen 
syntymästä [ks. 2. Nefi 19:6] ja Joseph Smithistä [ks. 2. Nefi 21:1, 10].) Millä tavoin näistä 
profetioista tulee merkityksellisempiä, kun näette, että ne ovat täyttyneet?

Päätä tämä osa oppiaiheesta ilmaisemalla luottamuksesi siihen, että oppilaiden ymmärrys 
Jesajan sanoista voi kasvaa, kun he tavoittelevat profetian henkeä. Tuo esiin, että he voivat 
lisätä ymmärrystään tutkimalla muinaisten juutalaisten tapaa profetoida sekä muinaisen 
Israelin kulttuuria, historiaa ja maantiedettä.

2. Nefi 25:9–19
Nefi profetoi juutalaisten hajottamisesta ja kokoamisesta
Tiivistä 2. Nefi 25:9–19 toteamalla, että Nefi profetoi juutalaisista sekä heidän kotimaastaan 
Jerusalemissa ja sitä ympäröivillä alueilla. Hän sanoi, että juutalaiset, jotka oli viety vankeuteen 
Babyloniin Jerusalemin hävityksen jälkeen, palaisivat perintömaahansa (ks. 2. Nefi 25:9–11). 
Jeesus Kristus, Messias, eläisi heidän keskuudessaan, mutta monet torjuisivat ja ristiinnau-
litsisivat Hänet (ks. 2. Nefi 25:12–13). Vapahtajan kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen 
Jerusalem hävitettäisiin jälleen, ja muut kansat hajottaisivat juutalaiset ja kurittaisivat heitä (ks. 
2. Nefi 25:14–15). He uskoisivat lopulta Jeesukseen Kristukseen ja Hänen sovitukseensa, ja 
Herra toisi heidät takaisin heidän kadotetusta ja langenneesta tilastaan (ks. 2. Nefi 25:16–19).

2. Nefi 25:20–30
Nefi todistaa Jeesuksesta Kristuksesta
Pyydä oppilaita ajattelemaan, kuinka he vastaisivat jollekulle, joka väittää, etteivät myö-
hempien aikojen pyhät usko Jeesukseen Kristukseen. Voisit pyytää yhtä tai kahta oppilasta 
kertomaan lyhyesti kokemuksista, joita heillä on ollut, kun muut ihmiset ovat asettaneet 
heidän uskonsa Jeesukseen Kristukseen kyseenalaiseksi. Kun oppilaat lukevat kohdan 
2. Nefi 25:20–30 ja keskustelevat siitä, kehota heitä etsimään kohtia, joita he voisivat sellai-
sissa tilanteissa käyttää.

Pyydä oppilaita tunnistamaan kohdassa 2. Nefi 25:28–29 mainittu ”oikea tie”. Kun he ovat 
saaneet selville, että ”oikea tie on uskoa Kristukseen eikä kieltää häntä”, kirjoita taululle: 
Miksi Jeesukseen Kristukseen uskominen on oikea tie? Pyydä sitten oppilaita etsimään jakeista 
2. Nefi 25:20, 23–26 syitä siihen, miksi Jeesukseen Kristukseen uskominen on oikea tie. 
Kehota heitä kirjoittamaan vastauksensa taululle kirjoittamasi otsikon alle.  Mahdollisia 
vastauksia:

Pelastus tulee vain Jeesuksen Kristuksen kautta.

Jeesuksen Kristuksen ansiosta me voimme pelastua armosta kaiken sen jälkeen, 
mitä voimme tehdä.

Vapahtajan sovituksen ansiosta me voimme saada syntimme anteeksi.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 25:23 ja 2. Nefi 10:24. Tuo esiin, että näihin 
jakeisiin sisältyy ilmaus tehdä sovinto, mikä tarkoittaa ihmisten tai asioiden tuomista sopu-
sointuun tai yksimielisyyteen toistensa kanssa.

• Näissä molemmissa jakeissa profeetat kannustavat meitä tekemään sovinnon Jumalan 
kanssa. Mitä se mielestänne tarkoittaa?

2. Nefi 25:23, 26 
on pyhien kirjoitusten 
hallittava kohta. Voisit 
kannustaa oppilaita 
merkitsemään sen pyhiin 
kirjoituksiinsa. Käytä 
oppiaiheen lopussa 
olevaa opetusehdotusta 
auttaaksesi oppilaita 
hallitsemaan tämän 
kohdan.
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2.  NEFI  25

Selitä, että kumpaankin näistä jakeista sisältyy myös sana armo. Armo on lahja, jonka tai-
vaallinen Isä antaa Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Sana armo, kuten sitä käytetään 
pyhissä kirjoituksissa, tarkoittaa ensisijaisesti kaiken mahdollistavaa voimaa ja hengellistä 
parantumista, jotka ovat tarjolla Jeesuksen Kristuksen armeliaisuuden ja rakkauden ansiosta.

• Mitä jakeissa 2. Nefi 10:24 ja 25:23 opetetaan armon ja tekojemme välisestä suhteesta?

Kehota oppilaita soveltamaan oppimaansa käytäntöön kirjoittamalla pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaansa tai seminaarimuistivihkoonsa vastauksia seuraavaan kysymykseen. 
Voisit kirjoittaa kysymyksen taululle.

• Mitä sinulle merkitsee se, että voit pelastua armosta?

Auta oppilaita ymmärtämään jakeissa 2. Nefi 25:24–25 oleva Nefin toteamus, että laki oli 
tullut hänen kansalleen kuolleeksi, selittämällä, että hän puhui Mooseksen laista. Tuota 
lakia, johon kuului seremonioita, rituaaleja, vertauskuvia ja käskyjä sekä eläinuhreja, har-
joitettiin edelleen Nefin aikana. Nefi ja muut tiesivät, että tuo laki täyttyisi Jeesuksen Kris-
tuksen sovituksen myötä. Sovituksen jälkeen Vapahtajan opetuslapsia ei enää vaadittaisi 
noudattamaan Mooseksen lakia. Mutta uskolliset nefiläiset jatkoivat tuon lain noudatta-
mista tuohon aikaan, vaikka tiesivätkin, että se korvattaisiin jonakin päivänä.

Kun Nefi sanoi, että laki oli tullut kuolleeksi hänelle ja muille, hän tarkoitti, ettei laki pelas-
taisi heitä. He pitivät lain, koska he halusivat olla kuuliaisia ja koska he tiesivät, että laki 
suuntasi heitä kohti Jeesusta Kristusta, joka toisi heille pelastuksen.

• Mitä me voimme oppia jakeiden 2. Nefi 25:23–26 perusteella syistä, joiden vuoksi mei-
dän tulisi pitää käskyt?

• Mitä te teette puhuaksenne Kristuksesta ja riemuitaksenne Kristuksesta? (2. Nefi 25:26.) 
Mitä te teette auttaaksenne muita uskomaan Kristukseen?

Pyydä oppilaita kertomaan löytämistään kohdista, jotka auttaisivat heitä vastaamaan 
väitteisiin, joiden mukaan myöhempien aikojen pyhät eivät usko Jeesukseen Kristukseen. 
Pyydä heitä kertomaan, miksi he pitävät noista kohdista.

Lausu todistuksesi totuuksista, joista olette tänään keskustelleet. Voisit antaa myös oppi-
laille tilaisuuden todistaa näistä totuuksista.

Pyhien kirjoitusten hallinta – 2. Nefi 25:23, 26
Huom. Voit halutessasi käyttää seuraavaa opetusehdotusta tämän oppiaiheen viimeisessä 
osuudessa. Jos sinulla ei ole aikaa käyttää tätä ehdotusta tässä oppiaiheessa, voit käyttää 
sitä kertauksena jossakin toisessa oppiaiheessa.

Auta oppilaita oppimaan ulkoa 2. Nefi 25:26, pyhien kirjoitusten hallittavan kohdan 
jakeista toinen, kirjoittamalla taululle seuraavaa:

Puhumme

Riemuitsemme

Saarnaamme

Profetoimme

Kirjoitamme

Jotta lapsemme…

Mistä lähteestä…

Odottaa…

Kehota oppilaita sanomaan taululla olevien sanavihjeiden avulla kohta 2. Nefi 25:26. Kun 
olette toistaneet jakeen muutaman kerran, kysy, haluaisiko joku luokassa yrittää jakeen 
lausumista ulkomuistista. Kehota sitten muita oppilaita sanomaan jae yhdessä katsomatta 
taululle. Päätteeksi voisit ehdottaa, että kannattaa kuunnella tarkoin, kun vanhemmat, 
johtajat ja opettajat uurastavat saadakseen meidät katsomaan Kristukseen.

Anna jokaiselle oppilaalle paperi. Kehota heitä kirjoittamaan kirje tuleville lapsilleen 
kannustaen näitä keskittämään elämänsä Jeesukseen Kristukseen. Oppilaat haluavat ehkä 
panna kirjeensä pyhien kirjoitustensa väliin säilyttääkseen sen tulevaisuutta varten.

Kannusta oppilaita 
lausumaan 
todistuksensa
Kun oppilaat kuulevat 
toistensa todistavan 
evankeliumin totuuk-
sista, heidän ymmär-
ryksensä evankeliumin 
periaatteista ja heidän 
halunsa toteuttaa noita 
periaatteita omassa 
elämässään voi kasvaa. 
Voit kannustaa oppilaita 
lausumaan todistuk-
sensa luokassa esittä-
mällä kysymyksiä, jotka 
alkavat esimerkiksi näin: 
”Kuinka saitte todistuk-
sen tästä…” tai ”Milloin 
tiesitte ensimmäisen 
kerran, että….” tai 
”Kuinka selittäisitte tai 
todistaisitte, että…” Kun 
yksi oppilas on todista-
nut jostakin totuudesta, 
voisit kysyä: ”Kuka 
muu voi todistaa tästä 
totuudesta?”
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Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe
2. Nefi 11–25 (Viikko 7)

Valmisteluaineisto 
kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä 
oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä opeista ja periaatteista, joita 
oppilaat oppivat tutkiessaan lukuja 2. Nefi 11–25 (viikko 7), 
mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiaiheesi osana. 
Opettamasi oppiaihe keskittyy vain muutamiin näistä opeista 
ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen kehotuksia, kun 
mietit oppilaidesi tarpeita.

Päivä 1 (2. Nefi 11–16)
Jesaja kuvaili muinaisen Israelin ylpeyttä ja jumalattomuutta 
sekä heitä odottavia tuomioita. Hän profetoi myös, että 
viimeisinä aikoina rakennettaisiin temppeli, ja opetti, että 
Jumala perustaa temppeleitä opettaakseen meille teitään ja 
auttaakseen meitä kulkemaan polkujaan. Jesaja näki Herran, 
ja hänet puhdistettiin synnistä. Jesajan kokemuksen perus-
teella oppilaat oppivat, että Jeesuksen Kristuksen sovitus voi 
puhdistaa meidät saastaisuudestamme.

Päivä 2 (2. Nefi 17–20)
Jesaja nuhteli Juudan valtakuntaa siitä, ettei se turvannut 
taivaalliseen Isään ja Jeesukseen Kristukseen. Oppilaat oppi-
vat, että Jumala on meidän kanssamme, kun me turvaamme 
Häneen, jopa vaikeina ja pelottavina hetkinä. Jesaja kuvaili 
jumalattomien tuhoa toisessa tulemisessa ja opetti, että 
Jeesus Kristus on tuomion ja armon Jumala ja että Hänen 
armonsa ulottuu niihin, jotka tekevät parannuksen ja pitävät 
Hänen käskynsä.

Päivä 3 (2. Nefi 21–24)
Tässä oppiaiheessa oppilaat oppivat, että Jeesus Kristus 
tuomitsisi vanhurskaasti ja että lopulta Herra palauttaisi kirk-
konsa profeetta Joseph Smithin kautta kootakseen kansansa 
viimeisinä aikoina. Nefi iloitsi myös Jesajan profetiasta, että 
tuhatvuotisen valtakunnan aikana rauha ja Herran tuntemus 
täyttävät maan. Oppilaita kannustettiin ajattelemaan tätä 
totuutta ja sitä, kuinka he voisivat olla valmistautuneempia 
tätä aikaa varten.

Päivä 4 (2. Nefi 25)
Kun Nefi teki yhteenvedon Jesajan kirjoitusten pääsanomista, 
hän kertasi yksinkertaisia totuuksia, jotka koskevat Jumalan 
työtä ihmislasten keskuudessa: Jeesus Kristus on ainoa nimi 
taivaan alla, ”jonka kautta ihminen voi pelastua” (2. Nefi 
25:20), ja Jeesus Kristus on ainoa, jonka kautta me voimme 
odottaa syntiemme anteeksisaamista. Nefi halusi jokaisen 
tietävän, että jos me teemme kaiken, mitä voimme tehdä, 
Jeesus Kristus siunaa meitä armolla – jumalallisella avulla ja 
voimalla (ks. 2. Nefi 25:23).

Johdanto
Tällä viikolla oppilaat opiskelivat valikoituja Jesajan kirjan lukuja, 
jotka Nefi otti mukaan kirjoituksiinsa. Presidentti Boyd K. Packer 
kahdentoista apostolin koorumista on sanonut näistä Jesajan 
luvuista: ”Älkää lopettako lukemista! Jatkakaa eteenpäin noiden 
vaikeaselkoisten Vanhan testamentin profetioita sisältävien luku-
jen lävitse, vaikka ette ymmärtäisi paljoakaan. Jatkakaa, vaikka 
lukisitte vain pintapuolisesti ja poimisitte ajatuksen sieltä täältä.” 
(”Mitä sielussani liikkuu”, Valkeus, 1986, konferenssiraportti 
156. vuosikonferenssista, s. 62.)

Kun kokoonnut tällä viikolla oppilaiden kanssa, kannusta heitä 
olemaan kärsivällisiä heidän tutkiessaan Jesajan sanoja. Voisit 
myös kehottaa heitä kertomaan, kuinka Jesajan kirjoitukset ovat 
auttaneet heitä ylentämään sydämensä ja riemuitsemaan Juma-
lan hyvyydestä (ks. 2. Nefi 11:8).

Opetusehdotuksia

2. Nefi 11–25
Nefi lainaa Jesajan profetioita Jeesuksesta Kristuksesta
Ota esiin suurennuslasi tai piirrä se taululle. Pyydä yhtä oppilasta 
lukemaan ääneen 2. Nefi 25:13. Pyydä luokkaa panemaan mer-
kille, mitä Nefi ”suurensi” eli ylisti. Selitä, että yksi syy, miksi Nefi 
tallensi luvuissa 2. Nefi 11–25 olevat Jesajan sanat, oli ylistää 
Jeesuksen Kristuksen nimeä, palvelutehtävää ja sovitusta niiden 
elämässä, jotka lukisivat Nefin sanat.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 11:4–8. Pyydä 
luokkaa panemaan merkille ilmauksia, jotka kertovat, miksi Nefi 
lainasi Jesajan sanoja.

Kotiopiskelussaan oppilaita pyydettiin merkitsemään nimi ”Kris-
tus” joka kerta, kun se ilmeni jakeissa 2. Nefi 25:20–30. Kehota 
heitä ottamaan esiin 2. Nefi 25:28–29 ja etsimään ilmaus, joka 
toistuu näissä jakeissa. (”Oikea tie on uskoa Kristukseen eikä 
kieltää häntä.”)

Kysy oppilailta: Mitkä kokemukset elämässänne ovat opettaneet 
teille, että Jeesukseen Kristukseen uskominen ja Hänen seuraa-
misensa on oikea tapa elää?

Seuraavassa on lueteltu ne totuudet, opit ja periaatteet, joita oppi-
laat opiskelivat tällä viikolla luvuista 2. Nefi 11–25. Kirjoita seuraa-
vat yhdeksän toteamusta taululle tai kirjoita ne jokaiselle oppilaalle 
antamaasi monisteeseen. Pyydä oppilaita lukemaan luettelo ja 
etsimään mainituista jakeista nämä totuudet, opit ja periaatteet.

Jesajan opetusten ymmärtäminen meidän aikanamme
 1. Jumala on perustanut temppeleitä opettaakseen meille teitään 

ja auttaakseen meitä kulkemaan polkujaan (ks. 2. Nefi 12:2–3).
 2. Jeesuksen Kristuksen sovitus voi puhdistaa meidät saastaisuu-

destamme (ks. 2. Nefi 16:5–7).
 3. Jumala on kanssamme, kun me turvaamme Häneen, jopa 

vaikeina ja pelottavina hetkinä (ks. 2. Nefi 17:4, 7, 14).
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 4. Jeesus Kristus on tuomion ja armon Jumala. Hänen armonsa 
ulottuu niihin, jotka tekevät parannuksen ja pitävät Hänen 
käskynsä. (Ks. 2. Nefi 19:12, 17, 21; 20:4.)

 5. Herra on palauttanut evankeliuminsa ja kirkkonsa profeetta 
Joseph Smithin kautta ja kokoaa nyt kansaansa viimeisinä 
aikoina (ks. 2. Nefi 21:10, 12).

 6. Tuhatvuotisen valtakunnan aikana maa on rauhan paikka, 
koska se on täynnä Herran tuntemusta (ks. 2. Nefi 21:6–9).

 7. Herra on armollinen kansalleen, mutta jumalattomat hukkuvat 
(ks. 2. Nefi 23:22).

Nefin opetuksia
 8. Jeesuksen Kristuksen ansiosta me voimme pelastua armosta 

kaiken sen jälkeen, mitä voimme tehdä (ks. 2. Nefi 25:23).
 9. Vapahtajan sovituksen ansiosta me voimme saada syntimme 

anteeksi (ks. 2. Nefi 25:26).

Riittävän ajan kuluttua esitä seuraavat kysymykset:

• Mitä teemoja näette näissä Jesajan ja Nefin opetuksissa? 
(Mahdollisia teemoja: Taivaallinen Isä lähetti Poikansa Jeesuk-
sen Kristuksen tuomaan pelastuksen ja rauhan lapsilleen. Me 
voimme turvata Jumalaan kaikissa olosuhteissa. Temppeleissä 
meille opetetaan Jumalasta.)

• Mikä näistä yhdeksästä lausumasta on teille merkityksellisin? 
Miksi?

Anna jokaiselle oppilaalle yksi oppi tai periaate yllä olevasta 
luettelosta ja pyydä oppilaita tekemään seuraavaa:

 1. Lue pyhien kirjoitusten kohta, josta oppi tai periaate on peräisin.
 2. Vastaa tähän kysymykseen: Kuinka tämä oppi tai periaate voi 

auttaa sinua iloitsemaan Herrasta? (Ks. 2. Nefi 11:4–6.)
 3. Mieti tilannetta, jossa tieto tästä totuudesta tai periaatteesta 

voisi tuoda sinulle toivoa ja voimaa.

Kehota oppilaita kertomaan ajatuksistaan. Kun he tekevät niin, 
voisit kysyä: ”Kenellä muulla on todistus tai näkemys siitä, mitä 
juuri opetettiin?” Kun annat heidän kertoa näkemyksiään ja 

todistaa, totuudet vahvistuvat heidän sydämessään ja heidän 
ikätoveriensa sydämessä. Kiitä heitä osallistumisesta.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 25:13. Pyydä luok-
kaa seuraamaan mukana ja etsimään syitä, miksi Nefi iloitsi Herra 
nimen ylistämisestä. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he löytävät.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan presidentti Thomas S. Monso-
nin seuraava todistus:

”Uskon, ettei yksikään meistä pysty täysin ymmärtämään sen 
merkitystä, mitä Kristus teki meidän puolestamme Getsema-
nessa, mutta jokaisena elämäni päivänä olen kiitollinen Hänen 
sovitusuhristaan meidän puolestamme.

Viimeisellä hetkellä Hän olisi voinut perääntyä. Mutta Hän ei 
tehnyt niin. Hän laskeutui kaiken alapuolelle, jotta Hän voisi 
pelastaa kaiken. Niin tehdessään Hän antoi meille elämän, joka 
ulottuu tämän kuolevaisen olemassaolon tuolle puolen. Hän 
pelasti meidät Aadamin lankeemuksesta.

Olen koko sieluni sopukoita myöten kiitollinen Hänelle. Hän 
opetti meitä elämään. Hän opetti meitä kuolemaan. Hän varmisti 
meidän pelastuksemme.” (”Erotessamme”, Liahona, toukokuu 
2011, s. 114.)

Kysy: Mitä yhtäläisyyksiä näette Nefin sanoissa kohdassa 2. Nefi 
25:13 ja presidentti Monsonin sanoissa?

Päätä tämänpäiväinen oppiaihe pyytämällä oppilaita kuvaile-
maan tapoja, joilla nuoret myöhempien aikojen pyhät voivat 
ylistää Herran nimeä. Kun oppilaat ovat vastanneet, kehota heitä 
ylistämään Herran nimeä joka päivä.

Seuraava viikko (2. Nefi 26–31)
Seuraavalla viikolla oppilaat tutkivat Nefin profetioita myöhem-
mistä ajoista. Nefi näki, että vääriä kirkkoja ja salaliittoja olisi run-
saasti. Hän näki myös, että Herra tekisi ihmeellisen teon ja ihmeen 
(ks. 2. Nefi 27:26) ja että monet hylkäisivät Mormonin kirjan, 
koska heillä oli jo Raamattu. Lisäksi Nefi selitti Kristuksen opin.
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Johdanto
Nefi profetoi, että Jeesus Kristus kävisi jonakin päivänä 
hänen jälkeläistensä luona ja että tämän kokemuksen 
jälkeen he eläisivät vanhurskaudessa kolmen suku-
polven ajan. Nefiä kuitenkin murehdutti, että hänen 
jälkeläistensä neljännen sukupolven keskuudessa jotkut 

jättäisivät vanhurskauden, torjuisivat Messiaan ja 
lopulta menehtyisivät. Nefi varoitti niitä, jotka eläisivät 
viimeisinä aikoina, ylpeydestä, salaliitoista ja pappisval-
lasta. Hän opetti, että Herra rakastaa kaikkia ihmisiä ja 
kutsuu heitä tulemaan luokseen.

Opetusehdotuksia

2. Nefi 26:1–13
Nefi profetoi, että hänen kansaansa kohtaa tuho, koska se torjuu Jeesuksen Kristuksen
Kirjoita taululle Jumalan tuomiot.

• Mitä ajatuksia tulee mieleenne, kun näette tai kuulette tämän ilmauksen?

Selitä, että vaikka monilla ihmisillä on kielteisiä ajatuksia, kun he näkevät tämän ilmauk-
sen, Jumalan tuomiot tuovat itse asiassa siunauksia monille ihmisille. Luvussa 2. Nefi 26 
meille kerrotaan seurauksista, joita oikeudenmukaisuus tuo jumalattomille ja vanhurskaille.

Anna taustaa luvun 2. Nefi 26 pääsanomalle selittämällä, että Nefin sanojen mukaan 
Jeesuksen Kristuksen syntymän, kuoleman ja ylösnousemuksen yhteydessä annettaisiin 
monia merkkejä. Nefi profetoi, että monet ihmiset menehtyisivät pian Vapahtajan kuole-
man jälkeen, koska he karkottaisivat profeetat ja Jeesuksen Kristuksen uskolliset seuraajat, 
jotka olivat eläneet heidän keskuudessaan. Hän profetoi myös, että jopa ylösnousseen 
Vapahtajan käytyä hänen jälkeläistensä luona monet heistä ”[valitsisivat] mieluummin 
pimeyden kuin valon teot” ja tuho kohtaisi heitä. (Ks. 2. Nefi 26:1–11.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 26:7. Pyydä luokkaa panemaan merkille, 
miten Nefi suhtautui näkyyn kansan tuhosta. Kehota oppilaita kertomaan, mitä he ovat 
saaneet selville. Voisit ehdottaa, että he merkitsevät jakeen lopussa olevan Nefin julistuk-
sen: ”Sinun tiesi ovat oikeamieliset.”

• Mitä ilmaus ”Sinun tiesi ovat oikeamieliset” teidän mielestänne tarkoittaa? (Sinun on 
ehkä tarpeen selittää, että oikeamielinen kohtelee aina muita oikeudenmukaisesti.)

Kun olet auttanut oppilaita ymmärtämään, että Jumalan oikeudenmukaisuus edellyttää, 
että jumalattomia rangaistaan heidän teoistaan, selitä, että Jumalan oikeudenmukaisuus 
edellyttää myös, että vanhurskaat palkitaan heidän teoistaan. Tätä selittäessäsi voisit 
kehottaa oppilaita lukemaan OL 130:20–21. Pyydä oppilaita lukemaan 2. Nefi 26:8–9, 13 ja 
panemaan merkille siunauksia, joita Nefi sanoi vanhurskaiden jälkeläistensä saavan.

• Mitkä ilmaukset jakeissa 8 ja 13 kuvaavat vanhurskaiden tekoja?

• Milloin olette nähneet siunauksia, joita mainitaan jakeessa 13? Millä eri tavoilla Herra 
ilmoittaa itsensä meille?

Kirjoita taululle seuraava periaate: Kun me osoitamme uskoa Jeesukseen Kristukseen, 
Hän ilmoittaa itsensä meille Pyhän Hengen voimalla.

• Kuinka tämän totuuden tunteminen lisää uskoanne Jeesukseen Kristukseen?

2. Nefi 26:14–33
Nefi profetoi viimeisistä päivistä ja kutsuu kaikkia tulemaan Kristuksen luokse
Tiivistä 2. Nefi 26:14–19 selittämällä, että Nefi profetoi Mormonin kirjan tulevan esiin vii-
meisinä päivinä aikana, jolloin monet ihmiset olisivat ylpeitä ja epäuskoisia.

OPPIAIHE 36

2. Nefi 26
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2.  NEFI  26

Pyydä oppilaita miettimään tilannetta, jolloin he ovat kompastuneet johonkin (tai voisit 
pyytää heitä kuvittelemaan, että he kompastuvat pimeässä johonkin esineeseen). Kehota 
heitä tutkimaan itsekseen jakeita 2. Nefi 26:20–21 ja panemaan merkille esteitä, joihin 
ihmiset kenties kompastuvat viimeisinä aikoina.

• Mitkä jakeiden 2. Nefi 26:20–21 mukaan ovat esteitä, joiden Nefi näki saavan pakanat 
kompastumaan?

• Mitä muita esimerkkejä on esteistä, joita Saatana käyttää saadakseen ihmiset 
kompastumaan?

Selitä, että sen lisäksi että Saatana asettaa tiellemme kompastuskiviä johdattaakseen 
meidät pois Jumalan luota, hän pyrkii sitomaan meidät. Näytä lankaa ja pyydä oppilaita 
silmäilemään jaetta 2. Nefi 26:22 ja etsimään, mitä Nefi kirjoitti samankaltaisesta esineestä. 
Pyydä yhtä oppilasta tulemaan luokan eteen. Sido oppilaan ranteet yhteen löyhästi yksin-
kertaisella langalla. Pyydä häntä katkaisemaan lanka. Tee sama uudelleen, mutta kierrä 
tällä kertaa lankaa hänen ranteidensa ympäri useaan kertaan. Tee näin, kunnes oppilas ei 
pysty katkaisemaan lankaa – kehota samalla oppilasta varomaan, ettei hän loukkaa itseään. 
(Ellei sinulla ole lankaa, voisit pyytää oppilaita kuvittelemaan tämän havaintoesityksen.) 
Pyydä oppilaita tutkimaan jaetta 2. Nefi 26:22 ja ottamaan selville, kuinka tämä jae liittyy 
havaintoesitykseen.

• Mikä kohdan 2. Nefi 26:22 ilmauksessa ”kunnes hän sitoo heidät” on tärkeää? Mitä 
tämä jae opettaa teille siitä, kuinka Saatana toimii?

• Kuinka olette nähneet Saatanan johdattavan ihmisiä pellavaköydessä?

• Minkä näistä synneistä (pellavaköysistä) arvelette olevan vaarallisimpia teidän 
ikäisillenne?

Muistuta oppilaille, että Saatana houkuttelee meitä tekemään pimeyden tekoja, jotta hän 
voi sitoa meidät ja johdattaa meidät pois vanhurskauden polulta. Selitä, että luvun 2. Nefi 
26 viimeisissä jakeissa näkyy vastakohta Saatanan keinojen ja Jumalan keinojen välillä. 
Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 26:23–24.

• Miten Herra näiden jakeiden mukaan toimii? Mikä on kaiken sen tarkoitus, mitä Herra 
tekee? (Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät sen osan jakeesta 2. Nefi 26:24, joka 
opettaa, että kaiken, mitä Herra tekee, Hän tekee maailman hyödyksi.)

Pyydä oppilaita muistelemaan hetki tilannetta, jolloin he ovat tunteneet olevansa lannistu-
neita tai kaukana Herrasta. Auta oppilaita tuntemaan, että Nefin viesti Herran rakkaudesta 
soveltuu heidän elämäänsä, kehottamalla heitä tutkimaan jakeita 2. Nefi 26:24–28, 33. 
Voisit ehdottaa, että he merkitsevät sanat kaikki ja ketään kaikissa eri taivutusmuodoissaan. 
Pyydä oppilaita lukemaan rauhassa uudelleen virkkeet, joihin nämä sanat sisältyvät.

Pyydä jokaista oppilasta kääntymään jonkun toisen oppilaan puoleen ja keskustelemaan 
lyhyesti siitä, mitä me voimme oppia näistä jakeista. Kun oppilaat ovat kertoneet ajatuk-
siaan toisilleen, voisit pyytää muutamaa oppilasta tiivistämään keskustelunsa pääajatukset. 
Yksi pääajatus, jonka pitäisi tulla esiin tästä keskustelusta, on se, että Herra rakastaa kaik-
kia ihmisiä ja kutsuu kaikkia tulemaan luokseen ja osallisiksi Hänen tarjoamastaan 
pelastuksesta. Voisit kirjoittaa tämän toteamuksen taululle. Voisit myös kehottaa oppilaita 
kirjoittamaan pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa tai seminaarimuistivihkoonsa 
vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

• Milloin olette tunteneet Herran hyvyyden elämässänne?

• Kuinka se voi auttaa teitä tietämään, että Herra rakastaa kaikkia ihmisiä ja kutsuu kaik-
kia tulemaan luokseen?

Pyydä lopuksi yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 26:25, 33. Ennen kuin hän lukee, 
ehdota, että oppilaat merkitsevät ne sanat, jotka rohkaisevat heitä. Auta 
oppilaita näkemään, miten näitä jakeita voi myös soveltaa käytäntöön, luke-
malla ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presidentti Dieter F. Ucht-
dorfin seuraavat sanat:

”Toivon, että me otamme avosylin vastaan kaikki Jumalan lapset ja rakas-
tamme heitä, mukaan lukien ne, jotka saattavat näyttää erilaisilta tai 

pukeutua, puhua tai vain toimia eri tavoin. Ei ole hyvä antaa muiden tuntea itseään 
puutteellisiksi. Kohottakaamme lähimmäisiämme. Olkaamme ystävällisiä heitä kohtaan. 

Kutsu oppilaita 
toimimaan
Tehokkaaseen opetta-
miseen sisältyy yleensä 
kutsu toimia opetettujen 
periaatteiden mukaan. 
Jos jotakin evankeliumin 
periaatetta koskeva 
tieto opitaan mutta 
sen mukaan ei toimita, 
oppiminen jää vajaaksi. 
Toimimaan kehottavia 
kutsuja voi esittää opet-
taja ja vielä voimallisem-
min Pyhä Henki.
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OPPIAIHE 36

Osoittakaamme veljillemme ja sisarillemme kirkossa erityisen paljon humaanisuutta, myö-
tätuntoa ja rakkautta, niin että he tuntevat viimeinkin löytäneensä kodin. – –

Tuntuu pelkästään oikealta ja sopivalta, että me kohtelemme muita siten kuin niin hartaasti 
toivomme meitä kohdeltavan.

En ehdota, että me hyväksymme synnin tai katsomme pahaa läpi sormien omassa elä-
mässämme tai maailmassa. Siitä huolimatta me joskus innossamme sekoitamme synnin ja 
syntisen ja tuomitsemme liian nopeasti ja osoitamme liian vähän myötätuntoa. – –

Ojentakaamme sydämemme ja kätemme myötätuntoisesti muita kohti, sillä jokainen kul-
kee omaa vaikeaa polkuaan.” (”Te olette minun käteni”, Liahona, toukokuu 2010, s. 68–69.)

• Millä tavoin me voimme toteuttaa käytännössä kohtaa 2. Nefi 26:33 ja presidentti Ucht-
dorfin opetuksia?

Kehota oppilaita miettimään, mitä he voisivat tehdä kääntyäkseen apua tarvitsevien puo-
leen ja auttaakseen näitä ihmisiä tuntemaan Herran rakkautta.

Lisäopetusehdotus
2. Nefi 26:29–31. Nefi varoittaa pappisvallan 
synnistä
Kirjoita taululle seuraavat nimet: Serem, Nehor, Korihor. 
Kysy oppilailta, mitä he tietävät näistä miehistä. Jos 
oppilaat eivät osaa vastata, selitä lyhyesti, että nämä 
miehet yrittivät saada ihmisiä olemaan uskomatta Jee-
sukseen Kristukseen. He syyllistyivät pappisvallan syntiin.

Nefi varoitti kansaansa – ja meitä, jotka elämme viimei-
sinä aikoina – pappisvallasta. Pyydä yhtä oppilasta luke-
maan ääneen 2. Nefi 26:29–31. Pyydä luokkaa kuunte-
lemaan ja panemaan merkille pappisvallan määritelmä.
• Mikä on pappisvaltaa harjoittavien ihmisten tavoite?

Vanhin M. Russell Ballard kahdentoista apostolin kooru-
mista on varoittanut, että pappisvaltaa voi ilmetä kir-
kossa. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan hänen neuvonsa:

”Varokaamme siis vääriä profeettoja ja vääriä opetta-
jia, niin miehiä kuin naisiakin, jotka ovat itse nimittä-
neet itsensä kirkon oppien julistajiksi ja jotka pyrkivät 

levittämään väärää evankeliumiaan ja vetämään 
puoleensa seuraajia rahoittamalla symposiumeja, 
kirjoja ja lehtiä, joiden sisältö asettaa kirkon perusopit 
kyseenalaisiksi. Varokaa niitä, jotka puhuvat ja julkaise-
vat sellaista, mikä on vastoin Jumalan tosi profeettoja, 
ja jotka käännyttävät aktiivisesti muita piittaamatta 
lainkaan niiden iankaikkisesta hyvinvoinnista, joita he 
johtavat harhaan. Mormonin kirjan Nehorin ja Koriho-
rin tavoin he turvautuvat järkeilyyn pettääkseen ja hou-
kutellakseen muita näkemystensä taakse. He ’asettavat 
itsensä maailman valoksi saadakseen etua ja maailman 
ylistystä; mutta Siionin parasta he eivät tavoittele’ 
(2. Nefi 26:29).” (Ks. ”Varokaa vääriä profeettoja ja vää-
riä opettajia”, Liahona, tammikuu 2000, s. 74.)

• Kuinka kirkon jäsenet saattaisivat langeta pappisval-
lan ansaan?

• Mikä kohdan 2. Nefi 26:30 mukaan voi ehkäistä 
pappisvaltaa? (Auta oppilaita ymmärtämään, että 
me voimme välttää pappisvallan synnin rakastamalla 
kaikkia ihmisiä.)



125

Johdanto
Viitaten usein Jesajan sanoihin Nefi profetoi, että viimei-
sinä aikoina Herra tekisi ihmeellisen teon ja ihmeen. Tuo 
suuri työ olisi Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palaut-
taminen. Yksi keskeinen seikka Nefin profetiassa oli Mor-
monin kirjan esiintulo. Nefi ennusti, että todistajat näki-
sivät Mormonin kirjan ja todistaisivat sen olevan totta. 

Hän todisti myös siitä, miten olennainen asema Mormo-
nin kirjalla olisi Herran työssä myöhempinä aikoina – että 
se olisi ihmeellinen lahja maailmalle. (Huom. Luku 2. Nefi 
27 rinnastuu läheisesti lukuun Jes. 29.) 

Opetusehdotuksia

2. Nefi 27:1–5
Nefi profetoi, että viimeisinä aikoina maa on täynnä jumalattomuutta
Aseta esille seuraavat esineet: deodoranttipullo, hammastahnatuubi ja saippuapala tai 
- pullo. Selitä, että kukin niistä on tarkoitettu ratkaisuksi ongelmaan. Pyydä oppilaita 
mainitsemaan ongelma, joka kullakin esineellä on tarkoitus ratkaista. (Voit valita muita 
esineitä, joita voitaisiin pitää ratkaisuna erityisiin ongelmiin.)

Selitä, että Nefin profetia luvussa 2. Nefi 27 kertoo ongelmista, joita meidän aikanamme 
olisi. Hän opetti, että pahuutensa vuoksi ihmiset kompastuisivat hengellisesti, että he 
kärsisivät hengellisestä sokeudesta ja että he torjuisivat profeetat. Nefi profetoi myös siitä, 
mitä Jumala tekisi ratkaistakseen nämä ongelmat.

Pyydä muutamaa oppilasta lukemaan vuorotellen ääneen jakeet 2. Nefi 27:1–5. Pyydä 
luokkaa panemaan merkille sanoja ja ilmauksia, jotka kuvaavat viimeisten aikojen ongel-
mia. Pyydä muutamaa oppilasta kertomaan, mitä ilmauksia he ovat löytäneet. Voisit auttaa 
oppilaita analysoimaan näitä ilmauksia esittämällä seuraavat kysymykset:

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että on juopunut pahuudesta?

• Jakeessa 2. Nefi 27:3 joitakuita ihmisiä viimeisinä aikoina verrataan nälkäiseen ihmiseen, 
joka uneksii syömisestä, tai janoiseen ihmiseen, joka uneksii juomisesta mutta herää sit-
ten ja tuntee sielunsa olevan tyhjä. Mitä me voimme oppia tästä? (Unessa syöminen tai 
juominen ei tuo kestävää tyydytystä eikä saa mitään aikaan, koska nälkä ja jano pysyvät 
unesta herättyä. Samalla tavoin ne, jotka taistelevat ”Siionin vuorta vastaan”, eivät saa 
kestävää tyydytystä eivätkä saa aikaan mitään merkityksellistä.)

• Mitä mielestänne tarkoittaa ilmaus ”te olette sulkeneet silmänne”?

Auta oppilaita tunnistamaan evankeliumin totuuksia kohdasta 2. Nefi 27:1–5 kehottamalla 
heitä tekemään yhteenveto siitä, mitä he ovat oppineet näistä jakeista. Kirjoita heidän 
vastauksensa taululle. Varmista, että oppilaat ymmärtävät, että viimeisinä aikoina monet 
ihmiset ovat täynnä jumalattomuutta ja torjuvat profeetat.

• Miksi mielestänne on tärkeää tietää tästä profetiasta ja sen täyttymisestä?

2. Nefi 27:6–23
Nefi profetoi Mormonin kirjan esiintulosta
Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 27:6–7. Pyydä heitä ottamaan selville, mitä 
Herra antaisi avuksi ihmisten hengellisten ongelmien ratkaisemiseen viimeisinä aikoina.

• Mitä Herra antaisi?

• Mitä kirja sisältäisi?

• Mitä kirjaa arvelette näiden jakeiden kuvaavan? (Voisit auttaa oppilaita vastaamaan 
tähän kysymykseen ehdottamala, että he etsivät pyhien kirjoitusten viitteet, jotka on 

Kysymykset, 
jotka johtavat 
jäsentelemään tietoa
Käyttämällä tiedon 
jäsentelemiseen johtavia 
kysymyksiä voit kannus-
taa oppilaita miettimään 
tutkimiensa jakeiden 
tarkoitusta. Sinun tulee 
yleensä esittää näitä 
kysymyksiä sen jälkeen 
kun oppilaat ovat tutus-
tuneet jakeisiin. Tiedon 
jäsentelemiseen johtavat 
kysymykset sisältävät 
usein seuraavanlaisia 
sanoja: ”mielestänne”, 
”arvelette”, ”miksikö-
hän”, ”mistähän syystä”. 
Voisit esimerkiksi kysyä: 
”Mitä tämä (ilmaus 
tai sana) mielestänne 
tarkoittaa?”

OPPIAIHE 37

2. Nefi 27
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OPPIAIHE 37

lueteltu kohdan 2. Nefi 27:6 alaviitteessä b. Voisit myös selittää, että ilmaus ”jotka ovat 
nukkuneet” viittaa kuolleisiin profeettoihin, jotka pitivät niitä aikakirjoja, joista Mormo-
nin kirja on syntynyt.)

Näytä Mormonin kirjaa. Selitä, että Herra toi esiin tämän kirjan auttaakseen oikaisemaan 
ongelmia viimeisinä aikoina ja tuomaan valoa pimentyneeseen maailmaan. Herra ilmoitti 
muinaisille profeetoille yksityiskohtia Mormonin kirjan esiintulosta. Nefi merkitsi muistiin 
näitä yksityiskohtia lukuun 2. Nefi 27. Selitä, että samankaltainen profetia on luvussa Jes. 
29. (Voisit selittää, että jotkut ihmiset ovat epäilleet Mormonin kirjaa kysymällä, miksi Raa-
matussa ei ole siitä mainintaa. Tuo esiin, että profetia luvussa Jes. 29 osoittaa, että Raamattu 
todellakin todistaa Mormonin kirjasta.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 27:12–14. Pyydä luokkaa ottamaan selville, 
keiden sallittaisiin Nefin mukaan nähdä kirja.

• Ketkä olivat ne kolme todistajaa, joiden sallittiin nähdä Mormonin kirja ”Jumalan 
voimalla”? (Oliver Cowdery, David Whitmer ja Martin Harris. Ks. Mormonin kirjassa 
”Kolmen silminnäkijän todistus”.)

Tuo esiin, että Nefi mainitsi muutamia muita, joiden myös sallittaisiin katsella kirjaa.

• Keitä arvelette näiden muiden todistajien olleen? (Sinun on ehkä tarpeen muistuttaa 
oppilaita kahdeksasta muusta Mormonin kirjan todistajasta. Ks. Mormonin kirjassa 
”Kahdeksan silminnäkijän todistus”.)

Tuo esiin, että kohdassa 2. Nefi 27:14 mainitaan, että Herra vahvistaisi sanansa ”niin 
monen todistajan suulla kuin hän hyväksi näkee”.

• Mitä Nefi mielestänne tarkoitti sanoessaan, että todistajat vahvistaisivat Jumalan sanan? 
(Ne, jotka ottavat vastaan ja hyväksyvät Jumalan sanan, joka on Mormonin kirjassa, 
kertovat siitä muille ja todistavat sen olevan totta.)

• Keitä nämä todistajat voisivat olla?

• Voisit auttaa oppilaita arvostamaan sitä, että hekin voivat olla todistajia Mormonin kirjan 
totuudesta, kehottamalla heitä kirjoittamaan nimensä kohdan 2. Nefi 27:14 marginaaliin. 
Kuinka jokainen kirkon jäsen, te mukaan lukien, voi auttaa vahvistamaan, että Mormo-
nin kirja on totta?

• Milloin olette todistaneet muille Mormonin kirjasta?

Olet ehkä jossakin aiemmassa oppiaiheessa kannustanut oppilaita todistamaan Mormonin 
kirjasta jollekulle. Seuraa siinä tapauksessa edistymistä kehottamalla muutamia oppilaita 
kertomaan, mitä he ovat tehneet. Kannusta oppilaita panemaan edelleen merkille tilai-
suuksia todistaa Mormonin kirjasta muille, myös muihin uskontokuntiin kuuluville.

Piirrä taululle seuraava taulukko. (Ajan säästämiseksi voisit tehdä tämän ennen oppituntia.)

Nefin profetia siitä, 
mitä mies tekisi

Miehen nimi Profetian täyttyminen
JS–H 63–65

1. mies (”ei oppinut”)
2. Nefi 27:9, 15, 19

2. mies (”toinen”)
2. Nefi 27:15, 17

3. mies (”oppinut”)
2. Nefi 27:15–18

Järjestä oppilaat pareiksi. Selitä, että kukin pari tutkii profetiaa, joka liittyy Mormonin kirjan 
esiintuloon, sekä tuon profetian täyttymistä. Pyydä oppilaita kopioimaan taulukko pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa tai seminaarimuistivihkoonsa ja kirjoittamaan vastauk-
set käyttäen annettuja pyhien kirjoitusten viitteitä. (Voisit selittää, että sana kirjoitusmerkit, 
jota käytetään kohdassa JS–H 63–65, viittaa kirjoitukseen, joka oli kaiverrettu kultalevyihin, 
joista Mormonin kirja käännettiin.) Kun oppilaat ovat saaneet tehtävän valmiiksi, pyydä 
heitä kertomaan vastauksensa luokalle.

Seuraa edistymistä
Pyydä aika ajoin oppi-
laita kertomaan, miten 
he ovat edistyneet 
saamissaan kutsuissa 
ja tehtävissä. Tämä suo 
oppilaille tilaisuuden 
kertoa myönteisiä 
kokemuksia, ja se voi 
motivoida joitakuita 
oppilaita toimimaan nii-
den kutsujen mukaisesti, 
joita olet heille esittänyt. 
Se suo myös sinulle mah-
dollisuuden kiinnittää 
erityistä huomiota hyviin 
asioihin, joita on tapah-
tunut, kun oppilaat ovat 
toimineet kutsujen ja 
tehtävien mukaisesti.
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• Kuka on kohtien 2. Nefi 27:15 ja JS–H 64 mukaan se oppinut mies, jolle Martin Harris 
vei kirjan sanat? (Charles Anthon.)

• Millä tavoin joku sellainen, jolla ei ole maallista koulutusta, kuten Joseph Smith, saattaisi 
olla sopivampi kääntämään Mormonin kirjaa kuin Charles Anthonin kaltainen oppinut?

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 27:20–21 ja panemaan merkille ilmaus, joka 
toistuu näissä jakeissa. (”Minä kykenen tekemään oman työni.”)

• Mitä teidän mielestänne tarkoittaa ilmaus ”Minä kykenen tekemään oman työni” ?

• Kuinka evankeliumin palautus ja Mormonin kirjan esiintulo vahvistavat sen, että Jumala 
kykenee tekemään oman työnsä?

• Mitä periaatteita näissä jakeissa opetetaan? (Kun oppilaat kertovat ajatuksiaan, täh-
dennä, että Mormonin kirjan esiintulo on yksi tapa, jolla Jumala toteuttaa työtään 
viimeisinä aikoina.)

• Kuinka tämän profetian täyttyminen vahvistaa todistustanne Mormonin kirjasta ja sen 
roolista Herran kirkon palautuksessa?

2. Nefi 27:24–35
Nefi profetoi Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin ja Mormonin kirjan 
myönteisestä vaikutuksesta
Lue ääneen 2. Nefi 27:24–26 samalla kun oppilaat seuraavat mukana omista kirjoistaan.

• Muistatteko kuulleenne nämä sanat aiemmin? Jos olette kuulleet ne, niin missä? (Jos 
oppilailla on vaikeuksia vastata, selitä, että Herra käytti samankaltaisia sanoja puhues-
saan Joseph Smithille pyhässä lehdossa; ks. JS–H 19.)

Näytä yhtä niistä esineistä, jotka laitoit esille tämän oppiaiheen alussa, ja muistuta oppi-
laille, että se on valmistettu ratkaisuksi erääseen ongelmaan.

• Mitä ongelmia jakeen 2. Nefi 27:25 mukaan Herra sanoo olevan myöhempien aikojen 
ihmisten keskuudessa? (Voisit kirjoittaa oppilaiden vastaukset taululle.)

Muistuta oppilaita muista myöhempien aikojen hengellisistä ongelmista, jotka on mainittu 
jakeessa 2. Nefi 27:5. (Voisit lisätä taululla olevaan luetteloon pahuuden, hengellisen sokeu-
den ja profeettojen torjumisen.)

• Kuinka Mormonin kirja ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautus auttavat ratkai-
semaan näitä ongelmia?

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen jakeet 2. Nefi 27:29–30, 34–35 ja panemaan mer-
kille keinoja, joilla Herra sanoi palautetun evankeliumin ja Mormonin kirjan siunaavan 
myöhempien aikojen ihmisiä. Pyydä yhtä oppilasta tekemään taululle luettelo näistä 
siunauksista.

• Jakeessa 2. Nefi 27:29 sanotaan, että Mormonin kirja auttaa sokeiden silmiä näkemään 
synkeydestä ja pimeydestä. Mitä se mielestänne tarkoittaa?

Auta oppilaita ymmärtämään, että Mormonin kirja ja Jeesuksen Kristuksen palautettu 
evankeliumi tuovat iloa ja ymmärrystä niille, jotka tutkivat niitä ja ottavat ne vas-
taan. Kannusta oppilaita etsimään ratkaisuja haasteisiinsa Mormonin kirjasta ja lausumaan 
muille todistuksensa Mormonin kirjasta.
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Johdanto
Nefi profetoi joistakin haasteellisista olosuhteista 
myöhempinä aikoina, kuten vääristä opetuksista ja 
ylpeydestä monissa kirkoissa, joita syntyisi. Hän opetti, 

kuinka voi tunnistaa vääriä oppeja ja maailmallisia 
asenteita, ja hän varoitti siitä, kuinka Saatana yrittää 
kääntää huomiomme pois vanhurskaudesta.

OPPIAIHE 38

2. Nefi 28

Opetusehdotuksia

2. Nefi 28:1–19
Nefi kuvailee meidän aikamme vääriä kirkkoja ja vääriä ajatuksia
Piirrä taululle varoitusmerkkejä, jotka ovat tuttuja kulttuurissanne. Voisit esimerkiksi piirtää 
liikennemerkin tai merkin, joka ilmoittaa, että jokin aine on vaarallista tai myrkyllistä.

• Mikä on näiden merkkien tarkoitus?

Selitä, että Mormonin kirja voi auttaa meitä näkemään varoitusmerkkejä hengellisesti 
vahingollisista vaikutuksista. Presidentti Ezra Taft Benson selitti, että yksi 
Mormonin kirjan tarkoituksista on paljastaa, kuinka vastustaja ja muut 
Kristuksen viholliset toimivat myöhempinä aikoina. Pyydä yhtä oppilasta 
lukemaan presidentti Ezra Taft Bensonin seuraavat sanat:

”Mormonin kirja paljastaa Kristuksen viholliset. Se saattaa häpeään väärät 
opit – –. Se vahvistaa Kristuksen nöyriä seuraajia Paholaisen pahoja aikeita, 

toimia ja oppeja vastaan meidän aikanamme. Mormonin kirjassa esiintyvät luopumukset 
ovat tyypiltään samanlaisia kuin ne, joita meillä nykyään on.” (”Mormonin Kirja on Juma-
lan sanaa”, Valkeus, elokuu 1975, s. 44–45.)

• Kuinka Mormonin kirja paljastaa Kristuksen viholliset? (Siinä on kertomuksia ihmisistä, 
jotka yrittivät saada muita olemaan uskomatta Kristukseen. Sen ansiosta voimme nähdä 
heidän erheensä ja väärät ajatuksensa.)

• Kuinka Mormonin kirja vahvistaa meitä vastustajaa vastaan?

Todista, että Mormonin kirja paljastaa Perkeleen väärät ajatukset ja vahvistaa meitä 
hänen pahoja aikeitaan vastaan. Selitä, että oppilaat näkevät tästä esimerkin luvussa 2. Nefi 
28. Tämä luku sisältää yhden Nefin myöhempiä aikoja koskevista profetioista. Tässä profetiassa 
Nefi varoitti vääristä opetuksista, jotka olisivat laajalle levinneitä meidän aikanamme.

Kehota oppilaita etsimään itsekseen jakeista 2. Nefi 28:3–9 Nefin varoituksia vääristä 
opetuksista. Tähdennä, että 2. Nefi 28:7–9 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Voisit 
kannustaa oppilaita merkitsemään tämän kohdan selvästi erottuvalla tavalla, jotta he pys-
tyvät löytämään sen helposti. Kun oppilailla on ollut riittävästi aikaa tutkia kohtaa, pyydä 
muutamia heistä tulemaan taululle. Pyydä jokaista heitä kirjoittamaan tästä kohdasta yksi 
väärä opetus tai ajatus sekä sen jakeen numero, jossa se on. Kysy sitten muilta oppilailta, 
huomasivatko he kohdassa muita vääriä opetuksia tai ajatuksia. Jos he huomasivat, pyydä 
heitä lisäämään ne taululla olevaan luetteloon.

Auta oppilaita keskustelemaan muutamista näistä vääristä opeista ja ajatuksista esittämällä 
seuraavat kysymykset:

• Mikä on jokin nykyajan esimerkki jostakin näistä vääristä ajatuksista? (Varmista, ettei 
luokka mainitse nimeltä mitään tiettyä kirkkoa, kun he vastaavat tähän kysymykseen.)

• Kuinka tämä väärä ajatus estää ihmisiä noudattamasta taivaallisen Isämme 
suunnitelmaa?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 28:12–14. Kehota luokkaa panemaan mer-
kille Nefin varoituksia siitä, mitä viimeisinä aikoina tapahtuu monille kirkoille ja ihmisille 
ylpeyden ja väärien oppien tähden.

• Millä tavoin ylpeys ja väärät opetukset vaikuttavat ihmisiin?

2. Nefi 28:7–9 
on pyhien kirjoitusten 
hallittava kohta. Käytä 
oppiaiheen lopussa 
olevaa opetusehdotusta 
auttaaksesi oppilaita 
hallitsemaan tämän 
kohdan.
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• Miksi ylpeys ja jumalattomuus eivät johda harhaan ”nöyriä Kristuksen seuraajia”? Kuinka 
me voimme välttyä siltä, ettemme joudu ”ihmisten opetusten” pettämiksi? (Sinun on ken-
ties tarpeen selittää, että ilmaus ”ihmisten opetukset” on vastakohta Herran opetuksille.)

Kehota oppilaita etsimään itsekseen kohdasta 2. Nefi 28:15–16, 19 väärien opetusten seurauksia.

• Mitä sellaisia sanoja tai ilmauksia näette näissä jakeissa, jotka kuvaavat sitä, mihin ylpeys 
ja väärät opetukset johtavat?

2. Nefi 28:20–32
Nefi varoittaa siitä, kuinka Saatana yrittää pettää meitä
Esitä oppilaille seuraava kertomus:

Ollessaan hoitamassa tehtävää Afrikassa presidentti Boyd K. Packer kävi katsomassa eläi-
miä niiden suojelualueella. Hän pani merkille, että eläimet olivat hermostuneita matalalla 
juomapaikalla. Kun hän kysyi oppaalta, miksi eläimet eivät juoneet, opas sanoi sen johtu-
van krokotiileista. Presidentti Packer muisteli:

”Tiesin, että hän laski leikkiä, ja kysyin häneltä vakavana: ’Mikä on vikana?’ Hän vastasi 
jälleen: ’Krokotiileja.’ – –

Hän ymmärsi, etten uskonut häntä, ja luulen, että hän päätti antaa minulle opetuksen. Hän 
ajoi auton toiseen paikkaan, jossa olimme ylempänä mutaisen juomapaikan penkereellä ja 
sieltä käsin saatoimme katsella alas. ’Tuolla’, hän sanoi, ’katso itse.’

En pystynyt näkemään mitään muuta kuin mutaa, vähän vettä ja kaukana seisovat levot-
tomat eläimet. Sitten yhtäkkiä näin sen – suuren krokotiilin, joka oli asettunut mutaan 
odottamaan sitä, että jokin hyväuskoinen eläin tulisi niin janoiseksi, että tulisi juomaan.

Yhtäkkiä aloin uskoa. Kun mies näki, että halusin kuunnella, hän jatkoi opetustaan. ’Puis-
tossa 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 keskustelin tästä kokemuk-
sesta erään toisen puiston metsänvartijan 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 oli lähtenyt aitauksesta tarkastellakseen 
jotakin vesilätäkössä, joka oli niin matala, ettei se peittänyt edes hänen tennistossujaan.

’Hän ei ehtinyt astua kahtakaan askelta’, vartija kertoi, ’ennen kuin krokotiili sieppasi 
hänet, emmekä me voineet tehdä mitään hänen pelastamisekseen.’” (Ks. ”Hengelliset 
krokotiilit”, Liahona, lokakuu 2002, s. 10–11.)

• Mikä sai tämän nuorukaisen lankeamaan krokotiilin uhriksi? Kuinka hän olisi voinut 
välttää tämän murhenäytelmän? (Noudattamalla saamiaan varoituksia.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan presidentti Packerin seuraavat sanat:

”Teitä vanhemmat ihmiset ovat jonkin verran tutkineet juomapaikkoja, ja he varoittavat 
teitä krokotiileista. Eivät vain suurista, harmaista liskoista, jotka voivat purra teidät pala-
siksi, vaan myös hengellisistä krokotiileista, jotka ovat äärettömän paljon vaarallisempia, 
petollisempia ja näkymättömämpiä kuin nuo afrikkalaiset hyvin naamioituvat matelijat.

Nämä hengelliset krokotiilit voivat tappaa tai turmella sielunne. Ne voivat hävittää mielen-
rauhanne ja rakkaittenne mielenrauhan. Ne ovat niitä, joista on varoitettava, eikä kuolevai-
suudessa liene juomapaikkaa, joka ei olisi niitä täynnään.” (”Hengelliset krokotiilit”, s. 11.)

• Millä tavoin krokotiilit presidentti Packerin kertomuksessa ovat samankaltaisia kuin Saa-
tanan kiusaukset ja menetelmät? Mitä sellaisia varoituksia me saamme, jotka auttavat 
meitä välttämään hengellistä vaaraa?

Lue ääneen 2. Nefi 28:19 samalla kun oppilaat seuraavat mukana omista kirjoistaan. Kir-
joita sitten taululle:Saatana pyrkii saamaan meidät valtaansa siten, että …

Selitä, että jatkaessaan profetiaansa Nefi puhui menetelmistä, joita Saatana käyttäisi meitä 
vastaan myöhempinä aikoina. Järjestä oppilaat pareiksi. Kehota kutakin paria lukemaan 2. Nefi 
28:20–29 ja panemaan merkille, millä tavoin he voivat täydentää taululla olevan virkkeen.

Kertomusten 
käyttäminen
Oppilaat voi saada 
mukaan kertomuksen 
avulla, koska se herättää 
kiinnostusta ja auttaa 
heitä osallistumaan 
oppimisprosessiin, kun 
he kuulevat muiden 
kokemuksia. Kertomuk-
set voivat myös auttaa 
oppilaita näkemään, 
kuinka evankeliumin 
periaatteet soveltuvat 
ihmisten elämään.
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Pyydä muutaman minuutin kuluttua pareja kertomaan, kuinka he ovat täydentäneet tau-
lulla olevan toteamuksen. Varmista tämän keskustelun kuluessa, että oppilaat ymmärtävät, 
että Saatana käyttää monia menetelmiä yrittäen saada meidät valtaansa, kuten yllyttä-
mällä meitä vihaan, rauhoittamalla ja tuudittamalla meitä sekä mielistelemällä meitä.

• Mitä esimerkkejä on siitä, kuinka Saatana yrittää ”yllyttää [ihmisiä] vihaan sitä vastaan, 
mikä on hyvää”? Kuinka viha tai suuttumus saa ihmiset ymmälle siitä, mikä on hyvää ja 
mikä on pahaa?

• Mistähän syystä on vaarallista, että ihmiset ovat tyytyväisiä Siionissa ajatellen, ettei 
mitään muutoksia parempaan tarvita? Mistähän syystä Saatana kykenee johdattamaan 
sellaisia ihmisiä ”varovasti alas helvettiin”?

• Mitä jonkun mielisteleminen tarkoittaa? (Vilpillistä kiittämistä ja kehumista.) Mistähän 
syystä mielisteleminen voi johtaa ihmisiä pois Herrasta?

• Miksi Saatana yrittäisi saada ihmiset uskomaan, ettei häntä ole olemassa?

• Mitä asioita voimme tehdä varoaksemme vihastumasta? Kuinka voimme varoa sitä tun-
netta, että kaikki on hyvin? Kuinka voimme varautua mielistelyyn?

Päätä oppiaihe kertomalla oppilaille, että luvun 2. Nefi 28 lopussa on Herran viimeinen 
varoitus ja vakuutus. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 28:30–32.

• Herra kunnioittaa tahdonvapauttamme ja pyrkimyksiämme ottaa oppia Häneltä. Koh-
dan 2. Nefi 28:30 mukaan Hän opettaa meitä ”rivin rivin päälle, opetuksen opetuksen 
päälle”. Mitä se teidän mielestänne tarkoittaa? Mitä tämän jakeen mukaan tapahtuu 
niille, jotka sanovat: ”Meillä on tarpeeksi”?

• Jakeessa 2. Nefi 28:32 Herra puhuu ihmisille, jotka ovat kieltäneet Hänet. Mitä arvelette 
Herran tarkoittavan, kun Hän sanoo tässä jakeessa: ”Minä ojennan käsivarteni heille 
päivästä päivään”? (Tässä jakeessa Herra kertoo armostaan ja halustaan auttaa meitä 
joka päivä, kun me pyrimme noudattamaan Hänen tahtoaan, vaikka olisimmekin torju-
neet Hänet aiemmin. Auta oppilaita ymmärtämään, että Herra on armollinen kaikille 
ihmisille, jotka tekevät parannuksen ja tulevat Hänen luokseen.)

Kirjoita taululle seuraavaa: Sen perusteella mitä olen tänään oppinut, minä aion … Kehota 
oppilaita päättämään tämä virke pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa tai seminaari-
muistivihkoonsa kuvailemalla, mitä he aikovat tehdä tutkittuaan Nefin profetiaa luvussa 
2. Nefi 28. Voit halutessasi pyytää muutamaa oppilasta kertomaan luokalle, mitä he ovat kir-
joittaneet. Varmista kuitenkin, että he ymmärtävät, ettei heidän tarvitse tuntea olevansa pako-
tettuja kertomaan ajatuksista tai kokemuksista, jotka ovat liian yksityisiä tai henkilökohtaisia.

Todista, että Herralta saamallamme opastuksella ja voimalla me voimme voittaa kiusauk-
set. Ja silloinkin kun teemme syntiä, Herra on meille armollinen, jos me teemme vilpittö-
män parannuksen.

Pyhien kirjoitusten hallinta – 2. Nefi 28:7–9
Selitä, että joskus ihmiset selittelevät syntiä sanomalla itselleen, että jokainen tekee niin tai 
että he voivat tehdä parannuksen myöhemmin. Jaa luokka pieniin ryhmiin. Kehota ryhmiä 
lukemaan yhdessä 2. Nefi 28:7–9 ja panemaan merkille sanoja ja ilmauksia, jotka liittyvät 
näihin vääriin ajatuksiin. Pyydä oppilaita keskustelemaan ryhmissään seuraavista kysy-
myksistä (voisit kirjoittaa kysymykset taululle ennen oppituntia):

• Mikä vaara on siinä, että tekee ”pientä syntiä”?

• Oikeuttaako Jumala sen, että teemme vähäisiä syntejä tai teemme syntiä harvoin? 
(Pyydä oppilaita lisänäkemystä saadakseen lukemaan OL 1:31.)

• Kuinka joku saattaisi ”käyttää toista hyväkseen hänen sanojensa tähden”? Kuinka me 
saattaisimme joskus ”kaivaa kuopan lähimmäisellemme”?

Kehota kutakin ryhmää kirjoittamaan jakeet uudelleen käyttäen sellaisia sanoja ja ilmauk-
sia, joilla ihmiset saattaisivat nykyään taivuttaa nuoria noudattamaan näitä typeriä oppeja.

Pyydä oppilaita miettimään tilanteita, jolloin he ovat säilyttäneet hengellisen voimansa 
huolimatta vääristä ajatuksista koulussa, mediassa tai ystävien keskuudessa. Kehota heitä 
kirjoittamaan näistä kokemuksista pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa tai seminaa-
rimuistivihkoonsa. Voisit pyytää muutamaa oppilasta kertomaan, mitä he ovat kirjoittaneet.

Huom. Voisit käyttää tätä ajatusta oppiaiheessa, kun esittelet pyhien kirjoitusten hallittavan 
kohdan, tai voisit käyttää sitä oppiaiheen lopussa.
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Johdanto
Nefi profetoi evankeliumin palautuksesta myöhempinä 
aikoina, minkä Herra sanoi olevan ihmeellinen teko (ks. 
2. Nefi 29:1). Nefi todisti, että viimeisinä päivinä kaikki 
pyhät kirjoitukset yhdessä osoittaisivat, että Jumala muistaa 

lapsensa. Hän profetoi, että monet hylkäisivät Mormonin 
kirjan mutta että ne, jotka uskovat, koottaisiin kirkkoon. 
Lisäksi hän opetti, että Jumalan liittokansaa ovat ne, jotka 
tekevät parannuksen ja uskovat Jumalan Poikaan.

OPPIAIHE 39

2. Nefi 29–30

Opetusehdotuksia

2. Nefi 29
Nefi profetoi, että viimeisinä aikoina monet hylkäävät Mormonin kirjan
Kehota oppilaita kuvittelemaan, että ystävä koulussa kysyy vilpittömästi: ”Miksi mormoneilla 
on toinen Raamattu?” Voisit pyytää oppilaita nostamaan kätensä, jos heille on esitetty tällainen 
kysymys. Pyydä sitten muutamaa kertomaan, kuinka he ovat vastanneet tähän kysymykseen.

Selitä, että Nefi antoi joitakin vastauksia tähän kysymykseen. Hän teki sen tallentamalla 
Herran sanat Mormonin kirjan roolista evankeliumin palautuksessa myöhempinä aikoina. 
Herra sanoi sen olevan ihmeellinen teko. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 
29:1–2 ja ottamaan selville, mitä Herran sanat tekisivät viimeisinä aikoina. (Ne lähtisivät 
Nefin jälkeläisille ja myös kuuluisivat ”vihellyksenä maan ääriin”.) Presidentti Ezra Taft 
Benson on selittänyt, että ”meidän kirkon jäsenten ja erityisesti lähetyssaarnaajien on 
oltava niitä ’viheltäjiä’ eli niitä, jotka kertovat ja todistavat Mormonin kirjasta maan ääriin” 
(ks. ”Mormonin Kirja on Jumalan sanaa”, Valkeus, elokuu 1975, s. 45).

Selitä, että sana viiri kohdassa 2. Nefi 29:2 viittaa esineeseen, jota käytettiin kansan 
kokoamiseen ja yhdistämiseen. Viirit ovat pitkiä, kapeita lippuja. (Katso sanan viiri selitystä 
oppiaiheesta 32.)

• Mikä kohdan 2. Nefi 29:2 mukaan on se viiri, joka lähtee maan ääriin kokoamaan Her-
ran kansaa? (Mormonin kirja – Nefin jälkeläisten sanat.)

• Mikä kohdan 2. Nefi 29:1–2 mukaan on Herran tarkoitus Hänen antaessaan lisää pyhiä 
kirjoituksia, kuten Mormonin kirjan? (Auta oppilaita ymmärtämään, että Herra antaa 
pyhiä kirjoituksia toisena todistuksena ja kootakseen ihmisiä liittoonsa.)

Kirjoita taululle kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Jeffrey R. Hollandin 
seuraavat sanat (julkaisusta Christ and the New Covenant: The Messianic Message of the Book 
of Mormon, 1997, s. 4):

”Mormonin kirja on tärkein todistus Jumalan liitosta lastensa kanssa täällä maan päällä sekä 
Hänen rakkaudestaan heitä kohtaan.” (Vanhin Jeffrey R. Holland)

Selitä, että luvussa 2. Nefi 29 sana pakanat viittaa niihin ihmisiin, jotka eivät ole Israelin 
huonetta. Sana juutalaiset viittaa niihin ihmisiin, jotka ovat Israelin huonetta, kuten Lehin 
perhe ja jälkeläiset. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 29:3–6 ja panemaan mer-
kille, miten jotkut pakanat suhtautuisivat, kun pyhiä kirjoituksia tulisi lisää.

• Kuinka jotkut suhtautuvat, kun pyhiä kirjoituksia saadaan lisää?

• Mitä Herra sanoi niistä, jotka suhtautuvat tällä tavoin?

Selitä, että Nefi kuvaili profeetallisesti ihmisten suhtautumista Mormonin kirjaan. Nyky-
ajan ihmiset epäilevät usein Mormonin kirjaa, koska heillä on jo Raamattu.

Anna oppilaiden tehtäväksi tutkia pareittain kohtaa 2. Nefi 29:7–11. Pyydä heitä ottamaan 
selville, mitä tarkoituksia Herralla oli antaa Raamatun lisäksi toinen pyhä kirja. Pyydä oppi-
laita muutaman minuutin päästä kertomaan, mitä he ovat löytäneet. Mahdollisia vastauksia: 
1) Herra muistaa kaikki ihmiset ja lähettää sanansa kaikille kansakunnille (ks. jae 7); 2) Herra 
puhuu saman sanoman kaikille kansakunnille, ja Mormonin kirja on toinen todistus Raa-
matussa olevista totuuksista (ks. jae 8); 3) Herra on aina sama, ja Hän puhuu oman mielensä 
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mukaan (ks. jae 9); 4) Jumalan työ ei ole valmis, ja Hän puhuu edelleen täyttääkseen työnsä 
(ks.jae 9); 5) ihmisten ei pidä luulla, että Raamattu sisältää kaikki Herran sanat tai ettei Herra 
kirjoituttaisi enempää sanoja (ks. jae 10); ja 6) Herra käskee ihmisiä kaikissa kansakunnissa 
kirjoittamaan Hänen sanansa (ks. jae 11). Auta oppilaita tekemään yhteenveto ja toteutta-
maan oppiaiheen tästä osuudesta oppimaansa esittämällä seuraavat kysymykset:

• Kuinka lukua 2. Nefi 29 voitaisiin käyttää selvittämään huolenaiheita, jotka liittyvät Mor-
monin kirjaan uutena pyhänä kirjana?

• Kuinka nämä jakeet ovat lisänneet arvostustasi Mormonin kirjaa kohtaan?

Järjestä oppilaat jälleen pareiksi. Pyydä heitä harjoittelemaan vastaamista kysymykseen: 
”Miksi mormoneilla on toinen Raamattu?” Kehota parin ensimmäistä osapuolta esittämään 
kysymys ja toista osapuolta vastaamaan siihen. Pyydä heitä sitten vaihtamaan osia ja käy-
mään keskustelu uudelleen. Voisit rohkaista oppilaita tämän toiminnan päätteeksi mietti-
mään, keille heidän tuntemilleen ihmisille saattaisi olla hyötyä keskustella näistä periaat-
teista, ja pyytämään ohjausta Pyhältä Hengeltä siihen, kuinka puhua näiden ihmisten kanssa.

Kun päätät tämän osan oppiaiheesta, varmista, että oppilaat ymmärtävät, että Herra muis-
taa kaikki ihmiset ja lähettää heille sanansa.

2. Nefi 30:1–8
Nefi profetoi Mormonin kirjan roolista viimeisinä päivinä
Selitä, että kun Nefi oli opettanut, että Jumala muistaisi Israelin huonetta, hän varoitti 
kansaansa ajattelemasta, että he olivat vanhurskaampia kuin pakanat olisivat. Hän myös 
muistutti heille, että kaikista ihmisistä voi tulla Jumalan liittokansaa. Pyydä yhtä oppilasta 
lukemaan ääneen 2. Nefi 30:2 ja kehota luokkaa panemaan merkille kaksi asiaa, jotka 
meidän täytyy tehdä, jotta meistä voi tulla osa Jumalan liittokansaa. Kehota oppilaita kerto-
maan, mitä he saavat selville. Varmista, että he ymmärtävät, että meistä tulee osa Herran 
liittokansaa, kun me teemme parannuksen ja uskomme Jeesukseen Kristukseen.

Selitä, että jakeessa 2. Nefi 30:3 Nefi kuvaa yhtä tapaa, jolla Herra kokoaa kansaansa liit-
toon viimeisinä päivinä. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 30:3 ja tunnistamaan 
tämä tapa. (Herra tuo esiin Mormonin kirjan. Monet uskovat siihen ja kertovat siitä muille.) 
Voisit tuoda esiin, että Nefi nimenomaan mainitsi, että Mormonin kirjan sanat tuotaisiin 
”jälkeläistemme jäännökselle” tarkoittaen Lehin jälkeläisiä.

Kannusta oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 30:4–8 ja panemaan merkille ilmauksia, 
jotka osoittavat, kuinka ihmisiä siunataan, kun he ottavat vastaan Mormonin kirjan.

• Millä tavoin Lehin jälkeläisiä siunataan, kun he saavat tietää esivanhemmistaan?

• Mitä nämä jakeet opettavat siitä, millainen vaikutus Mormonin kirjalla voi olla kaikkiin 
ihmisiin?

Varmista, että oppilaat ymmärtävät, että Mormonin kirjan avulla kaikki ihmiset voivat 
tulla tuntemaan Jeesuksen Kristuksen ja elää Hänen evankeliuminsa mukaan. Voisit 
kirjoittaa tämän toteamuksen taululle.

• Mitä me voimme tehdä auttaaksemme muita tulemaan tuntemaan Jeesus Kristus Mor-
monin kirjan avulla?

• Kuinka Mormonin kirja on auttanut teitä siinä, että olette tulleet tuntemaan Vapahtajan?

Kehota oppilaita kertomaan jostakin kokemuksesta, joka heillä on ollut, kun he ovat ker-
toneet Mormonin kirjasta. Kannusta oppilaita rukoilemaan tilaisuuksia kertoa Mormonin 
kirjasta muille.

2. Nefi 30:9–18
Nefi profetoi, millaisia olosuhteet olisivat maan päällä tuhatvuotisen valtakunnan 
aikana
Selitä, että Nefi profetoi myös tuhatvuotisesta valtakunnasta, joka seuraisi Vapahtajan toista 
tulemista.

Tiivistä 2. Nefi 30:9–10 selittämällä, että Herran toisessa tulemisessa jumalattomat hävi-
tetään. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 30:12–18 ja panemaan merkille, miten 
siinä kuvataan elämää tuhatvuotisen valtakunnan aikana. Kehota oppilaita kuvittelemaan, 

Harjoitustehtäviä 
oppilaille
Kun pyydät oppilaita 
harjoittelemaan evan-
keliumin totuuksien 
selittämistä, annat 
heille tilaisuuden oppia 
ymmärtämään syvem-
min noita totuuksia 
ja valmistautua opet-
tamaan evankeliumia 
muille. (Muista säilyttää 
tasapaino siinä, kuinka 
käytät tätä opetusme-
netelmää. Opettaja ei 
saa luopua roolistaan 
eikä antaa oppilaiden 
pitää huolta luokan 
opettamisesta.)
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että he kirjoittavat uutisartikkelia tuhatvuotisen valtakunnan aikana kuvaillen havaitsemiaan 
olosuhteita. Pyydä heitä kirjoittamaan artikkelin pääkohtia ja näyttämään niitä toisilleen.

• Mitä niistä tuhatvuotisen valtakunnan olosuhteista, joita olette tutkineet Toisessa Nefin 
kirjassa, odotatte eniten? Miksi?

Ohjaa oppilaiden huomio seuraavaan kohtaan jakeessa 2. Nefi 30:18: ”Saatanalla [ei] ole 
enää valtaa ihmislasten sydämiin pitkään aikaan.” Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät 
tämän lausunnon pyhiin kirjoituksiinsa.

• Miksi on hyödyllistä tietää, että vanhurskaus tulee lopulta voittamaan jumalattomuuden?

Kun oppilaat ovat vastanneet, todista, että tuhatvuotisen valtakunnan aikana Saata-
nalla ei ole valtaa ihmisten sydämiin, ja silloin vallitsee vanhurskaus ja rauha. Pyydä 
yhtä oppilasta lukemaan ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presidentti George Q. 
Cannonin seuraavat sanat. Pyydä luokkaa kuuntelemaan, miksi Saatanalla ei ole valtaa 
tuhatvuotisen valtakunnan aikana.

”Me puhumme siitä, että Saatana on sidottu. Saatana on sidottu Jumalan voimalla, mutta 
hän on sidottu myös siksi, että Jumalan ihmiset ovat päättäneet olla kuuntelematta häntä 
eivätkä anna hänen hallita heitä. Herra ei sido Saatanaa eikä ota hänen valtaansa pois 
maan päältä, kun maan päällä on ihmisiä, jotka ovat halukkaita olemaan Saatanan vallassa. 
Se on vastoin pelastussuunnitelmaa. Ihmisten tahdonvapauden riistäminen on vastoin 
Jumalamme tarkoituksia. Tällä mantereella oli aika, josta meillä on kertomus, kun ihmiset 
olivat niin vanhurskaita, ettei Saatanalla ollut valtaa heidän keskuudessaan. Lähes neljä 
sukupolvea nukkui pois vanhurskaudessa. He elivät pyhyydessä ja kuolivat synnittöminä. 
Se johtui siitä, että he kieltäytyivät antamasta periksi Saatanalle. Muistiin ei ole kirjoitettu, 
etteikö Saatanalla tuona aikakautena olisi ollut valtaa muissa osissa maailmaa. Kaiken sen 
historian mukaan, joka meillä on hallussamme, Saatanalla oli sama valta ihmisiin, jotka 
olivat halukkaita kuuntelemaan häntä. Mutta tässä maassa hänellä ei ollut valtaa, ja hän oli 
kirjaimellisesti sidottu. Uskon, että näin tulee olemaan tuhatvuotisessa valtakunnassa, ja 
päättelen niin samasta syystä kuin päättelen tuon onnellisen tilan, jota kuvataan siinä aika-
kirjassa, josta puhun. Oletan, että jumalattomat tullaan hävittämään, ennen kuin Saatana 
on täysin sidottu.” (Julkaisussa Conference Report, lokakuu 1897, s. 65.)

• Kuinka Saatana tulee olemaan sidottu tuhatvuotisen valtakunnan aikana?

Kannusta oppilaita elämään vanhurskaasti, jotta vastustajalla ei ole valtaa heihin.

Lisäopetusehdotus
2. Nefi 29:12–14. Mitä siunauksia on siitä, että 
pyhiä kirjoituksia on lisää?
Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 29:12–14 ja 
panemaan merkille, mitä myöhempinä aikoina tapah-
tuu kaikille sanoille, jotka Jumala on käskenyt kirjoittaa 
kaikkialla maan päällä.

• Miten arvelette maailman eri kansojen hyötyvän siitä, 
että he saavat toistensa aikakirjat?

Vanhin Neal A. Maxwell kahdentoista apostolin kooru-
mista on opettanut, että muita aikakirjoja tulee esiin 
todistamaan Jeesuksesta Kristuksesta: 

”Kadonneet kirjat ovat aarteita, jotka ovat vielä tulossa 
esiin. Yli kaksikymmentä niistä mainitaan jo olemassa 

olevissa pyhissä kirjoituksissa. Ehkä hämmästyttävim-
piä ja laajimpia tulevat olemaan Israelin kadonneiden 
sukukuntien aikakirjat (ks. 2. Nefi 29:13). Emme edes 
tietäisi, että on tulossa kolmaskin todistus Kristuksesta, 
ellei olisi kallisarvoista Mormonin kirjaa, toista todis-
tusta Kristuksesta! Tämä kolmas pyhien aikakirjojen 
kokoelma tulee näin täydentämään totuuden kolminai-
suuden. Sitten, kuten täydellinen Paimen on sanonut: 
’Myös minun sanani kootaan yhteen’ (jae 14). Kun 
ihmissuvun historian kaikki kristilliset taloudenhoito-
kaudet yhdistetään (ks. OL 128:18), ’on oleva yksi lauma 
ja yksi paimen’ (1. Nefi 22:25).” (Ks. ”Hän on vielä 
ilmoittava”, Valkeus, tammikuu 1987, s. 47.)
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Johdanto
Monia vuosia ennen Jeesuksen Kristuksen syntymää 
Nefi sai ilmoituksen, joka koski Vapahtajan kastetta. 
Kertoessaan kansalleen tästä ilmoituksesta Nefi opetti, 
että saadaksemme iankaikkisen elämän meidän täytyy 

osoittaa uskoa Jeesukseen Kristukseen, tehdä parannus 
synneistämme, mennä kasteelle, ottaa vastaan Pyhä 
Henki ja kestää loppuun asti. Hän nimitti tätä ”Kristuk-
sen opiksi”.

OPPIAIHE 40

2. Nefi 31

Opetusehdotuksia

2. Nefi 31:1–13
Nefi opettaa, että mennessämme kasteelle me noudatamme Vapahtajan esimerkkiä
Aloita oppiaihe esittämällä oppilaille seuraavat kysymykset:

• Mitä muistatte kasteestanne? Miltä teistä tuntui, kun teidät kastettiin?

Selitä, että kun oppilaat kastettiin, he noudattivat mallia, joka on kuulunut aina Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumiin. Nefi käytti erästä tiettyä ilmausta viittaamaan tähän malliin. 
Kehota oppilaita etsimään ilmaus, joka on kohdissa 2. Nefi 31:2 ja 2. Nefi 31:21. Kun he 
ovat löytäneet ilmauksen ”Kristuksen oppi”, kysy:

• Mitkä sanat tai ilmaukset jakeissa 2. Nefi 31:2, 21 ilmaisevat ”Kristuksen opin” tärkey-
den? (Mahdollisia vastauksia: ”jotka minun on puhuttava”, ”eikä ole muuta keinoa” ja 
”ainoa ja tosi oppi”.)

Aseta esille kuva Johannes Kastaja kastaa Jeesuksen (62133; Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 
2009, nro 35). Kehota oppilaita tutkimaan itsekseen jakeita 2. Nefi 31:5–9 ja etsimään 
ilmauksia, joista käy ilmi, miksi Jeesus Kristus kastettiin. (Voisit ehdottaa, että oppilaat 
merkitsevät nämä ilmaukset.) Pyydä muutaman minuutin jälkeen oppilaita kertomaan, 
mitä ilmauksia he ovat löytäneet.

• Mitä mielestänne tarkoittaa kaiken vanhurskauden täyttäminen? (Kun oppilaat ovat vas-
tanneet, voisit selittää, että se tarkoittaa käskyjen pitämistä. Presidentti Joseph F. Smith 
on sanonut, että kaiken vanhurskauden täyttäminen on ”lain täyttämistä” [julkaisussa 
Conference Report, huhtikuu 1912, s. 9].)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 31:10–12.

• Kuinka näissä jakeissa selitetään kasteen tärkeys? (Nefi opettaa, että kaste on taivaalli-
selta Isältä tullut käsky, että se on edellytyksenä Pyhän Hengen lahjan saamiselle ja että 
se on välttämätön pyrkimyksissämme seurata Jeesusta Kristusta.)

Pyydä oppilaita tekemään yhteenveto niistä opeista ja periaatteista, jotka he ovat oppi-
neet kohdasta 2. Nefi 31:5–12. Kun he kertovat ajatuksiaan, varmista, että he ymmärtävät 
seuraavat periaatteet:

Jeesus Kristus antoi kuuliaisuudesta täydellisen esimerkin meille noudatettavaksi.

Meidän täytyy seurata Jeesusta Kristusta, mennä kasteelle ja ottaa vastaan Pyhä 
Henki.

Jeesus Kristus, vaikka oli synnitön, kastettiin kaiken vanhurskauden täyttämiseksi.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 31:13. Ohjaa oppilaiden huomio ilmauksiin 
”täysin vilpittömin sydämin”, ”osoittamatta mitään tekopyhyyttä ja petollisuutta Jumalan 
edessä” ja ”vakain aikein”. Voisit  ehdottaa, että oppilaat merkitsevät nämä ilmaukset.

• Mitä nämä ilmaukset teidän mielestänne tarkoittavat? (Sinun on kenties tarpeen tuoda 
esiin, että kaikki kolme ilmausta viittaavat tarpeeseen olla vilpitön pyrkimyksissämme osoit-
taa uskoa Vapahtajaan, tehdä parannus synneistämme ja noudattaa Vapahtajan esimerkkiä.)

Auta oppilaita syventämään ymmärrystään siitä, kuinka tulee noudattaa Vapahtajan 
esimerkkiä eri tilanteissa, esittämällä seuraavanlaisia kysymyksiä:
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• Kuinka nämä ilmaukset saattaisivat sopia sellaisiin toimintoihin kuin päivittäinen pyhien 
kirjoitusten tutkiminen ja kirkossa käyminen?

• Mikä ero on sillä, että ”pitää rukouksen”, ja sillä, että rukoilee ”täysin vilpittömin sydämin”?

• Mikä ero on sakramenttileivän syömisellä ja sakramentin nauttimisella ”vakain aikein”?

• Mikä ero on sillä, että sanoo olevansa pahoillaan jostakin, mitä on tehnyt, ja sillä, että 
tekee parannuksen ”täysin vilpittömin sydämin”?

2. Nefi 31:14–21
Nefi opettaa, että kasteen jälkeen meidän pitää ottaa vastaan Pyhä Henki ja 
noudattaa edelleen Vapahtajan esimerkkiä
Selitä, että Nefi puhui portista, joka avautuu polulle. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 
2. Nefi 31:17–18. Kun oppilas on lukenut, piirrä taululle seuraavankaltainen yksinkertainen piirros:

• Mikä kohdan 2. Nefi 31:17 mukaan on portti? (Parannus ja kaste. Kirjoita portin alapuo-
lelle Parannus ja kaste.) Kuinka parannus ja kaste ovat kuin portti?

• Mihin kohdan 2. Nefi 31:18 mukaan polku johtaa? (Iankaikkiseen elämään. Kirjoita 
polun päähän Iankaikkinen elämä. Sinun on kenties tarpeen selittää, että ilmaus ”iankaik-
kinen elämä” viittaa korotukseen selestisessä valtakunnassa.)

• Nefi opetti, että kasteen jälkeen me saamme Pyhän Hengen lahjan (ks. 2. Nefi 31:13–
14). Mitä Pyhä Henki kohdan 2. Nefi 31:17–18 mukaan tekee hyväksemme? (Auta 
oppilaita ymmärtämään, että Pyhä Henki todistaa Isästä ja Pojasta ja tuo syntien 
anteeksiannon.)

• Miksi meidän on välttämättä saatava todistus Isästä ja Pojasta Pyhän Hengen välityksellä?

Jotta voit auttaa oppilaita ymmärtämään Pyhän Hengen tehtävän syntien anteeksiannossa, 
sinun on kenties tarpeen selittää ilmaus ”tulen ja Pyhän Hengen kaste” (2. Nefi 31:13–14; 
ks. myös jae 17). Pyydä yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, 
vanhin David A. Bednarin seuraavat sanat. Pyydä oppilaita kuuntelemaan, mitä kaste 
tulella ja Pyhällä Hengellä tarkoittaa.

”Kasteen portti johtaa kaidalle ja kapealle polulle – –.

Meitä käsketään ja opetetaan elämään niin, että langennut luontomme muuttuu Pyhän 
Hengen pyhittävän voiman avulla. Presidentti Marion G. Romney opetti, että Pyhän 
Hengen kaste tulella ’kääntää [meidät] lihallisuudesta hengellisyyteen. Se pesee, paran-
taa ja puhdistaa sielun. – – Usko Herraan Jeesukseen Kristukseen, parannus ja vesikaste 
ovat kaikki valmistavia ja välttämättömiä edellytyksiä sille, mutta [tulikaste] on täyttymys. 
[Tämän tulikasteen] saaminen merkitsee sitä, että sen saajan vaatteet pestään Jeesuksen 
Kristuksen sovittavassa veressä.’ (Learning for the Eternities, toim. George J. Romney, 1977, 
s. 133; ks. myös 3. Nefi 27:19–20.)

Tästä syystä kun me synnymme uudelleen ja pyrimme saamaan Hänen Henkensä olemaan 
aina meidän kanssamme, niin Pyhä Henki pyhittää ja puhdistaa meidän sielumme aivan 
kuin tulella (ks. 2. Nefi 31:13–14, 17). Lopulta meidän on määrä seistä tahrattomina Juma-
lan edessä.” (”Viattomat kädet ja puhdas sydän”, Liahona, marraskuu 2007, s. 81.)

• Mitä vanhin Bednar ja presidentti Romney sanoivat ”tulikasteen” tekevän meille?

• Mitä muita siunauksia me voimme saada Pyhän Hengen vaikutuksen ansiosta?

Piirrokset
Taululla olevat piirrokset 
voivat auttaa oppilaita 
ymmärtämään abstrak-
teja ajatuksia. Kun piir-
rät taululle, muista, että 
yksinkertaiset piirrokset 
ovat yleensä parempia 
kuin monimutkaiset. 
Yleensä on hyvä ajatus 
harjoitella piirroksen 
piirtämistä muutaman 
kerran ennen oppilaiden 
tuloa luokkaan. Jos et 
mielelläsi piirrä taululle, 
voisit kenties pyytää 
jotakuta oppilasta piirtä-
mään puolestasi.
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• Kuinka te pyritte saamaan Hänen Henkensä olemaan aina kanssanne?

• Milloin olette tunteneet Pyhän Hengen toimivan elämässänne?

Selitä, että kohdassa 2. Nefi 31:18 sana kaita tarkoittaa suoraa ja tarkkaa, sellaista, joka 
ei salli poikkeamia. Nefi käytti tätä sanaa kuvaamaan polkua, jolle meidän täytyy lähteä 
kasteen jälkeen, jotta saisimme iankaikkisen elämän. Pyydä oppilaita pohtimaan itsekseen 
seuraavaa kysymystä:

• Mitä meidän pitää kasteen jälkeen tehdä, jotta pysymme iankaikkiseen elämään johta-
valla polulla?

Kun oppilaat pohtivat tätä kysymystä, kehota heitä etsimään vastauksia jakeista 2. Nefi 
31:15–16, 19–21. Voisit ehdottaa, että he merkitsevät sanoja tai ilmauksia, jotka selittävät, 
mitä meidän täytyy tehdä saadaksemme iankaikkisen elämän. Riittävän ajan kuluttua 
kehota muutamaa oppilasta kertomaan, mitä he ovat merkinneet. Samalla kun he vastaa-
vat, kirjoita heidän vastauksensa taululle. Piirroksesi voisi näyttää vaikkapa tällaiselta:

Varmista, että oppilaat ymmärtävät, että jos me elämme Kristuksen opin mukaan, me 
saamme iankaikkisen elämän.

Päätä oppiaihe pyytämällä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 31:20. Tähdennä, että 
2. Nefi 31:19–20 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Voisit kannustaa oppilaita merkit-
semään tämän kohdan selvästi erottuvalla tavalla, jotta he pystyvät löytämään sen helposti. 
Pyydä heitä vastaamaan pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa tai seminaarimuistivih-
koonsa toiseen seuraavista kysymyksistä:

• Sen pohjalta, mitä olet tutkinut tässä oppiaiheessa, mikä antaa sinulle toivoa siitä, että 
voit saada iankaikkisen elämän?

• Kuinka liitto, jonka olet tehnyt kasteessa, on vaikuttanut elämääsi?

Pyhien kirjoitusten hallinta – 2. Nefi 31:19–20
Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Richard G. Scottin seuraavat sanat:

”Pyhien kirjoitusten kohtien ulkoa opetteleminen voi antaa suurta voimaa. Pyhien kirjoi-
tusten kohdan opetteleminen ulkoa on kuin solmisi uuden ystävyyden. On kuin löytäisi 
uuden henkilön, joka voi auttaa hädässä, antaa innoitusta ja lohtua sekä olla kannustamassa 
tarvittavaan muutokseen.” (”Pyhien kirjoitusten voima”, Liahona, marraskuu 2011, s. 6.)

Kirjoita isolle paperille: Olen oppinut ulkoa kohdan 2. Nefi 31:19–20. Aseta paperi paikkaan, 
josta oppilaat näkevät sen. Haasta oppilaat opettelemaan tämä kohta ulkoa yksin tai per-
heensä kanssa. Kehota heitä sitten tulevina päivinä kirjoittamaan paperiin nimensä, kun he 
ovat oppineet kohdan ulkoa. Jos he opettelevat sen ulkoa yhdessä perheensä kanssa, he voi-
vat kirjoittaa paperiin myös perheenjäsentensä nimet. Muista sovittaa tämä haaste oppilaiden 
kykyjen ja olosuhteiden mukaan, niin että jokainen heistä voi onnistua.

Lausu todistuksesi siitä, että pyhien kirjoitusten kohtien, kuten toivon sanoja sisältävän 
kohdan 2. Nefi 31:19–20, ulkoa oppiminen kannattaa.

Huom. Tämän päivän oppiaiheen luonteen ja pituuden vuoksi haluat ehkä käyttää tätä 
toimintaa jonakin toisena päivänä, kun teillä on enemmän aikaa.

Parannus ja 
kaste

Iankaikkinen 
elämä

noudattaa edelleen Vapahtajan esimerkkiä, ponnis-
tella eteenpäin lujina Kristuksessa, uskoa ja toivoa, 
rakastaa Jumalaa ja kaikkia ihmisiä, kestitä itseä 

Kristuksen sanalla, kestää loppuun asti

2. Nefi 31:19–20 
on pyhien kirjoitusten 
hallittava kohta. Käytä 
oppiaiheen lopussa 
olevaa opetusehdotusta 
auttaaksesi oppilaita 
hallitsemaan tämän 
kohdan.
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Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe
2. Nefi 26–31 (Viikko 8)

Valmisteluaineisto 
kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä 
oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä opeista ja periaatteista, joita 
oppilaat oppivat tutkiessaan lukuja 2. Nefi 26–31 (viikko 8), 
mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiaiheesi osana. 
Opettamasi oppiaihe keskittyy vain muutamiin näistä opeista 
ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen kehotuksia, kun 
mietit oppilaidesi tarpeita.

Päivä 1 (2. Nefi 26–27)
Oppilaat tutkivat Nefin profetioita, jotka koskevat viimeisiä 
aikoja. He oppivat, että kaikki, mitä Herra tekee, on maail-
man hyväksi, ja että Herra rakastaa kaikkia ihmisiä ja kutsuu 
kaikkia tulemaan luokseen ja pääsemään osallisiksi Hänen 
pelastuksestaan. Oppilaat huomasivat myös sen totuuden, 
että Mormonin kirjan esiintulo on yksi tapa, jolla Jumala 
toteuttaa työtään viimeisinä aikoina. Lisäksi he oppivat, 
että Mormonin kirja ja palautettu evankeliumi tuovat iloa ja 
ymmärrystä niille, jotka tutkivat niitä ja ottavat ne vastaan.

Päivä 2 (2. Nefi 28)
Tutkiessaan Nefin varoituksia viimeisinä aikoina vallitsevista 
vääristä opetuksista oppilaat oppivat, että Mormonin kirja 
paljastaa Perkeleen valheellisia ajatuksia ja vahvistaa meitä 
hänen pahoja suunnitelmiaan vastaan. Lisäksi he oppivat, 
kuinka Saatana käyttää monia menetelmiä yrittäen saada 
meidät valtaansa, kuten yllyttämällä meitä vihaan sekä rau-
hoittamalla ja tuudittamalla ja mielistelemällä meitä.

Päivä 3 (2. Nefi 29–30)
Oppilaat oppivat, että Herra antaa pyhiä kirjoituksia koo-
takseen ihmisiä liittoonsa ja että Mormonin kirjan avulla 
kaikki ihmiset voivat tulla tuntemaan Jeesuksen Kristuksen 
ja elää Hänen evankeliuminsa mukaan. Herra osoitti Nefille, 
että monet ihmiset viimeisinä aikoina hylkäävät Mormonin 
kirjan. Oppilailla oli tilaisuus miettiä omaa elämäänsä ja sitä, 
kuinka heidän asuinyhteisönsä on erilainen tuhatvuotisen 
valtakunnan aikana, koska Saatanalla ei ole valtaa ihmisten 
sydämeen ja silloin vallitsee vanhurskaus ja rauha.

Päivä 4 (2. Nefi 31)
Seuraavia totuuksia, jotka koskevat Kristuksen oppia ja 
Vapahtajan esimerkkiä, tähdennettiin: Jeesus Kristus täytti 
kaiken vanhurskauden noudattamalla kaikkia Isän käskyjä, 
ja meidän täytyy noudattaa Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä 
kuuliaisuudesta menemällä kasteelle ja ottamalla vastaan 
Pyhä Henki. Pyhä Henki todistaa Isästä ja Pojasta ja tuo 
syntien anteeksiannon. Jos me elämme Kristuksen opin 
mukaan, me saamme iankaikkisen elämän.

Johdanto
Tässä oppiaiheessa tähdennetään, että kaikki, mitä taivaallinen 
Isä tekee, on maailman hyödyksi ja johtuu siitä, että Hän rakas-
taa lapsiaan. Tässä oppiaiheessa käsitellään myös sitä, kuinka 
Mormonin kirja paljastaa Saatanan väärät opetukset, jotka vallit-
sevat meidän aikanamme, ja kuinka iankaikkisen elämän saavat 
ne, jotka noudattavat Kristuksen oppia.

Opetusehdotuksia
Kysy oppilailta, ovatko he pyhiä kirjoituksia tutkiessaan saaneet 
ajatuksia tai oivalluksia, joista he haluaisivat kertoa luokalle, 
ennen kuin aloitat oppiaiheen. Kannusta oppilaita esittämään 
mahdollisia kysymyksiä, joita heillä on siitä, mitä he ovat tutki-
neet. Kehota heitä kirjoittamaan muistiin hengellisiä vaikutelmia, 
joita he saavat, kun he lukevat ja pohtivat pyhiä kirjoituksia ja 
tehtäviään. Se kutsuu ilmoituksen hengen heidän elämäänsä.

Pyydä oppilaita auttamaan sinua kirjoittamaan taululle tai pape-
rille luettelo vastauksista seuraavaan kysymykseen: Jos tietäisitte, 
että aikanne maan päällä on loppumassa ja että voisitte kirjoittaa 
yhden kirjeen, jonka jälkeläisenne ja muu maailma lukisivat, mitä 
aiheita valitsisitte sanomaanne?

Kehota oppilaita silmäilemään nopeasti lukuja 2. Nefi 26–31 
ja pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa nähdäkseen, mistä 
aiheista Nefi puhui elämänsä lähestyessä loppuaan. Vertaa sitä, 
mitä he löytävät, niihin vastauksiin, joita he kirjoittivat taululle. 
Nefin viimeiset neuvot kirjoitettiin meille, jotka elämme vii-
meisinä aikoina, ja ne sisältävät vinkkejä, jotka auttavat meitä 
tunnistamaan totuuden, välttämään Saatanan kompastuskiviä ja 
noudattamaan Jeesuksen Kristuksen oppia.

2. Nefi 26
Profetoituaan kansansa tuhosta Nefi profetoi viimeisistä ajoista 
ja kutsuu kaikkia tulemaan Kristuksen luokse
Kehota oppilaita lukemaan 2. Nefi 26:29–31 ja panemaan mer-
kille yksi niistä Saatanan taktiikoista, joista Nefi varoittaa meitä. 
Kun muutama oppilas on kertonut, mitä he ovat löytäneet, esitä 
seuraavat kysymykset:

• Mitä pappisvalta on kohdan 2. Nefi 26:29 mukaan?
• Mikä näyttää olevan joillekuille motiivina pappisvallan 

harjoittamiseen?
• Minkä Herra odottaa olevan meidän motiivinamme, kun me 

teemme työtä kirkossa? Kuka tuntemanne henkilö on hyvä 
esimerkki tästä?

Kerratkaa 2. Nefi 26:23–28, 33 ja päivän 1 tehtävä 3. Kysy: Mikä 
motivoi Herraa Hänen työssään?
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Kun muutama oppilas on vastannut, pyydä luokkaa vastaamaan 
seuraaviin kysymyksiin:

• Mitkä ilmaukset jakeissa 2. Nefi 26:23–28, 33 opettavat 
meille, että Herra rakastaa kaikkia ihmisiä ja kutsuu kaik-
kia tulemaan luokseen ja pääsemään osallisiksi pelas-
tuksestaan ja että kaikki, mitä Herra tekee, on maailman 
hyväksi?

• Miksi meidän olisi tärkeää oppia toimimaan rakkaudesta muita 
kohtaan eikä ahneudesta tai halusta saada muilta kiitosta?

• Kuinka me voimme mielestänne olla rakastavampia ja enem-
män Kristuksen kaltaisia työssämme kirkossa?

2. Nefi 28
Nefi varoittaa Saatanan petoksista
Kerro oppilaille, että luvussa 2. Nefi 28 Nefi paljastaa edelleen 
Perkeleen opettamia vääriä ajatuksia. Käykää läpi jakeissa 2. Nefi 
28:3–9 kuvatut väärät, turhat ja mielettömät opit, ja esitä oppi-
laille seuraavat kysymykset. He voivat ottaa mukaan vastauksia, 
joita he kirjoittivat pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa 
kuluneella viikolla.

• Mitä tarkoittaa se, että ”käyttää toista hyväkseen hänen sano-
jensa tähden”? (Ks. 2. Nefi 28:8.) (Mahdollisia esimerkkejä: 
pilkkaa muita tai lainaa väärin tai liioittelee sitä, mitä muut 
ovat sanoneet.)

• Millä tavoin ihmiset nykyään saattaisivat ”kaivaa kuoppaa” 
lähimmäiselleen (ks. 2. Nefi 28:8)?

• Mikä vaara on siinä, että yritämme kätkeä syntimme Herralta 
tai pitää tekomme pimeässä? (Ks. 2. Nefi 28:9.)

• Mikä väärä opetus kohdassa 2. Nefi 28:3–9 on mielestänne 
vaarallisin nuorille nykyään? Miksi se on mielestänne vahin-
gollinen? Kuinka tuo väärä opetus houkuttelee nuoria? (Ks. 
päivän 2 tehtävä 1.)

Käykää läpi 2. Nefi 28:20–23 ja päivän 2 oppiaiheesta presi-
dentti Boyd K. Packerin kertomus hengellisistä krokotiileista. 
Kehota oppilaita näyttämään luokalle ne varoitusmerkit, jotka 
he piirsivät pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa (päivän 2 
tehtävä 5) havainnollistamaan hengellisiä vaaroja, joista nuoria 
heidän mielestään pitää nykyään varoittaa.

Kysy: Kun ajattelette kaikkia niitä asioita, joista Nefi olisi voinut 
kirjoittaa päättäessään aikakirjaansa, miksi arvelette hänen kir-
joittaneen juuri Saatanan petollisuudesta ja menetelmistä? (Voisit 
halutessasi todistaa siitä avusta ja voimasta, jota me saamme 
Saatanan menetelmien vastustamiseen, kun tutkimme huolella 
Mormonin kirjaa.)

2. Nefi 31
Nefi opettaa, kuinka Vapahtaja antoi meille täydellisen esimerkin
Piirrä yksinkertainen piirros polusta, joka johtaa portin läpi. 
Kehota oppilaita lukemaan 2. Nefi 31:17–18 ja panemaan 
merkille, kuinka Nefi käytti tätä kielikuvaa polusta ja portista 
tähdentämään ainoaa keinoa tulla Jeesuksen Kristuksen luokse. 
Esitä sitten seuraavat kysymykset:

• Mitä portti ja polku näiden jakeiden mukaan kuvaa-
vat? (Portti kuvaa parannusta, kastetta ja Pyhän Hengen 
vastaanottamista.)

• Sen pohjalta, mitä opitte tutkiessanne itseksenne lukua 
2. Nefi 31, miksi Pyhän Hengen vastaanottamisesta käytetään 
ilmausta ”tulikaste”? (Ks. 2. Nefi 31:13; ks. myös jae 17.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 31:19–21. Pyydä 
oppilaita panemaan merkille, mitä meiltä vaaditaan sen jälkeen 
kun olemme kulkeneet ”portin” läpi. Kun oppilaat ovat kerto-
neet, mitä he ovat löytäneet, esitä seuraavat kysymykset:

• Mitä arvelette Nefin tarkoittaneen, kun hän kirjoitti: ”Tämä on 
Kristuksen oppi”? (2. Nefi 31:21.)

• Kun mietitte tänään tutkimianne asioita, niin mitä sellaista 
arvelette taivaallisen Isän haluavan teidän tekevän, mikä 
auttaa teitä edistymään kaidalla ja kapealla polulla? (Voisit 
rohkaista oppilaita asettamaan jonkin tavoitteen vastauksena 
tähän kysymykseen.)

Seuraava viikko (2. Nefi 32 – MK Jaak. 4)
Pidättekö syömisestä? Seuraavalla viikolla oppilaat oppivat, mitä 
tarkoittaa Kristuksen sanoilla kestitseminen (ks. 2. Nefi 32:3). 
Kuinka profeetan pitäisi oikaista kansaa, jonka keskuudessa 
alkaa olla rakkautta rahaa kohtaan tai siveyden lakia rikkovia 
henkilöitä? Pankaa merkille, kuinka Jaakob käsittelee näitä 
ongelmia.
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Johdanto
Opetettuaan, että kaita ja kapea polku ”johtaa iankaik-
kiseen elämään” (2. Nefi 31:18), Nefi huomasi kansansa 
miettivän, mitä heidän pitäisi tehdä heidän lähdet-
tyään tuolle polulle. 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 näitä asioita, Pyhä 
Henki auttaisi heitä tietämään, mitä tehdä.

OPPIAIHE 41

2. Nefi 32

Opetusehdotuksia

2. Nefi 32:1–7
Nefi neuvoo meitä etsimään jumalallista johdatusta Jeesuksen Kristuksen 
sanoista ja Pyhän Hengen kehotuksista.
Kehota oppilaita miettimään tilannetta, jolloin he ovat neuvoneet jollekulle reitin johonkin 
paikkaan. Pyydä heitä selittämään, miksi oli joko helppoa tai vaikeaa antaa nuo ohjeet.

Muistuta oppilaita siitä, että edellisessä oppiaiheessa he tutkivat ohjeita, jotka Nefi antoi 
kansalleen. Annettuaan nämä ohjeet Nefi sanoi: ”Tämä on se keino” (2. Nefi 31:21). Auta 
oppilaita kertaamaan oppimaansa esittämällä seuraavat kysymykset:

• Mihin Nefin ohjeet johtavat meidät, jos me noudatamme niitä? (Iankaikkiseen elämään; 
ks. 2. Nefi 31:20.)

• Kuinka me kohdan 2. Nefi 31:17–18 mukaan pääsemme polulle, joka johtaa iankaikki-
seen elämään?

Selitä, että Nefin opetukset luvussa 2. Nefi 31 jatkuvat luvussa 2. Nefi 32. Pyydä oppilaita 
etsimään kohdasta 2. Nefi 32:1 kysymys, joka Nefin kansalla oli siitä, mitä hän oli opetta-
nut heille. Kehota muutamaa oppilasta ilmaisemaan tämä kysymys omin sanoin. (Varmista, 
että oppilaat ymmärtävät, että ihmiset miettivät, mitä heidän pitäisi tehdä sen jälkeen kun 
he ovat päässeet iankaikkiseen elämään johtavalle polulle.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 32:2–3. Pyydä luokkaa panemaan merkille, 
mitä Nefi vastasi ihmisten kysymykseen. Tähdennä, että 2. Nefi 32:3 on pyhien kirjoitusten 
hallittava kohta. Voisit kannustaa oppilaita merkitsemään tämän kohdan selvästi erottuvalla 
tavalla, jotta he pystyvät löytämään sen helposti.

• Mitkä sanat kohdassa 2. Nefi 32:3 kuvailevat, kuinka meidän tulee ottaa vastaan Kristuk-
sen sanat? Kuinka itsensä kestitseminen eroaa välipalan haukkaamisesta?

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että kestitsee itseään Kristuksen sanoilla?

• Mitä Nefi sanoi seuraavan siitä, että me kestitsemme itseämme Kristuksen sanoilla?

• Mistä eri paikoista me voimme löytää Jeesuksen Kristuksen sanoja? (Mahdollisia vastauk-
sia: pyhistä kirjoituksista, nykyajan profeettojen sanoista ja Pyhän Hengen innoituksesta.)

Varmista, että oppilaat ymmärtävät, että kun me kestitsemme itseämme Kristuksen 
sanoilla, Kristuksen sanat kertovat meille kaiken, mitä meidän tulee tehdä.

Auta oppilaita miettimään, kuinka hyvin he kestitsevät itseään Jeesuksen Kristuksen 
sanoilla, lukemalla seuraava luettelo ja pitämällä tauko kunkin kohdan jälkeen. Pyydä 
oppilaita kirjoittamaan tämä luettelo pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa tai semi-
naarimuistivihkoonsa tai erilliselle paperille.

1. Henkilökohtainen pyhien kirjoitusten tutkiminen

2. Sakramenttikokous

3. Yleiskonferenssi

4. Perheen yhteinen pyhien kirjoitusten tutkiminen

5. Seminaari

2. Nefi 32:3 on 
pyhien kirjoitusten 
hallittava kohta. Käytä 
oppiaiheen lopussa 
olevaa opetusehdotusta 
auttaaksesi oppilaita 
hallitsemaan tämän 
kohdan.
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6. Perheilta

7. Aaronin pappeuden koorumin kokous tai Nuorten Naisten luokka

8. Henkilökohtainen rukous

Kehota oppilaita miettimään, kuinka hyvin he etsivät Jeesuksen Kristuksen sanoja kussakin 
näistä tilanteista. Pyydä heitä kirjoittamaan kunkin tilanteen kohdalle joko kestitsen itseäni, 
haukkaan välipalaa tai näen nälkää. Oppilas saattaa esimerkiksi kestitä itseään pyhiä kirjoi-
tuksia tutkiessaan mutta vain haukata välipalaa yleiskonferenssissa. Oppilas, joka ei ole 
tarkkaavainen sakramenttikokouksessa, voisi kirjoittaa sen tilanteen viereen näen nälkää.

Pyydä oppilaita valitsemaan yksi niistä tilanteista, joissa he nykyään haukkaavat välipalaa tai 
näkevät nälkää, ja kehota heitä asettamaan tavoite, joka auttaa heitä siinä tilanteessa paremmin 
”kestitsemään itseään Kristuksen sanoilla”. (Voisit kannustaa heitä miettimään tämän tavoitteen 
yhteydessä Velvollisuus Jumalaa kohtaan - ohjelman tai Edistyminen- ohjelman tavoitteitaan.)

Voisit vahvistaa oppilaiden ymmärrystä omasta vastuustaan etsiä henkilökohtaista johda-
tusta Pyhältä Hengeltä pyytämällä heitä lukemaan itsekseen 2. Nefi 32:4–7. Pyydä heitä 
sitten keskustelemaan seuraavista kysymyksistä parin kanssa. (Voisit antaa heille nämä 
kysymykset monisteena tai kirjoittaa ne taululle ennen oppitunnin alkua.)

• Mitä jakeen 4 ”pyydä” tai ”kolkuta” mielestänne tarkoittaa? Mitä Nefi sanoo tapahtuvan 
niille, jotka eivät pyydä eivätkä kolkuta?

• Minkä siunauksen Nefi lupaa, että voimme saada, kun me otamme vastaan Pyhän Hengen?

• Miksi Nefi murehti kansansa vuoksi?

Ilmaise luottamuksesi siihen, että kun oppilaat kestitsevät itseään Jeesuksen Kristuksen 
sanoilla, Pyhä Henki auttaa heitä kulkemaan iankaikkiseen elämään johtavaa polkua.

2. Nefi 32:8–9
Nefi neuvoo meitä rukoilemaan aina
Selitä, että seuraavaksi Nefi keskittyi yhteen asiaan, jota me voimme tehdä saadaksemme 
Jeesuksen Kristuksen sanat. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 32:8 ja panemaan 
merkille, mitä meidän Nefin mukaan pitäisi tehdä. Kun he ovat löytäneet vastauksen, esitä 
seuraavat kysymykset auttaaksesi heitä pohtimaan rukouksen tärkeyttä:

• Mistähän syystä Pyhä Henki haluaa meidän rukoilevan?

• Mistähän syystä Saatana ei halua meidän rukoilevan? Millä tavoilla Saatana saattaisi 
yrittää taivuttaa ihmisiä olemaan rukoilematta?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 32:9. Tähdennä, että 2. Nefi 32:8–9 on 
pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Voisit kannustaa oppilaita merkitsemään tämän koh-
dan selvästi erottuvalla tavalla, jotta he pystyvät löytämään sen helposti.

• Miten usein meidän tulisi rukoilla? Mitä mielestänne tarkoittaa se, että rukoilee aina?

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin David A. Bednarin seuraavat sanat. (Jos 
mahdollista, ota kopioita tästä lainauksesta, jotta oppilaat voivat seurata mukana ja keskittyä 
vanhin Bednarin sanoihin. Jos otat kopioita, huomaa, että lainaus jatkuu myöhemmin oppiai-
heessa lyhyen keskustelun jälkeen. Ota mukaan myös tämä osa lausuntoa.) Kehota oppilaita 

kuuntelemaan vanhin Bednarin neuvoa siitä, kuinka tulee rukoilla aina.

”Luonteessamme, käyttäytymisessämme tai hengellisessä kasvussamme 
saattaa olla seikkoja, joista meidän tulee kysyä taivaallisen Isän neuvoa 
aamurukouksessa. – –

Päivän aikana pidämme sydämessämme rukouksen pyytäen jatkuvaa apua ja 
opastusta – –.

Tämän nimenomaisen päivän aikana huomaamme, että on tilanteita, joissa meillä tavalli-
sesti olisi taipumus puhua karkeasti mutta emme tee niin, tai saattaisimme osoittaa taipu-
musta vihastumiseen, mutta emme vihastu. Huomaamme taivaallisen avun ja voiman ja 
tunnistamme nöyrästi vastaukset rukoukseemme. Tuona tunnistamisen hetkenä pidämme 
hiljaisen kiitosrukouksen.” (”Rukoilkaa alati”, Liahona, marraskuu 2008, s. 41–42.)

Auta oppilaita pohtimaan tätä neuvoa kysymällä:

• Tuleeko mieleenne tältä päivältä tai viime päiviltä hetkiä, jolloin olisitte voineet noudat-
taa tätä vanhin Bednarin ehdotusta? (Voit pyytää oppilaita pikemminkin pohtimaan tätä 
kysymystä mielessään kuin vastaamaan siihen ääneen.)

2. Nefi 32:8–9 
on pyhien kirjoitusten 
hallittava kohta. Käytä 
oppiaiheen lopussa 
olevaa opetusehdotusta 
auttaaksesi oppilaita 
hallitsemaan tämän 
kohdan.
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Jatka vanhin Bednarin neuvojen lukemista:

”Päivän päättyessä polvistumme uudestaan ja annamme selonteon Isällemme. Tarkastelemme 
päivän tapahtumia ja ilmaisemme sydämellisen kiitoksen saamistamme siunauksista ja avusta. 
Teemme parannuksen ja tunnistamme Herran Hengen avulla keinoja menetellä paremmin ja 
tulla paremmiksi huomenna. Iltarukouksemme rakentuu siten aamurukouksemme varaan ja 
on jatkoa sille. Ja iltarukouksemme on myös valmistelua merkitykselliselle aamurukoukselle.

Aamu-  ja iltarukoukset – ja kaikki rukoukset niiden välissä – eivät ole toisiinsa liittymättö-
miä, erillisiä tapahtumia, vaan ne liittyvät yhteen joka päivä ja päivien, viikkojen, kuukau-
sien 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 auttavat meitä saavuttamaan suurimmat siunaukset, mitä Jumala on varannut 
uskollisille lapsilleen.” (”Rukoilkaa alati”, s. 42.)

Auta oppilaita ymmärtämään loppuosa jakeesta 2. Nefi 32:9 selittämällä, että sana pyhittää 
tarkoittaa vihkimistä, pyhäksi tekemistä tai vanhurskaaksi tulemista (ks. PKO, ”Pyhitys, 
pyhityksen laki”, scriptures.lds.org/fi).

• Miksi meidän pitäisi rukoilla aina ennen kuin teemme jotakin Herralle?

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että Herra pyhittää meidän tekomme meidän sielumme 
parhaaksi?

• Kuinka vanhin Bednarin neuvot voivat auttaa meitä elämään pyhitetympää elämää?

Todista, että kun me rukoilemme aina, me kykenemme tekemään kaiken, mitä Herra 
haluaa meidän tekevän sielumme parhaaksi.

Yhteenvetona siitä, mistä oppilaat ovat keskustelleet tässä oppiaiheessa, lue seitsemän-
kymmenen koorumin jäsenen, vanhin Spencer J. Condien seuraavat sanat:

”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 kirjoitettujen sanojen muodossa, 
mutta saatte lukiessanne selkeitä tuntemuksia ja kuiskauksia, ja lupauksen 
mukaisesti 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 32:3
Kysy oppilailta, kuinka kauan mahtaisi kestää, että he oppisivat ulkoa kohdan 2. Nefi 32:3, 
jos he sanoisivat sen joka kerta aterioidessaan. Haasta heidät kertaamaan tämä pyhien 
kirjoitusten kohta – itsensä kestitseminen Kristuksen sanoilla – joka kerta kun he muuta-
man seuraavan päivän aikana aterioivat. Kun he ovat oppineet jakeen ulkoa, pyydä heitä 
kertomaan, kuinka monta ateriaa siihen tarvittiin.

Pyhien kirjoitusten hallinta – 2. Nefi 32:8–9
Kysy oppilailta, ovatko he koskaan yrittäneet rukoilla sydämessään kokonaisen päivän tai 
kokonaisen viikon ajan. Kehota heitä kertomaan kokemuksistaan. Pyydä luokkaa mietti-
mään tapoja, joilla he voivat ”rukoilla aina” seuraavan vuorokauden ajan. Haasta heidät 
tekemään niin ja kertomaan kokemuksestaan seuraavan oppitunnin alussa.

Huom. Ellei sinulla ole aikaa käyttää näitä opetusehdotuksia tässä oppiaiheessa, voisit 
käyttää niitä kertauksena tulevissa oppiaiheissa.

Kommentteja ja taustatietoja
2. Nefi 32:2. Mitä tarkoitetaan sillä, että puhuu 
enkelien kielellä?
Jotkut saattavat ihmetellä, mitä enkelien kielellä 
puhuminen tarkoittaa. Presidentti Boyd K. Packer on 

opettanut, että enkelien kielellä puhuminen ”tarkoit-
taa yksinkertaisesti sitä, että te voitte puhua Pyhän 
Hengen voimalla” (”Pyhän Hengen lahja – mitä jokai-
sen jäsenen tulee tietää”, Liahona, elokuu 2006, s. 21).
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Johdanto
Nefi päätti aikakirjansa julistamalla, että hänen kir-
joittamansa sanat todistavat Jeesuksesta Kristuksesta 
ja kannustavat ihmisiä tekemään hyvää ja kestämään 
loppuun asti. Hän sanoi, että vaikka hän kirjoitti 
heikkoudessa, hänen sanansa ovat suuriarvoisia ja ne 

tehtäisiin vahvoiksi niille, jotka niitä lukisivat (ks. 2. Nefi 
33:3–4). Hän todisti, että hänen kirjoituksensa ovat 
Kristuksen sanoja ja että ihmiset olisivat tilivelvollisia 
Jumalalle siitä, kuinka he suhtautuisivat niihin (ks. 
2. Nefi 33:10–15).

OPPIAIHE 42

2. Nefi 33

Opetusehdotuksia

2. Nefi 33:1–2
Nefi opettaa, että Pyhällä Hengellä on voima viedä totuus sydämeemme
Piirrä taululle seuraava piirros:

• Mitä eroa on sillä, että sanoma viedään jonkun sydämeen tai että se vaikuttaa jonkun 
sydämeen?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 33:1. Pyydä sitten oppilaita pohtimaan 
mielessään seuraavaa kysymystä:

• Miksi mielestänne on merkittävää, että Pyhä Henki vie totuuden sydämeemme mutta ei 
välttämättä vaikuta sydämeemme?

Kun oppilaat pohtivat tätä kysymystä, lue ääneen kahdentoista apostolin koorumin 
jäsenen, vanhin David A. Bednarin seuraavat sanat. Selitä, että tässä lausunnossa vanhin 
Bednar puhuu kohdasta 2. Nefi 33:1.

”Huomatkaa, että Hengen voima kyllä vie sanoman sydämeen mutta että se 
ei välttämättä vaikuta sydämeen. Opettaja voi selittää, havainnollistaa, 
vakuuttaa ja todistaa ja tehdä sen suurella hengellisellä voimalla ja vaikutta-
vasti. Sanoman sisältö ja Pyhän Hengen todistus alkavat kuitenkin loppujen 
lopuksi vaikuttaa sydämessä vain, mikäli vastaanottaja sen sallii.” (Ks. 
”Etsikää oppia uskon kautta”, puhe kirkon koululaitoksen uskonnonopetta-

jille, 3. helmikuuta 2006, s. 1, si.lds.org.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan seitsemänkymmenen koorumin jäsenen, vanhin Gerald N. 
Lundin seuraavat sanat:

”Miksi vain vie sydämeen? Yksilön tahdonvapaus on niin pyhä, että taivaallinen Isä ei kos-
kaan pakota ihmissydäntä, vaikka Hänellä on ääretön voima. – – Jumala sallii meidän toimia 
oman sydämemme valvojana tai portinvartijana. Meidän on omasta vapaasta tahdostamme 
avattava sydämemme Hengelle.” (”Sydämemme avaaminen”, Liahona, toukokuu 2008, s. 33.)

• Mikä ratkaisee sen, vaikuttaako jokin sanoma ihmisen sydämeen?

• Milloin olette tunteneet, että jokin evankeliumiaiheinen sanoma on vaikuttanut sydä-
meenne? Mitä tämä kertoo teille sydämestänne tuolla hetkellä?

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 33:2 ja panemaan merkille, millä tavoin 
sydämensä paaduttaneet ihmiset suhtautuvat Pyhään Henkeen. Voisit selittää, että sana 
”paaduttaa” tarkoittaa tunteettomaksi tekemistä, kovettamista.

• Millaisia ovat kovasydämisten ihmisten käyttäytymistavat ja asenteet?

vie sydämeen vaikuttaa 
sydämeen
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• Mikä on kohdan 2. Nefi 33:2 sanoma teille? (Oppilaat saattavat vastata, että me pää-
tämme, avaammeko sydämemme Pyhän Hengen innoitukselle vai suljemmeko sen siltä. 
Varmista, että he ymmärtävät, että kun me avaamme sydämemme, Pyhän Hengen 
sanomia voi tulla sydämeemme.)

Ennen kuin etenet oppiaiheessa, anna oppilaiden miettiä hetki oman sydämensä tilaa ja 
ratkaista, antavatko he totuuden sanomien vaikuttaa sydämeensä.

2. Nefi 33:3–15
Nefi selittää aikakirjansa tarkoituksen ja toiveensa, että hänen lukijansa uskovat 
Kristukseen
Kirjoita taululle seuraavaa:

2. Nefi 33:3 – Minä rukoilen alati…

2. Nefi 33:4 – Minä tiedän…

2. Nefi 33:6 – Minä riemuitsen…

2. Nefi 33:7 – Minulla on…

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 33:3–7 ja panemaan merkille, mitä Nefi toivoo 
niiltä ihmisiltä, jotka lukisivat hänen sanansa. Kehota muutamaa oppilasta tulemaan 
taululle ja täydentämään virkkeet omin sanoin tai Nefin sanoin. (Muutama ilmaus taululla 
johtaa useampaan kuin yhteen vastaukseen.)

• Kuinka me voimme vahvistaa omaa todistustamme Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen 
sovituksestaan?

Pyydä viittä oppilasta lukemaan vuorotellen ääneen 2. Nefi 33:10–14. Pyydä luokkaa 
seuraamaan mukana ja etsimään Nefin jäähyväisistä ilmauksia, jotka ovat merkityksellisiä 
heille. Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät nämä ilmaukset.

• Mitkä ilmaukset ovat merkityksellisiä teille? Miksi?

• Jos ihmiset uskovat Kristukseen, mitä he ajattelevat Mormonin kirjasta? (Ks. 2. Nefi 33:10.)

• Mitä Nefi varoitti tapahtuvan niille, jotka hylkäisivät hänen sanansa? (Kun oppilaat 
vastaavat tähän kysymykseen, voisit ehdottaa, että he ajattelevat myös sitä, miltä heistä 
tulee tuntumaan, kun he ovat Herran edessä, jos he ovat uskoneet Nefin ja muiden pro-
feettojen sanat ja noudattaneet niitä.)

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 33:15 ja pohtimaan Nefin viimeisiä sanoja: 
”Minun on toteltava.” Anna sitten heille muutama minuutti aikaa selailla Ensimmäistä ja 
Toista Nefin kirjaa ja etsiä esimerkkejä Nefin kuuliaisuudesta. Pyydä muutaman minuutin 
kuluttua oppilaita kertomaan, mitä he ovat löytäneet. Mahdollisia vastauksia: lähtö Jerusa-
lemista, paluu Jerusalemiin hakemaan pronssilevyjä, paluu jälleen Jerusalemiin pyytämään 
Ismaelin perhettä mukaan, kahden levykokoelman kirjoittaminen, Liahonan ohjeiden 
noudattaminen, laivan rakentaminen, matkustaminen luvattuun maahan, erottautuminen 
Lamanista ja Lemuelista ja kansan johtaminen vanhurskaudessa. Kun oppilaat mainitsevat 
esimerkkejä, voisit tehdä niistä luettelon taululle.

Kirjoita taululle seuraavaa: Minun täytyy…

Pyydä oppilaita täydentämään tämä virke pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa tai 
seminaarimuistivihkoonsa. Ilmaise luottamuksesi siihen, että he voivat päättää olla kuu-
liaisia. Kerro ajatuksiasi siitä, kuinka Nefin sanat voivat auttaa heitä vahvistamaan uskoaan 
Jeesukseen Kristukseen ja lisäämään heidän kykyään tehdä hyvää.

Kertaus: 2. Nefi
Käytä hieman aikaa auttaaksesi oppilaita kertaamaan Toinen Nefin kirja. Pyydä heitä miet-
timään, mitä he ovat oppineet tästä kirjasta sekä seminaarissa että tutkiessaan pyhiä kirjoi-
tuksia itsekseen. Jos tarpeen, kannusta heitä silmäilemään Toista Nefin kirjaa muistamisen 
avuksi. Pyydä heitä valmistautumaan kertomaan Toisesta Nefin kirjasta jotakin sellaista, 
mikä on innoittanut heitä tekemään hyvää ja uskomaan Jeesukseen Kristukseen, kuten 
Nefi sanoi (ks. 2. Nefi 33:4). Riittävän ajan kuluttua pyydä muutamia oppilaita kertomaan 
ajatuksiaan ja tuntemuksiaan.
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Lue seuraavat lausunnot vastuullisesta tehtävästämme lukea Mormonin kirja ja siunauk-
sista, joita saamme elämäämme, kun täytämme tämän tehtävän:

Presidentti Joseph Fielding Smith on sanonut: ”Mielestäni kenenkään tämän kirkon 
jäsenen ei pitäisi koskaan olla tyytyväinen, ennen kuin hän on lukenut Mormonin kirjan 
yhä uudelleen ja pohtinut sitä perusteellisesti, niin että hän voi todistaa, että se on todel-
lakin aikakirja, joka on Kaikkivaltiaan innoittama, ja että sen historia on totta” (julkaisussa 
Conference Report, lokakuu 1961, s. 18).

Presidentti Gordon B. Hinckley on opettanut, että jos kirkon jäsenet lukevat Mormonin 
kirjan, he saavat elämäänsä ja koteihinsa ”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).

Oppiaiheen päätteeksi voisit ehkä kertoa jonkin henkilökohtaisen kokemuksen todistuk-
sena siitä, että Nefin sanat tässä luvussa ovat täyttyneet omassa elämässäsi.

Kannusta oppilaita 
ilmaisemaan 
totuuksia omin sanoin
Oppilaat hyötyvät siitä, 
että heillä on usein 
tilaisuuksia kertoa aja-
tuksistaan ja tunteistaan, 
selittää evankeliumin 
periaatteita ja todistaa 
totuudesta. Vanhin 
Richard G. Scott kahden-
toista apostolin koo-
rumista on havainnut: 
”Oppilaiden esittäessä 
totuuksia omin sanoin 
ne varmentuvat heidän 
sielussaan ja vahvistavat 
heidän henkilökohtaista 
todistustaan” (”Ymmär-
täkää totuus ja eläkää 
sen mukaan”, puhe 
kirkon koululaitoksen 
uskonnonopettajille, 4. 
helmikuuta 2005, s. 3, 
si.lds.org). Vaikka onkin 
tärkeää antaa oppilaille 
tilaisuuksia puhua, 
heidän ei kuitenkaan 
pidä tuntea, että heitä 
pakotetaan tai painoste-
taan tekemään niin.
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JOHDANTO:  

Jaakobin kirja
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Tutkimalla Jaakobin kirjaa oppilaat voivat 
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 ja luo yleis-
katsauksen siihen, kuinka Jumala toimii 
Israelin huoneen kanssa. 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 pappeus-
johtajana ja opettajana Jaakob työskenteli 
uutterasti taivutellakseen kansansa usko-
maan 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 Jaa-
kob uskoi levyt poikansa Enosin haltuun.

Keille tämä kirja kirjoitettiin 
ja miksi?
Nefi opetti Jaakobia kirjoittamaan muistiin 
pyhiä opetuksia, ilmoituksia ja profe-
tioita ”Kristuksen tähden ja kansamme 
tähden” (MK Jaak. 1:4). Jaakob noudatti 
tätä opetusta ja säilytti kirjoitukset, joita 
hän piti kallisarvoisimpina (ks. MK Jaak. 
1:2). Hän kirjoitti: ”Me ponnistelemme 
uutterasti kaivertaaksemme nämä sanat 
levyihin toivoen, että rakkaat veljemme 
ja lapsemme ottavat ne vastaan kiitollisin 
sydämin. – – Sillä tätä tarkoitusta varten 
me olemme kirjoittaneet nämä asiat, jotta 
he tietäisivät, että me tiesimme Kristuk-
sesta, ja meillä oli toivo hänen kirkkau-
destaan monta sataa vuotta ennen hänen 
tulemistaan.” (MK Jaak. 4:3–4.) Jaakob 
kommentoi kirjoitustensa keskeistä teemaa 
huomauttaessaan: ”Miksi ei voisi puhua 
Kristuksen sovituksesta ja saada täydellistä 
tietoa hänestä – –?” (MK Jaak. 4:12.)

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.

Mitä erityisiä 
asiakokonaisuuksia tässä 
kirjassa on?
Jaakobin kirja antaa tietoa nefiläisten hal-
lintotavasta Nefin kuoleman jälkeen. Nefi 
voiteli erään miehen toimimaan jälkeensä 
kansan kuninkaana ja hallitsijana, kun taas 

Jaakob ja hänen veljensä Joosef jatkoivat 
nefiläisten hengellisinä johtajina. Toinen 
selkeä asiakokonaisuus tässä kirjassa on 
se, kun Jaakob tuomitsee pluraaliavioliiton 
luvattoman harjoittamisen. Ainoa viittaus 
Mormonin kirjassa tähän aiheeseen on 
luvussa MK Jaak. 2. Jaakobin kirjassa on 
myös Mormonin kirjan pisin luku, MK 
Jaak. 5, joka sisältää Senosin vertauksen 
oliivipuista. Lisäksi Jaakobin kirjaan on 
merkitty muistiin ensimmäinen tilanne, 
jolloin Mormonin kirjan profeetta varoittaa 
suoraan nefiläisiä ylpeydestä – synnistä, 
joka aiheuttaisi heidän lopullisen tuhonsa 
(ks. MK Jaak. 2:12–22; Moroni 8:27). 
Siinä kerrotaan myös ensimmäisestä anti-
kristuksen tulosta nefiläisten keskuuteen.

Päätapahtumat
MK Jaakob 1 Jaakob noudattaa 
Nefin käskyä pitää pyhää aikakir-
jaa. Nefi kuolee. Jaakob ja Joosef 
palvelevat kansan keskuudessa 
opettaen heille Jumalan sanaa.

MK Jaakob 2–3 Puhuessaan temp-
pelissä Jaakob varoittaa nefiläisiä 
ylpeydestä, rakkaudesta rikkauk-
siin ja moraalittomuudesta.

MK Jaakob 4–6 Jaakob todistaa 
Kristuksesta ja lainaa Senosin ver-
tausta oliivipuista. Hän kannustaa 
kansaansa tekemään parannuksen, 
ottamaan vastaan Herran armon ja 
valmistautumaan tuomioon.

MK Jaakob 7 Herran avulla Jaa-
kob saattaa häpeään Seremin, 
antikristuksen. Hän mainitsee 
selkkaukset nefiläisten ja lamani-
laisten välillä ja antaa pienet levyt 
edelleen Enosille.

145
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MK Jaakob 1 – MK Jaakob 2:11
Johdanto
Nefin kuoleman jälkeen nefiläiset alkoivat ”antautua 
jonkin verran jumalattomiin tapoihin” uuden kuninkaan 
hallituskauden aikana (MK Jaak. 1:15). Nefi oli vihki-
nyt Jaakobin ja tämän veljen Joosefin 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.

Opetusehdotuksia

MK Jaakob 1:1–8
Jaakob tallentaa pyhiä totuuksia ja tekee työtä auttaakseen muita tulemaan 
Jeesuksen Kristuksen luokse
Pyydä oppilaita antamaan esimerkkejä pappeusjohtajien eri tehtävänimikkeistä. (Mah-
dollisia vastauksia: profeetat ja apostolit, johtavat auktoriteetit, vaarnanjohtajat, piispat ja 
koorumien johtajat.) Pyydä muutamia oppilaita kertomaan lyhyesti, millä tavoin pappeus-
johtajat ovat pappeuden palvelutyön kautta olleet siunauksena heidän elämässään.

Selitä, että Nefi oli vihkinyt nuoremmat veljensä Jaakobin ja Joosefin kansan papeiksi ja 
opettajiksi (ks. 2. Nefi 5:26; MK Jaak. 1:18). Kun Nefin elämä lähestyi loppuaan, hän antoi 
Jaakobille vastuun levyistä, jotka sisälsivät heidän kansansa aikakirjan.

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen MK Jaak. 1:1–4. Pyydä heitä mainitsemaan, mitä Nefi 
käski Jaakobin tallentaa levyihin ja miksi. (Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät Nefin 
Jaakobille antamat ohjeet.) Kun oppilailla on ollut riittävästi aikaa lukea, pyydä muutamia 
heistä kertomaan luokalle, mitä he ovat löytäneet.

Tuo esiin jakeen MK Jaak. 1:4 viimeiset sanat ”kansamme tähden”, elleivät oppilaat mainitse niitä.

• Mitä sanat ”kansamme tähden” tarkoittavat? (Heidän hyväkseen.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen MK Jaak. 1:5–6. Pyydä luokkaa panemaan mer-
kille, mitä sellaista Herra ilmoitti Jaakobille ja Joosefille, mikä auttaisi heitä opettamaan 
kansaansa. (Voit ehkä selittää, että ilmaus ”suuren huolen tähden” viittaa heidän syvään 
huolenpitoonsa kansasta.)

• Mitä Herra ilmoitti Jaakobille ja Joosefille? (Hän näytti heille, mitä nefiläisille tapahtuisi 
tulevaisuudessa, ja Hän ilmoitti Kristuksen tulemista koskevia yksityiskohtia.)

• Kuinka tieto näistä asioista on saattanut auttaa Jaakobia ja Joosefia, kun he ovat opetta-
neet kansaansa?

Kirjoita taululle sana saadaksemme. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen MK Jaak. 1:7–8 ja 
panemaan merkille, mitä Jaakob ja Joosef halusivat saada kansan tekemään. (Voisit ehdot-
taa, että oppilaat merkitsevät löytämänsä asiat.) Pyydä muutamia oppilaita kirjoittamaan 
taululle yksi asia, jonka he löytävät.

Pyydä oppilaita mainitsemaan, mikä tai mitkä taululla olevista ilmauksista ovat sellaisia, jotka he 
haluaisivat ymmärtää paremmin. Kun oppilaat mainitsevat näitä ilmauksia, kysy, osaavatko muut 
oppilaat auttaa selittämään niitä. Tässä keskustelussa saattaa olla hyötyä seuraavista määritelmistä:

”Pääsisi hänen lepoonsa” – Pääseminen Herran lepoon tarkoittaa sitä, että tuntee rauhaa 
tässä elämässä ja saa Jumalan kirkkauden täyteyden seuraavassa elämässä (ks. OL 84:24).

”Katsoisivat hänen [Kristuksen] kuolemaansa” – Katsomisella tarkoitetaan myös kes-
kittynyttä tutkistelemista. Kun Jaakob kirjoitti, että hän halusi saada ihmiset uskomaan 
Kristukseen ja katsomaan Hänen kuolemaansa, hän on saattanut tarkoittaa sitä, että hän 
halusi heidän tutkistelevan keskittyneesti Jeesuksen Kristuksen sovitusta, käsittävän sen 
merkityksen ja saavan henkilökohtaisen todistuksen siitä.

”Kärsisivät hänen ristinsä” – Tämä ilmaus viittaa halukkuuteemme kieltää itseltämme juma-
lattomuus ja maailmalliset himot sekä pitää Herran käskyt (ks. JSR Matt. 16:26; Luuk. 9:23; 
2. Nefi 9:18). Se viittaa myös halukkuuteemme kestää ja uhrautua seuratessamme Vapahtajaa.

Vaikeiden sanojen 
ja ilmausten 
määritteleminen
Kun autat oppilaita 
ymmärtämään pyhissä 
kirjoituksissa olevia 
vaikeita sanoja ja 
ilmauksia, he osaavat 
paremmin soveltaa niitä 
omaan elämäänsä. Kun 
pyrkii määrittelemään 
jotakin vaikeaa sanaa 
tai ilmausta, saattaa olla 
hyödyllistä käyttää sana-
kirjaa tai tutkia sanaa 
tai ilmausta siten kuin se 
esiintyy muualla pyhissä 
kirjoituksissa.
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”Kestäisivät maailman häväistyksen” – Tämä ilmaus viittaa käskyjen pitämiseen siitä maail-
mallisesta painostuksesta, nöyryytyksestä ja vastustuksesta huolimatta, jota usein tulee 
Jeesuksen Kristuksen opetuslasten osaksi.

Pyydä oppilaita tiivistämään, mitä he ovat oppineet pappeusjohtajien vastuullisista tehtä-
vistä kohdan MK Jaak. 1:1–8 pohjalta. Kun oppilaat esittävät ajatuksiaan, tähdennä, että 
pappeusjohtajat työskentelevät uutterasti auttaakseen meitä tulemaan Kristuksen 
luokse. (Voisit kirjoittaa tämän periaatteen taululle.)

• Kuinka meidän pappeusjohtajamme työskentelevät auttaakseen meitä tulemaan 
Kristuksen luokse?

Anna oppilaille muutama minuutti aikaa kirjoittaa pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkir-
jaansa, millä tavoin profeetat tai muut pappeusjohtajat ovat auttaneet heitä yhdellä tai 
kahdella osa- alueella, jotka he panivat merkille kohdassa MK Jaak. 1:7–8. Pyydä muuta-
maa oppilasta kertomaan, mitä he ovat kirjoittaneet. (Muistuta heille, ettei heidän tarvitse 
kertoa mitään, mikä on liian henkilökohtaista tai yksityistä.)

MK Jaakob 1:9–2:11
Jaakob varoittaa kansaa sen jumalattomuudesta
Kannusta oppilaita pohtimaan oppitunnin loppuajan seuraavaa kysymystä:

• Miksi kirkon johtajat varoittavat meitä synnistä?

Jaakob kirjoitti, että veljensä Nefin kuoleman jälkeen kansa alkoi antautua tiettyihin juma-
lattomiin tapoihin. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen MK Jaak. 1:15–16. Pyydä heitä pane-
maan merkille, mitkä kolme osa- aluetta huolestuttivat Jaakobia. (Kun oppilaat ovat vastan-
neet, voit halutessasi kirjoittaa taululle sanat moraalittomuus, maailmallisuus ja ylpeys.)

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen MK Jaak. 1:17–19 ja panemaan merkille, mitä Jaakob ja 
Joosef tekivät auttaakseen kansaansa. Pyydä heitä kertomaan, mitä he löytävät. Pyydä yhtä 
oppilasta kirjoittamaan heidän vastauksensa taululle.

• Mitä teidän mielestänne tarkoittaa se, että saa tehtävän Herralta? (Ks. MK Jaak. 1:17.) 
(Sen selville saamista, mitä Herra haluaa meidän tekevän.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen vanhin Jeff-
rey R. Hollandin seuraavat sanat. Pyydä luokkaa panemaan merkille, millä tavoin kirkon johtajat 
pyrkivät saamaan tehtävänsä Herralta, kun he valmistautuvat opettamaan yleiskonferenssissa:

”Kenties jo tiedättekin (ainakin teidän pitäisi tietää), että harvoja poikkeuksia 
lukuun ottamatta kenellekään [yleiskonferenssissa] puhuvalle ei määrätä mitään 
aihetta. Jokaisen puhujan tulee paastota ja rukoilla, tutkia ja pohtia, aloittaa ja 
keskeyttää ja aloittaa uudelleen, kunnes hän on varma siitä, että tätä konferens-
sia varten tänä aikana hänen aiheensa on se, jonka Herra haluaa hänen esittävän 
riippumatta henkilökohtaisista toiveista tai mieltymyksistä. – – Jokainen on 

vuodattanut kyyneliä, kantanut huolta ja vilpittömästi etsinyt Herran johdatusta opastamaan 
ajatuksiaan ja esitystapaansa.” (”Merkkiviiri kansoille”, Liahona, toukokuu 2011, s. 111.)

• Mitä yleiskonferenssin puhujat tekevät pyrkiessään saamaan tehtävänsä Herralta?

• Miksi on tärkeää ymmärtää, että kirkon johtohenkilöt pyrkivät opettamaan meille sitä, 
mitä Herra haluaa meidän tietävän? Kuinka tämän mielessä pitäminen saattaisi vaikut-
taa meidän asenteeseemme, kun kuuntelemme heidän opettavan?

• Mitkä olivat kohdan MK Jaak. 1:19 mukaan Jaakobin ja Joosefin vastuullisia tehtäviä? 
(Kun oppilaat vastaavat, varmista, että he ymmärtävät, että pappeusjohtajilla on 
Jumalan antama vastuu opettaa Jumalan sanaa ja varoittaa synnistä. Voisit kirjoittaa 
tämän totuuden taululle.)

• Miksi on siunaus, että meillä on vanhemmat ja kirkon johtajat, jotka varoittavat meitä 
synnillisistä asenteista ja käyttäytymistavoista?

• Mitä sanoja Jaakob käytti kuvaillakseen sitä, kuinka heidän tulisi opettaa? Mitä seuraisi, 
elleivät he hoitaisi vastuullisia tehtäviään?

Kehota oppilaita miettimään, miltä heistä tuntuisi, jos he Jaakobin tavoin olisivat johtoteh-
tävässä ja heitä innoitettaisiin kutsumaan ihmisiä tekemään parannus moraalittomuudesta, 
maailmallisuudesta ja ylpeydestä. Jaa luokka pareihin. Kehota heitä lukemaan parinsa 
kanssa vuorotellen MK Jaak. 2:1–3, 6–7, 10–11. Pyydä heitä panemaan merkille ilmauksia, 
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jotka osoittavat, mitä Jaakob ajatteli tehtävästään kutsua ihmisiä parannukseen. Riittävän 
ajan kuluttua pyydä muutamia oppilaita kertomaan luokalle, mitä he ovat löytäneet.

• Mitä nämä ilmaukset kertovat siitä, mitä ajatuksia Jaakobilla oli tehtävästään kutsua 
kansaansa parannukseen? (Varmista, että oppilaat ymmärtävät, että vaikka Jaakob piti 
tätä vastuuta vaikeana, hän suoritti sen, koska hän välitti kansastaan ja koska hän halusi 
noudattaa Jumalan käskyjä.)

Kehota lopuksi oppilaita kirjoittamaan pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa, 1) mitä kirkon 
johtajat ovat opettaneet heille viime aikoina ja kuinka he voivat toteuttaa sitä omassa elämäs-
sään tai 2) kuinka he voivat toteuttaa sitä, mitä ovat tänään oppineet, tehtävässään luokan tai 
koorumin johtokunnassa, tehtävässään kotiopettajana tai muissa johtamistilaisuuksissa. (Voit 
halutessasi kirjoittaa nämä ohjeet taululle.) Kannusta oppilaita noudattamaan pappeusjohta-
jiensa neuvoja. Lausu lopuksi oma todistuksesi tässä oppiaiheessa opettamistasi periaatteista.

Kommentteja ja taustatietoja
MK Jaakob 1:19. ”Me pidimme virkamme 
kunniassa Herran edessä”
Presidentti Thomas S. Monson on selittänyt, mitä tar-
koittaa pitää virka tai kutsumus kunniassa:

”Mitä kutsumuksen kunniassa pitäminen tarkoittaa? 
Se tarkoittaa sitä, että me lisäämme sen arvokkuutta ja 
tärkeyttä, teemme siitä kunnioitetun ja kiitetyn kaik-
kien ihmisten silmissä, avarramme ja vahvistamme sitä, 
annamme taivaan valon loistaa sen kautta toisille ihmisille.

Ja kuinka kutsumus pidetään kunniassa? Yksinkertai-
sesti tekemällä se, mitä siihen kuuluu. Vanhin pitää van-
himmalle säädetyn kutsumuksen kunniassa oppimalla 
tuntemaan velvollisuutensa vanhimpana ja sen jälkeen 
täyttämällä ne. Mikä koskee vanhinta, koskee myös 
diakonia, opettajaa, pappia, piispaa ja jokaista, jolla 
on virka pappeudessa.” (”Pyhä palvelukutsu”, Liahona, 
toukokuu 2005, s. 54.)

MK Jaakob 1:19; 2:2. ”Ottaen kansan synnit 
itsemme päälle vastattaviksi”
Ne, joilla on johtovelvollisuuksia kirkossa, kantavat vaka-
vaa vastuuta. Jaakob opetti, että kun johtajat eivät opeta 
Jumalan sanaa niille, joita heidät on kutsuttu johtamaan, 
he tulevat osittain vastuullisiksi näiden ihmisten synneistä. 
Puhuessaan pappeuden veljille presidentti John Taylor 
kommentoi Jaakobin kuvaamaa vastuuta tarkemmin:

”Jos te ette pidä kunniassa kutsumustanne, Jumala 
pitää teitä vastuussa niistä, jotka olisitte voineet 
pelastaa, jos olisitte tehneet velvollisuutenne.” (Kirkon 
presidenttien opetuksia: John Taylor, 2002, s. 164.)

Presidentti Hugh B. Brown ensimmäisestä presidentti-
kunnasta on myöhemmin kommentoinut presidentti 
Taylorin lausumaa:

”Tämä on haasteellinen lausunto. Jos tekemisen syntien tai 
tekemättä jättämisen syntien vuoksi menetän jotakin, mitä 
olisin voinut saada tämän elämän jälkeen, minun itseni 
ja epäilemättä rakkaideni minun kanssani täytyy kärsiä. 
Mutta jos epäonnistun tehtävässäni piispana, vaarnan-
johtajana, lähetysjohtajana tai yhtenä kirkon johtavista 
auktoriteeteista – jos joku meistä laiminlyö niiden opetta-
misen, johtamisen, ohjaamisen ja auttamisen, jotka ovat 
meidän ohjauksessamme ja tehtäväpiirissämme, jotta he 
pelastuisivat, niin jos meidän epäonnistumisemme vuoksi 
heidät menetetään, silloin Herra pitää meitä vastuullisina.” 
(Julkaisussa Conference Report, lokakuu 1962, s. 84.)

MK Jaakob 2:8. ”Jumalan sanaa, – – joka parantaa 
haavoittuneen sielun”
Kun uusi tieto hämmentää tai vaivaa evankeliumin 
oppijaa, hänen on parempi etsiä vastauksia Jumalalta, 
joka tietää kaiken, kuin tehdä yleishaku internetissä tai 
kääntyä mormonivastaisen aineiston puoleen. Se, että 
käännymme suoraan Jumalan puoleen vastauksia saa-
daksemme, osoittaa uskomme Häneen ja suo meidän 
saada vastauksia Pyhän Hengen kautta. Meidän tulee 
lisäksi kääntyä pyhien kirjoitusten puoleen ja myö-
hempien aikojen apostolien ja profeettojen sanojen 
puoleen, jotka voivat vastata vaikeisiin kysymyksiin ja 
parantaa haavoja. Seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat 
opettavat meille, minkä puoleen meidän tulee kääntyä 
ja mitä meidän tulee tehdä, kun meillä on haasteellisia 
kysymyksiä tai huolenaiheita:

MK Jaak. 2:8 – ”Jumalan sanaa, – – joka parantaa haa-
voittuneen sielun.”

Jaak. 1:5–6 – ”Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu 
viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytä-
mänsä. – – Mutta pyytäköön uskossa.”

Moroni 10:5 – ”Ja Pyhän Hengen voimalla te voitte 
tietää totuuden kaikesta.”
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MK Jaakob 2:12–35

Opetusehdotuksia

MK Jaakob 2:12–21
Jaakob nuhtelee kansaansa sen ylpeydestä
Kirjoita taululle seuraavaa: raha, älykkyys, ystävät, kyvyt, evankeliumin tuntemus. Kehota 
oppilaita miettimään, mitä siunauksia Herra on antanut heille näillä osa- alueilla. Kannusta 
heitä pohtimaan, mitä he ajattelevat näistä siunauksista, kun he tutkivat lukua MK Jaak. 2.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen MK Jaak. 2:12–13. Kehota muuta luokkaa seuraa-
maan mukana ja panemaan merkille, mitä monet nefiläisistä olivat alkaneet etsiä.

Kun oppilaat ovat vastanneet, tähdennä, että Jaakob sanoi kansalleen, että nämä olivat 
saaneet rikkauksia kaitselmuksen kädestä. Voit halutessasi selittää, että sana kaitselmus 
viittaa Jumalaan.

• Miksi meidän on tärkeää muistaa, että kaikki meidän siunauksemme tulevat taivaalli-
selta Isältämme?

• Miksi kohdan MK Jaak. 2:13 mukaan monet nefiläisistä olivat ylpistyneet kopeudessa?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presi-
dentti Dieter F. Uchtdorfin seuraavat sanat. Pyydä luokkaa kuuntelemaan ja poimimaan 
oivalluksia siitä, mitä kopeudessa ylpistyminen tarkoittaa:

”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’. – –

Tämän synnin takana on ajatus ’Luojan kiitos, että olen ainutlaatuisempi kuin 
sinä’. Sen ytimenä on halu olla ihailun tai kateuden kohteena. Se on itsestä 
kerskailemisen synti.” (”Ylpeys ja pappeus”, Liahona, marraskuu 2010, s. 56.)

Kannusta oppilaita pohtimaan itsekseen, ovatko he koskaan syyllistyneet syntiin ajatella, 
että he ovat parempia kuin joku toinen.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen MK Jaak. 2:14–16. Pyydä luokkaa panemaan merkille 
ilmauksia, jotka osoittavat, mitä ylpeydestä seuraa. Pyydä heitä kertomaan, mitä he löytävät.

• Mistähän syystä ylpeydellä on voima tuhota meidän sielumme? (Ks. MK Jaak. 2:16.)

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen MK Jaak. 2:17–21. Pyydä heitä panemaan merkille 
ilmauksia, jotka opettavat, kuinka me voimme voittaa ylpeyden ja oppia suhtautumaan 
oikein aineelliseen rikkauteen. Voisit ehdottaa, että he merkitsevät löytämänsä ilmaukset. Kun 
he ovat tutkineet näitä jakeita, pyydä heitä valitsemaan yksi ilmaus, jonka he ovat löytäneet. 
Anna muutamille oppilaille mahdollisuus selittää, kuinka ilmaus, jonka he ovat valinneet, voi 
auttaa meitä voittamaan ylpeyden ja sopimattomat tavat suhtautua aineelliseen rikkauteen. 
(Tämän toiminnan kuluessa voisit myös ehdottaa, että oppilaat lukevat seuraavat pyhien 
kirjoitusten kohdat: 1. Kun. 3:11–13; Mark. 10:17–27; 2. Nefi 26:31; Alma 39:14; OL 6:7.)

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että etsii Jumalan valtakuntaa? Mitä mielestänne tarkoit-
taa se, että saa toivon Kristuksessa?

• Kuinka Jumalan valtakunnan etsiminen ja toivon saaminen Kristuksessa voivat vaikuttaa 
siihen, kuinka suhtaudumme rikkauteen ja aineelliseen omaisuuteen?

Johdanto
Uskollisena tehtävälleen pappeusjohtajana Jaakob 
kutsui kansaansa parannukseen varoittaen heitä ylpey-
den ja sukupuolisen moraalittomuuden synneistä. Hän 

opetti näiden kahden laajalle levinneen synnin vaa-
roista ja seurauksista.
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Pyydä oppilaita kuvittelemaan, kuinka he tiivistäisivät jakeiden MK Jaak. 2:12–21 tärkeimmän 
asian oppilaalle, joka ei ole luokassa tänään. Anna kahdelle tai kolmelle oppilaalle tilaisuus 
kertoa, mitä he sanoisivat. Oppilaat saattavat esittää monia erilaisia tosi periaatteita. Varmista, 
että he ymmärtävät, että meidän tulee etsiä Jumalan valtakuntaa ennen kaikkea muuta. 
Anna oppilaille aikaa kirjoittaa pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa tai seminaarimuis-
tivihkoonsa yhdestä tavasta, jolla he voivat käyttää niitä siunauksia ja mahdollisuuksia, joita 
Herra on antanut heille, rakentaakseen Jumalan valtakuntaa ja siunatakseen muiden elämää.

MK Jaakob 2:22–35
Jaakob nuhtelee ihmisiä, jotka ovat rikkoneet siveyden lakia
Kirjoita taululle presidentti Ezra Taft Bensonin seuraavat sanat:

”Ruton kaltainen synti tämän sukupolven keskuudessa on…”

Kehota oppilaita miettimään, kuinka presidentti Benson olisi saattanut päättää tämän 
virkkeen. Lue sitten seuraava lausunto:

”Ruton kaltainen synti tämän sukupolven keskuudessa on sukupuolinen moraalittomuus. 
Profeetta Joseph Smith sanoi, että tästä tulisi Israelin vanhimmille enemmän kiusauk-
sia, enemmän Saatanan kuritusta ja enemmän vaikeuksia kuin mistään muusta.” (The 
Teachings of Ezra Taft Benson, 1988, s. 277.)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen MK Jaak. 2:22–23, 28 ja panemaan merkille sanoja ja 
ilmauksia, joita Jaakob käytti kuvaillessaan sukupuolisen moraalittomuuden vakavuutta. 
(Sinun on kenties tarpeen selittää, että sana haureus viittaa sukupuolisynteihin.) Pyydä 
oppilaita kertomaan, mitä sanoja ja ilmauksia he löytävät.

Auta oppilaita ymmärtämään siveyden lakia lukemalla seuraava lausunto kirjasesta 
Nuorten voimaksi. Pyydä oppilaita panemaan merkille, mitä tekoja heidän tulee välttää.

”Herran mittapuu, joka koskee sukupuolista puhtautta, on selkeä ja muuttumaton. Älä 
ryhdy mihinkään sukupuolisuhteisiin ennen avioliittoa ja pysy täysin uskollisena puolisol-
lesi avioliiton solmimisen jälkeen. – –

Älä milloinkaan tee mitään, mikä voisi johtaa sukupuolirikkomukseen. Kohtele muita 
kunnioittavasti äläkä himokkaiden ja itsekkäiden halujen tyydyttämisen 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.” (Nuorten voimaksi, kirjanen, 2011, s. 35–36.)

Tuo esiin, että kohdan MK Jaak. 2:23–24 mukaan jotkut ihmiset Jaakobin aikaan yrittivät 
puolustella sukupuolisyntejään.

• Millä tavoin ihmiset nykyään yrittävät toisinaan puolustella sukupuolista moraalittomuutta?

• Mitä asioita nuoret voivat tehdä ollakseen lankeamatta seksuaalisiin kiusauksiin? (Mah-
dollisia vastauksia: rukoilla voimaa, olla tekemisissä hyvien ystävien kanssa, valita terve-
henkistä viihdettä sekä välttää tilanteita ja paikkoja, joissa kiusaus on todennäköinen.)

Voit ehkä tuoda esiin, että yksi nefiläisten synneistä näyttää olleen pluraaliavioliiton luva-
ton harjoittaminen. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen MK Jaak. 2:27–30. Ennen kuin 
he lukevat, sinun tulee ehkä selittää, että sana sivuvaimo viittaa naiseen, joka oli laillisesti 
vihitty miehen kanssa mutta jolla oli vaimoa alempi asema.

• Mikä kohdan MK Jaak. 2:27 mukaan on Herran sana siitä, että jollakulla on enemmän 
kuin yksi vaimo? (Varmista, että oppilaille on selvää, että alusta alkaen Herra on käske-
nyt, että miehen tulee solmia avioliitto yhden vaimon kanssa. Ks. myös OL 49:15–16.)

Selitä, että pluraaliavioliitto, johon ei ole annettu lupaa, on yksi esimerkki haureudesta eli 
sukupuolisynnistä. Jumalan silmissä sukupuolisynnit ovat hyvin vakavia.

• Milloin kohdan MK Jaak. 2:30 mukaan Herran kansalla on lupa elää pluraaliavioliitossa? 
(Kun Herra antaa siihen käskyn.)

Tuo esiin, että tiettyinä aikoina maailman historiassa Herra on käskenyt kansaansa elä-
mään pluraaliavioliitossa. Esimerkiksi Vanhan testamentin aikoina pluraaliavioliitossa 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 se oli jonkin aikaa käytössä 
Joseph Smithistä alkaen (ks. OL 132:32–33, 53).

Siveyden lain 
opettaminen
Kun opetat siveyden 
lakia, ole opettaessasi 
kunnioittava, myön-
teinen ja selkeä. Kun 
pidät kiinni oppiaiheen 
aineistosta ja noudatat 
Pyhän Hengen johda-
tusta, pystyt auttamaan 
oppilaita ymmärtämään, 
mitä heidän tulee tehdä 
noudattaakseen sivey-
den lakia.
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MK JAAKOB 2:12 – 35

Tähdennä, että sukupuolisella moraalittomuudella on perheitä tuhoava vaikutus, lukemalla 
ääneen MK Jaak. 2:31–35. Pyydä oppilaita seuraamaan lukemista kirjoistaan ja panemaan 
merkille moraalittomuuden seurauksia. Tähdennä, että vaikka Jaakob puhuu vain miehille, 
siveyden laki on aivan yhtä tärkeä naisille.

• Kuinka Jaakobin mukaan se, että joku perheenjäsen rikkoo siveyden lakia, vaikuttaa 
perheeseen? Kuinka tämä auttaa selittämään, miksi siveyden lain rikkominen on niin 
vakava synti?

• Jotkut nuoret järkeilevät voivansa rikkoa siveyden lakia, koska heidän tekonsa eivät 
vahingoita ketään muuta. Kuinka yhden ihmisen moraalittomuus saattaisi vaikuttaa 
muihin ihmisiin?

Tämän sukupuolisyntien seurauksia koskevan keskustelun päätteeksi voit halutessasi lukea 
kahdentoista apostolin koorumin jäsenen vanhin Richard G. Scottin seuraavan lausunnon. 
Kehota oppilaita panemaan merkille, mitkä ovat sukupuolisen moraalittomuuden seurauksia.

”Herra on – – kieltänyt nuo intiimit suhteet avioliiton pysyvän sitoumuksen 
ulkopuolella, koska ne tekevät tyhjäksi Hänen aivoituksensa. Pyhän aviolii-
ton suojissa sellaiset suhteet ovat Hänen suunnitelmansa mukaisia. Kun niitä 
harjoitetaan millä tahansa muulla tavalla, ne ovat Hänen tahtonsa vastaisia. 
Ne aiheuttavat vakavaa emotionaalista ja hengellistä vahinkoa. Vaikka 
avioliiton ulkopuolisiin sukupuolisuhteisiin antautuneet eivät tajua, että niin 

tapahtuu nyt, he tajuavat sen myöhemmin. Sukupuolinen moraalittomuus on esteenä 
Pyhän Hengen vaikutukselle ja kaikille Hänen mieltä ylentäville, valaiseville ja voimia 
antaville kyvyilleen. Se saa aikaan voimakasta fyysistä ja emotionaalista kiihotusta. Ajan 
mittaan se saa aikaan sammumattoman himon, joka ajaa uhrinsa yhä vakavampiin 
synteihin.” (Ks. ”Oikeiden valintojen tekeminen”, Valkeus, tammikuu 1995, s. 36.)

Kehota oppilaita katsomaan jakeen MK Jaak. 2:28 alkuosaa ja mainitsemaan, mistä Herra 
iloitsee. (Voit kenties ehdottaa, että oppilaat merkitsevät löytämänsä asian. Varmista, että he 
ymmärtävät, että Herra iloitsee siveydestä.)

• Sen pohjalta, mitä olemme tänään keskustelleet, miksi arvelette Herran iloitsevan siveydestä?

Voit halutessasi näyttää kuvan perheestäsi. Todista siunauksista, joita on tullut sinulle ja 
perheellesi, kun olette eläneet Herran antaman siveyden lain mukaan. Tähdennä, että 
voima saada lapsia on ihmeellinen lahja taivaalliselta Isältämme, kun sitä käytetään Hänen 
asettamissaan rajoissa. Kannusta oppilaita olemaan puhtaita ja tahrattomia, jotta Herra voi 
iloita heidän siveydestään (ks. MK Jaak. 2:28).

Voit ehkä auttaa oppilaita lausumaan todistuksensa siveyden lain mukaan elämisestä esit-
tämällä seuraavan kysymyksen:

• Mitä voisitte sanoa jollekulle, joka väittää, että siveyden laki on aikansa elänyt ja tarpee-
ton? (Kun oppilaat vastaavat tähän kysymykseen, kannusta heitä todistamaan siveyden 
lain noudattamisen siunauksista eikä ainoastaan sen rikkomisen vaaroista.)

Sano oppilaille, että luotat siihen, että he voivat olla moraalisesti puhtaita. Tähdennä, että 
jos he ovat tehneet syntiä siveyden lakia vastaan, heidän tulee etsiä apua piispaltaan tai 
seurakunnanjohtajaltaan, joka voi auttaa heitä tekemään parannuksen ja tulemaan puh-
taiksi Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta.
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MK Jaakob 3–4

Opetusehdotuksia

MK Jaakob 3
Jaakob lohduttaa ja neuvoo puhdassydämisiä sekä kehottaa muita tekemään 
parannuksen
Kehota oppilaita miettimään, minkä neuvon he saattaisivat antaa seuraavissa tilanteissa 
oleville henkilöille:

 1. Nuori nainen pyrkii elämään vanhurskaasti mutta kärsii, koska hänen isänsä on alkoholisti.

 2. Nuori mies pyrkii parhaansa mukaan elämään evankeliumin mukaan mutta kohtaa 
koettelemuksia vanhempiensa avioeron vuoksi.

 3. Nuori nainen pyrkii uutterasti rakastamaan perhettään mutta hänellä on vaikeuksia 
kotona siskonsa itsekkyyden ja ajattelemattomien tekojen vuoksi.

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen kohdan MK Jaak. 3:1 ensimmäinen lause. Pyydä heitä 
mainitsemaan, keille Jaakob puhuu tässä luvussa ensimmäisenä.

Selitä, että Jaakob oli puhunut suoraan ihmisille, jotka olivat syyllistyneet ylpeyteen ja suku-
puolisynteihin. Sitten hän käänsi huomionsa vanhurskaisiin ihmisiin, jotka kohtasivat koettele-
muksia muiden jumalattomuuden vuoksi. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen MK Jaak. 3:1–2. 
Pyydä heitä panemaan merkille neljä asiaa, jotka Jaakob kehotti puhdassydämisiä tekemään.

• Mitkä neljä asiaa Jaakob kehotti puhdassydämisiä tekemään? (”Turvautukaa Jumalaan 
horjumattomin mielin, – – rukoilkaa häntä suuresti uskoen, – – nostakaa päänne ja 
ottakaa vastaan mieluisa Jumalan sana ja kestitkää itseänne hänen rakkaudellaan.”) Mitä 
Jaakob lupasi puhdassydämisille, jos nämä pysyisivät uskollisina? (Lohdutusta ahdin-
goissa ja varjelua vihollisilta.)

• Mitä arvelette, että me voimme tehdä ottaaksemme vastaan Jumalan sanan?

Keskustellessanne kysymyksestä, joka koskee Jaakobin lupauksia puhdassydämisille, varmista, 
että oppilaat ymmärtävät, että Jumala lohduttaa puhdassydämisiä heidän ahdingoissaan. 
Auta oppilaita pohtimaan ja soveltamaan tätä totuutta kysymällä:

• Kuinka Herra on lohduttanut teitä?

• Kuinka uskossa rukoileminen on auttanut teitä jonkin koettelemuksen aikana?

• Milloin Jumalan sana on auttanut teitä tuntemaan Hänen rakkautensa?

Selitä, että puhuttuaan puhdassydämisille Jaakob puhui jälleen niille, jotka eivät olleet 
puhdassydämisiä.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen MK Jaak. 3:3–4. Pyydä luokkaa mainitsemaan, mitä 
Jaakob kehotti epäpuhtaita tekemään.

• Mitä tapahtuisi, ellei Jaakobin kansa tekisi parannusta?

Tuo esiin, että Jaakob sanoi, että lamanilaiset olivat vanhurskaampia kuin jotkut sen ajan 
nefiläisistä. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen MK Jaak. 3:5–7 ja panemaan merkille, 
missä asioissa lamanilaiset olivat vanhurskaampia kuin jotkut nefiläisistä.

Johdanto
Luvussa MK Jaak. 3 on Jaakobin kansalleen esittämän 
saarnan loppuosa. Jaakob lausui lyhyesti lohdun ja 
lupauksen sanoja puhdassydämisille. Hän myös nuhteli 
ylpeitä ja epäsiveellisiä kansansa keskuudessa varoit-
taen heitä seurauksista, jotka tulisivat, elleivät he tekisi 
parannusta. MK Jaak. 4 sisältää sanat, jotka Jaakob tunsi 

innoitusta kirjoittaa kansalle, joka jonakin päivänä lukisi 
hänen aikakirjansa. Hän todisti Jeesuksen Kristuksen 
sovituksesta ja kehotti lukijoitaan tekemään sovituk-
sen kautta sovinnon Isän Jumalan kanssa. Varoittavalla 
äänellä hän kertoi juutalaisista, jotka hylkäisivät Jeesuk-
sen Kristuksen ja Hänen evankeliuminsa selkeyden.
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• Millä tavoin lamanilaiset olivat vanhurskaampia kuin jotkut nefiläisistä?

• Mitä perhesuhteita koskevia periaatteita opitte kohdasta MK Jaak. 3:7? (Aviomiehen ja 
vaimon tulee rakastaa toisiaan, ja vanhempien tulee rakastaa lapsiaan.)

• Mitä seurauksia voi koitua siitä, että perheenjäsenet eivät rakasta toisiaan eivätkä täytä 
perhevelvollisuuksiaan?

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen MK Jaak. 3:10 ja panemaan merkille varoitus, jonka 
Jaakob antoi nimenomaan nefiläisille isille.

• Minkä varoituksen Jaakob antoi nefiläisille isille?

• Miksi arvelette, että perheenjäsenten on tärkeää näyttää hyvää esimerkkiä toisilleen?

Lue oppilaille ääneen MK Jaak. 3:11–12. Sinun tulee ehkä selittää, että jakeen 11 ilmaus 
”herättäkää sielunne kyvyt” viittaa tarpeeseen herätä hengellisesti. Kohdan MK Jaak. 3:12 
sanat haureus ja irstaus viittaavat sukupuolisynteihin. Kun luet näitä jakeita, tähdennä 
sukupuolisyntien kauheita seurauksia. Muistuta lisäksi oppilaita Jaakobin lupauksista puh-
dassydämisille (ks. MK Jaak. 3:1–2). Auta oppilaita ymmärtämään, että paras keino saada 
nuo luvatut siunaukset on olla aina puhdassydäminen. Ihmiset, jotka ovat syyllistyneet 
sukupuolisynteihin, voivat kuitenkin etsiä apua piispaltaan tai seurakunnanjohtajaltaan, 
joka auttaa heitä tekemään parannuksen, tulemaan puhtaiksi Jeesuksen Kristuksen sovi-
tuksen ansiosta ja saamaan siunaukset, jotka on luvattu puhdassydämisille.

MK Jaakob 4
Jaakob todistaa, että Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta me voimme tehdä 
sovinnon Jumalan kanssa
Ennen oppitunnin alkua laita taulun keskelle pieni kuva Jeesuksesta Kristuksesta. Kirjoita 
kuvan ympärille muutamia sanoja, jotka edustavat asioita, jotka saattaisivat kääntää ihmis-
ten huomion pois Vapahtajasta ja Hänen evankeliumistaan. Voisit esimerkiksi sisällyttää 
niihin joitakin hyviä asioita – kuten opiskelu, urheilu ja ystävät – jotka ovat tärkeitä mutta 
joiden ei tule saada ensisijaista huomiota elämässämme. Voisit myös kirjoittaa muita asioita 
– kuten pornografia, sopimaton musiikki ja huumeet – jotka ovat vahingollisia hengel-
lemme ja johtavat meitä pois Vapahtajan luota.

Pyydä oppilaita ottamaan esiin MK Jaak. 4:14. Selitä, että tässä jakeessa on käytetty 
ilmausta ”katsoivat yli maalin”. Vanhin Neal A. Maxwell kahdentoista apostolin koorumista 
on opettanut, että tässä jakeessa ”maalina on Kristus” (”Jesus of Nazareth, Savior and 
King”, Ensign, joulukuu 2007, s. 45). Voisit kenties kannustaa oppilaita kirjoittamaan tämän 
lausuman pyhiin kirjoituksiinsa kohdan MK Jaak. 4:14 viereen.

Kun olet antanut tämän selityksen, pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen MK Jaak. 4:14–15.

• Mitä mielestänne saattaisi tarkoittaa se, että katsoo yli maalin? (Elämämme keskittä-
mistä mihin tahansa muuhun kuin Vapahtajaan ja Hänen evankeliumiinsa.)

• Mitkä asenteet ja teot Jaakobin mukaan estivät juutalaisia hyväksymästä Jeesusta Kristusta?

Selitä, että vaikka Jaakob viittasi nimenomaan joidenkin juutalaisten synteihin, jotkin asiat 
kohdassa MK Jaak. 4:14–15 voivat soveltua myös meihin ja voivat toimia varoituksena 
meille. Auta oppilaita näkemään tämä soveltuminen esittämällä seuraavat kysymykset:

• Miksi ihmiset toisinaan hylkäävät selkeät sanat ja tavoittelevat sen sijaan asioita, joita 
he eivät pysty ymmärtämään? Mitä vaaroja liittyy siihen, että ylenkatsoo evankeliumin 
yksinkertaisia totuuksia?

• Mitä muita esimerkkejä asioista, jotka voivat kääntää huomiomme pois Vapahtajasta ja 
Hänen evankeliumistaan, voisimme lisätä taululle? (Lisää oppilaiden vastaukset niiden 
sanojen viereen, jotka olet jo kirjoittanut taululle.)

Pyyhi taululle kirjoittamasi sanat ja kirjoita seuraava kysymys: Mitä me voimme tehdä, jotta 
emme katsoisi yli maalin vaan pysyisimme keskittyneinä Jeesukseen Kristukseen?

Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet: MK Jaak. 4:4–5; MK Jaak. 4:6–7; 
MK Jaak. 4:8–9; MK Jaak. 4:10; MK Jaak. 4:11–13. Selitä, että luvussa MK Jaak. 4 Jaakob 
kertoo periaatteita, jotka voivat auttaa meitä pysymään keskittyneinä Jeesukseen Kris-
tukseen. Anna oppilaille tehtäväksi työskennellä pareittain ja panna merkille näitä peri-
aatteita yhdestä taululle kirjoitetusta pyhien kirjoitusten kohdasta. (Luokkasi oppilaiden 
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lukumäärän mukaan sinun pitää ehkä antaa kukin kohta useammalle kuin yhdelle parille. 
Tai sinun pitää ehkä pyytää yhtä paria lukemaan useampi kuin yksi kohta.)

Pyydä oppilaita raportoimaan vastauksistaan muutaman minuutin kuluttua. Kun he teke-
vät niin, voit halutessasi esittää kysymyksiä auttaaksesi heitä miettimään syvällisemmin 
sitä, mitä he ovat oppineet jakeista. Seuraavat kysymykset, jotka on järjestetty tehtäväksi 
annettavien jakeiden mukaan, auttavat sinua ohjaamaan tätä keskustelua:

• MK Jaak. 4:4–5. Kuinka profeettojen todistukset ovat auttaneet sinua keskittymään Jee-
sukseen Kristukseen? Kuinka muiden ihmisten todistukset Vapahtajasta ovat vahvista-
neet sinua? Jaakob sanoi, että hänen kansansa kuuliaisuus Mooseksen lakia kohtaan sai 
aikaan sen, että he suuntasivat sielunsa Herraan. Millä tavoin meidän pyrkimyksemme 
saada pappeuden toimitukset ja pitää käskyt voivat suunnata sielumme Herraan?

• MK Jaak. 4:6–7. Kuinka profeettojen saama ilmoitus auttaa meitä saamaan toivon ja 
uskon Jeesukseen Kristukseen? Kuinka henkilökohtainen ilmoitus eli saamasi hengelli-
set todistukset ovat vahvistaneet uskoasi? Miksi arvelette, että on tärkeää muistaa, että 
vain Herran armosta me pystymme tekemään Hänen työtään?

• MK Jaak. 4:8–9. Miksi arvelette, että on tärkeää tunnistaa, että Herran työt ovat ”suuret ja 
ihmeelliset”? Kuinka Vapahtajan työ maailman Luojana vaikuttaa teidän todistukseenne 
Hänestä? Mitä teidän mielestänne tarkoittaa se, että on halveksimatta Jumalan ilmoituk-
sia? Kuinka voimme osoittaa Herralle, että me arvostamme Hänen antamiaan ilmoituksia?

• MK Jaak. 4:10. Mitkä ovat esimerkkejä sellaisista tilanteista, jolloin ihminen ei pyri ”neu-
vomaan Herraa vaan ottamaan neuvoja hänen kädestänsä”?

• MK Jaak. 4:11–13. Kuten oppiaiheessa 35 on mainittu, ilmaus ”tehdä sovinto” tarkoit-
taa sopusointuun saattamista. Kuinka sovitus auttaa meitä pääsemään sopusointuun 
taivaallisen Isämme kanssa? Jaakob muistutti meitä siitä, kuinka tärkeää on opettaa 
sovitusta, kysyen: ”Miksi ei voisi puhua Kristuksen sovituksesta?” Kuinka me voimme 
noudattaa tätä periaatetta, kun lausumme todistuksemme muille ja kun meillä on muita 
tilaisuuksia opettaa evankeliumia? Miksi meidän on tärkeää lausua todistuksemme niin, 
että ihmiset pystyvät ymmärtämään sen? Millä tavoin Henki auttaa meitä tekemään 
tämän?

Pidä huoli siitä, että keskustelun päättyessä on käynyt selväksi seuraava totuus: Jeesuk-
sen Kristuksen sovituksen ansiosta me voimme täyttyä toivolla ja tehdä sovinnon 
Jumalan kanssa.

Ilmaise kiitollisuutesi Vapahtajasta ja Hänen sovituksestaan. Todista, että Jeesus Kristus on 
se ”maali”, johon meidän tulee keskittää elämämme. Pyydä oppilaita oppitunnin päät-
teeksi miettimään, mitä he aikovat tehdä keskittyäkseen Vapahtajaan muutamien seu-
raavien päivien aikana. Voit kenties ehdottaa, että he kirjoittavat suunnitelmansa pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa. Voit halutessasi pyytää muutamia heistä kertomaan 
luokalle, mitä he aikovat tehdä.

Pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien kertaaminen
Kertaaminen auttaa oppilaita muistamaan, mistä pyhien kirjoitusten hallittavat kohdat 
löytyvät. Yksi keino kannustaa kertaamiseen on käyttää pyhien kirjoitusten hallittavien 
kohtien kortteja (varastonumero 10459 130; saatavana myös PDF- muodossa sivustolla si. 
lds. org). Mikäli kortteja ei ole saatavana, auta oppilaita tekemään omat kortit siten, että he 
laittavat hallittavan kohdan avainsanat kortin toiselle puolelle ja viitteen toiselle puolelle. 
Järjestä oppilaat pareiksi. Anna heille muutama minuutti aikaa kysellä toisiltaan korttien 
avulla. Esimerkiksi yksi oppilas voisi lukea avainsanoja samalla kun toinen oppilas mai-
nitsee, mikä on niihin liittyvä pyhien kirjoitusten viite. Kehota oppilaita käyttämään näitä 
kortteja usein kyselläkseen itseltään ja toisiltaan.

Huom. Tämä oppiaihe on sen verran lyhyt, että aikaa voi jäädä tälle pyhien kirjoitusten 
hallittavia kohtia kertaavalle toiminnalle. Voit pitää tämän toiminnan oppitunnin alussa, 
oppiaiheen osuuksien välissä tai oppitunnin lopussa. Pidä toiminta lyhyenä, jotta oppi-
aiheelle jää aikaa. Muita kertaavia toimintoja on liitteenä tämän oppikirjan lopussa.
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Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe
2. Nefi 32 – MK Jaakob 4 (Viikko 9)

Valmisteluaineisto 
kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä 
oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä opeista ja periaatteista, joita 
oppilaat oppivat tutkiessaan lukuja 2. Nefi 32 – MK Jaak. 4 
(viikko 9), mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiai-
heesi osana. Opettamasi oppiaihe keskittyy vain muutamiin 
näistä opeista ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen keho-
tuksia, kun mietit oppilaidesi tarpeita.

Päivä 1 (2. Nefi 32)
Kun oppilaat tutkivat lukua 2. Nefi 32, he oppivat, että kun me 
kestitsemme itseämme Kristuksen sanoilla, Kristuksen sanat ker-
tovat meille kaiken, mitä meidän tulee tehdä. He oppivat myös, 
että kun me rukoilemme aina, me pystymme tekemään kaiken, 
mitä Herra haluaa meidän tekevän sielumme parhaaksi. Oppi-
aiheessa kehotettiin oppilaita vuorokauden ajan toteuttamaan 
elämässään sitä, mitä he ovat oppineet alati rukoilemisesta.

Päivä 2 (2. Nefi 33)
Tässä oppiaiheessa, jossa käsiteltiin Nefin viimeistä todis-
tusta, oppilaat oppivat, että me päätämme, avaammeko 
me sydämemme Pyhän Hengen innoitukselle vai emme. He 
myös silmäilivät kirjoja 1. Nefi ja 2. Nefi sekä valitsivat yhden 
pyhien kirjoitusten kohdan, joka on innoittanut heitä teke-
mään hyvää tai uskomaan Kristukseen.

Päivä 3 (MK Jaakob 1–2)
Lukuja MK Jaak. 1–2 käsittelevässä oppiaiheessaan oppilaat 
oppivat, että pappeusjohtajat työskentelevät uutterasti aut-
taakseen meitä tulemaan Kristuksen luokse ja että heillä on 
Jumalan antama vastuu opettaa Jumalan sanaa ja varoittaa 
synnistä. Perehtymällä Jaakobin saarnaan kansalleen oppilaat 
oppivat, että meidän tulee etsiä Jumalan valtakuntaa ennen 
kaikkea muuta. He kirjoittivat pyhien kirjoitusten tutkimis-
päiväkirjaansa yhdestä tavasta, jolla he voivat käyttää niitä 
siunauksia ja mahdollisuuksia, joita Herra on antanut heille, 
rakentaakseen Jumalan valtakuntaa ja siunatakseen muiden 
elämää. Lisäksi he keskittyivät siihen totuuteen, että Herra 
iloitsee kaikkien ihmisten – sekä miesten että naisten – 
siveydestä. Heitä kehotettiin pohtimaan, kuinka siveyden lain 
mukaan eläminen siunaa perheitä ja on otollista Herralle.

Päivä 4 (MK Jaakob 3–4)
Kun oppilaat jatkoivat Jaakobin saarnaan perehtymistä, he 
oppivat, että Jumala lohduttaa puhdassydämisiä heidän 
ahdingoissaan. Oppiaihe keskittyi tähän opinkohtaan: 
Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta me voimme täyttyä 
toivolla ja tehdä sovinnon Jumalan kanssa. Oppilaat kirjoit-
tivat, mitä henkilökohtaisia syitä heillä on haluta todistaa 
Jeesuksesta Kristuksesta ja sovituksesta.

Johdanto
Tämä oppiaihe auttaa oppilaita ymmärtämään, että Nefi todisti 
Jeesuksen Kristuksen palvelutehtävästä. Oppilaat saavat mahdol-
lisuuden kertoa, kuinka Jaakobin sanat voivat auttaa heitä voit-
tamaan ylpeyden ja käyttämään Jumalalta saamiaan siunauksia 
Hänen valtakuntansa rakentamiseksi. He saavat mahdollisuuden 
käyttää luvusta MK Jaak. 2 oppimiaan periaatteita ja oppeja kes-
kustellakseen siitä, kuinka tärkeää on noudattaa Herran siveyden 
lakia. He keskustelevat keinoista huomata tilaisuuksia puhua 
Jeesuksesta Kristuksesta ja sovituksesta.

Opetusehdotuksia

2. Nefi 32–33
Nefi neuvoo meitä etsimään jumalallista johdatusta Jeesuksen 
Kristuksen sanojen kautta
Aloita tämä oppiaihe esittämällä seuraavat kysymykset:

• Mikä on teidän lempiurheilulajinne tai - harrastuksenne?
• Mitä perustaitoja teidän täytyy harjoitella usein, jotta pärjäi-

sitte hyvin siinä urheilulajissa tai harrastuksessa?
• Mitä tapahtuu, jos joku laiminlyö niiden perustaitojen 

harjoittelemisen?

Sano luokalle, että on olemassa perusasioita, joita tekemällä me 
luomme Pyhälle Hengelle otollisen ilmapiirin, jotta Hän voi antaa 
meille johdatusta taivaalliselta Isältämme. Jäljennä seuraava 
taulukko taululle tai laadi siitä moniste.

Rukous Johdatuksen 
saaminen Pyhältä 
Hengeltä

Pyhien kirjoitusten 
tutkiminen

2. Nefi 32:8–9 2. Nefi 32:5; 
33:1–2

2. Nefi 32:3; 33:4

Pyydä jokaista oppilasta valitsemaan yksi taulukon toimin-
noista ja lukemaan sitä vastaavat pyhien kirjoitusten kohdat. 
Jaa luokka pareiksi tai pienryhmiin. Pyydä oppilaita kertomaan 
vuorotellen, kuinka rukous, johdatuksen saaminen Pyhältä 
Hengeltä ja pyhien kirjoitusten tutkiminen ovat auttaneet heitä 
saamaan johdatusta Jumalalta.

Voisit pyytää oppilaita kertomaan, kuinka vanhin David A. 
Bednarin opetukset käskystä rukoilla alati ovat auttaneet heitä. 
Voisit myös kysyä heiltä, kuinka heidän rukouksensa ovat paran-
tuneet heidän saatuaan tehtäväksi vuorokauden ajan toteuttaa 
elämässään sitä, mitä he ovat oppineet alati rukoilemisesta. 
(Nämä tehtävät annettiin päivän 1 aikana.)
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MK Jaakob 1–2
Jaakob nuhtelee kansaansa sen rakkaudesta rikkauksiin, ylpey-
destä ja sukupuolisesta moraalittomuudesta
Kirjoita taululle seuraava virke: Koska joillakuilla on enemmän 
… kuin muilla, he saattavat tuntea kiusausta uskoa olevansa 
parempia kuin muut.

Pyydä oppilaita ehdottamaan erilaisia sanoja, joilla tämän 
virkkeen voisi täydentää. Mahdollisia vastauksia: rahaa, rikkauk-
sia, musikaalisia kykyjä, urheilullisia taitoja, lahjoja, koulutusta, 
älykkyyttä, mahdollisuuksia kehittyä, evankeliumin tietoutta ja 
aineellista hyvää. Kehota oppilaita miettimään itsekseen, onko 
tämä virke – täydennettynä jollakin näistä heidän ehdottamis-
taan eri sanoista – ollut koskaan totta heidän kohdallaan.

Muistuta oppilaille, että koska Jaakob rakasti kansaansa ja oli 
kuuliainen Herran käskyille, hän varoitti kansaansa sen heikkouk-
sista ja synneistä. Kehota oppilaita lukemaan MK Jaak. 2:12–13 
ja ehdottamaan, millä tavoin he saattaisivat täydentää taululla 
olevan lausuman, jotta se kuvaisi joitakuita nefiläisistä Jaakobin 
palvelukauden aikaan.

Kehota oppilaita lukemaan MK Jaak. 2:17–21 ja etsimään neu-
voja, jotka voisivat auttaa heitä voittamaan ylpeyden. (He ovat 
ehkä merkinneet nämä neuvot henkilökohtaisen opiskelunsa 
aikana.) Pyydä oppilaita kertomaan, mitä neuvoja he ovat löytä-
neet, ja selittämään, kuinka nämä neuvot voisivat auttaa heitä 
voittamaan ylpeyden.

Selitä, että nämä jakeet opettavat seuraavan totuuden: Meidän 
tulee etsiä Jumalan valtakuntaa ennen kaikkea muuta. 
Pyydä muutamia oppilaita kertomaan yhdestä tavasta, jolla he 
voivat käyttää niitä siunauksia ja mahdollisuuksia, joita Herra on 
antanut heille, rakentaakseen Jumalan valtakuntaa ja ollakseen 
siunauksena muille.

Valmistele oppilaita kertaamaan Jaakobin opetuksia sukupuoli-
sesta puhtaudesta kehottamalla heitä kuvittelemaan, että joku 
on kysynyt heiltä, miksi he uskovat siveyden lain mukaan elämi-
seen. Kehota oppilaita lukemaan MK Jaak. 2:28–35 saadakseen 
apua tähän kysymykseen vastaamiseen. Saattaa olla hyödyllistä 
muistuttaa heille, että he oppivat henkilökohtaisen opiskelunsa 
aikana seuraavan totuuden: Herra iloitsee siveydestä. He 
tutkivat myös, mitä sukupuolisen moraalittomuuden seurauksia 
kuvataan näissä jakeissa. Pyydä oppilaita kertomaan, kuinka 
he saattaisivat vastata tähän kysymykseen kohdan MK Jaak. 
2:28–35 pohjalta.

Kysy: Mikä kohdan MK Jaak. 2:27 mukaan on Herran sana siitä, 
että jollakulla on enemmän kuin yksi vaimo? (Varmista, että 
oppilaille on selvää, että Herra on käskenyt, että miehen tulee 
solmia avioliitto vain yhden vaimon kanssa.)

Tuo esiin, että tiettyinä aikoina maailman historiassa Herra on 
käskenyt kansaansa elämään pluraaliavioliitossa. Esimerkiksi 
Vanhan testamentin aikoina pluraaliavioliitossa olivat Abraham 

ja Saara (ks. 1. Moos. 16:1–3; OL 132:34–35, 37) sekä heidän 
poikansa Iisak ja heidän pojanpoikansa Jaakob (ks. OL 132:37), 
ja myös palautetun kirkon varhaisina aikoina se oli jonkin aikaa 
käytössä profeetta Joseph Smithistä alkaen (ks. OL 132:32–
33, 53). Vuonna 1890 Jumala kuitenkin antoi profeetalleen 
Wilford Woodruffille käskyn lakkauttaa pluraaliavioliittokäytäntö 
(ks. OL, Virallinen julistus 1).

Anna oppilaille aikaa pohtia sitä, kuinka valinnat, joita he tekevät 
ollakseen siveitä ja puhtaita, ilahduttavat Herraa ja muita. Pyydä 
heitä selittämään, kuinka siveyden lain noudattaminen nyt siunaa 
heitä ja heidän perhettään – nyt ja tulevaisuudessa. Selitä, kuinka 
siveyden lain noudattaminen on siunannut sinua ja perhettäsi.

MK Jaakob 3–4
Jaakob kannustaa kansaansa tekemään parannuksen ja saamaan 
toivon siitä, että he voivat palata Jumalan eteen.
Laita pieni kuva Jeesuksesta Kristuksesta taulun keskelle, isolle 
paperille tai lehtiötaululle. Kirjoita kuvan ympärille muuta-
mia sanoja, jotka edustavat asioita, jotka saattaisivat kääntää 
ihmisten huomion pois Vapahtajasta ja Hänen evankeliumistaan. 
Pyydä oppilaita ottamaan esiin MK Jaak. 4:14. Selitä, että tässä 
jakeessa on käytetty ilmausta ”katsoivat yli maalin”. Kysy heiltä, 
mihin tämän jakeen ”maali” viittaa. (Vanhin Neal A. Maxwell 
kahdentoista apostolin koorumista on opettanut, että ”maalina 
on Kristus” [”Jesus of Nazareth, Savior and King”, Ensign, joulu-
kuu 2007, s. 45].) Kun olet antanut tämän selityksen, pyydä yhtä 
oppilasta lukemaan ääneen MK Jaak. 4:14–15.

Kysy: Mitä mielestänne saattaisi tarkoittaa se, että katsoo yli 
maalin? (Elämämme keskittämistä mihin tahansa muuhun kuin 
Vapahtajaan ja Hänen evankeliumiinsa.)

Kehota oppilaita lukemaan MK Jaak. 4:4–12 ja panemaan 
merkille useita syitä, miksi Jaakob uskoi Jeesukseen Kristukseen 
ja miksi hänestä oli tärkeää kertoa muille sovituksesta. Pidä huoli 
siitä, että keskustelun päättyessä on käynyt selväksi seuraava 
totuus: Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta me 
voimme täyttyä toivolla ja tehdä sovinnon Jumalan kanssa.

Ilmaise kiitollisuutesi Vapahtajasta ja Hänen sovituksestaan. 
Todista, että Jeesus Kristus on se ”maali”, johon meidän tulee 
keskittää elämämme. Pyydä oppilaita oppitunnin päätteeksi 
miettimään, mitä he aikovat tehdä keskittyäkseen Vapahtajaan 
muutamien seuraavien päivien aikana.

Seuraava viikko (MK Jaak. 5 – Omni)
Kysy oppilailta: Mikä on antikristus? Kuinka suhtautuisitte 
antikristukseen? Kun luette seuraavan viikon pyhien kirjoitusten 
lukuja, huomatkaa, mitä Jaakob sanoi ja teki, kun hän kohtasi 
Seremin, joka oli antikristus. Pankaa myös merkille, mitä siunauk-
sia Enos sai, koska hän etsi Jumalaa koko sydämestään rukoillen 
koko päivän ja yöhön asti. Pankaa merkille, mistä syistä nefiläiset 
lähtivät ensimmäisestä perintömaastaan ja liittyivät mulekilaisiin.
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MK Jaakob 5:1–51

Opetusehdotuksia

MK Jaakob 5:1–14
Jaakob lainaa Senosia, joka vertasi Israelin huonetta jaloon oliivipuuhun
Voit halutessasi aloittaa tämän oppiaiheen lukemalla seuraavat esimerkit nuorista, jotka 
epäilevät Herran halukkuutta antaa heille anteeksi heidän syntinsä:

• Nuori pappeudenhaltija omaksuu synnillisen tavan. Hän uskoo, että muut voivat saada 
anteeksi, mutta hän epäilee, ettei Herra hyväksy hänen parannuksentekoaan.

• Nuori nainen rikkoo käskyä. Hän tuntee syyllisyyttä, hänestä tuntuu kamalalta ja hän 
epäilee, rakastaako Herra enää häntä.

Pyydä oppilaita pohtimaan seuraavaa kysymystä vastaamatta siihen ääneen:

• Oletteko koskaan ihmetelleet Herran halukkuutta antaa teille anteeksi teidän syntinne?

Selitä Jaakobin profetoineen, että juutalaiset hylkäisivät Jeesuksen Kristuksen (ks. MK Jaak. 
4:15). Lisäksi hän opetti, että Jeesus Kristus jatkaisi työtään kansansa pelastamiseksi senkin 
jälkeen, kun he olivat hylänneet Hänet (ks. MK Jaak. 4:17–18). Tätä totuutta havainnollis-
taakseen Jaakob lainasi vertausta, jonka oli esittänyt profeetta nimeltä Senos. Vertauksessa 
käytetään totuuksien opettamiseen vertauskuvallisia hahmoja, asioita ja toimintoja. Kun 
oppilaat tutkivat tätä vertausta, he voivat oppia tärkeitä asioita Jeesuksen Kristuksen haluk-
kuudesta auttaa niitä, jotka ovat kääntyneet pois Hänestä.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen MK Jaak. 5:1–2 ja pyydä luokkaa panemaan mer-
kille, kenelle Senos puhui (Israelin huoneelle). Sinun tulee ehkä selittää, että kun Vanhan 
testamentin profeetta Jaakob teki Herran kanssa liittoja, Herra muutti hänen nimensä 
Israeliksi. Ilmaus ”Israelin huone” viittaa Jaakobin jälkeläisiin ja kaikkiin ihmisiin, jotka on 
kastettu ja jotka ovat tehneet liittoja Herran kanssa.

• Ketkä tästä luokasta ovat Israelin huoneen jäseniä? (Sinun tulee ehkä selittää, että kaikki kas-
tetut kirkon jäsenet kuuluvat Israelin huoneeseen. He ovat osa luvun MK Jaak. 5 vertausta.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen MK Jaak. 5:3. Pyydä luokkaa panemaan merkille, 
mitä Senos käytti vertauksessaan kuvaamaan Israelin huonetta. Kun oppilaat ovat ker-
toneet, mitä he ovat löytäneet, selitä, että oliivipuut olivat hyvin arvokkaita muinaisessa 
Israelissa, missä Senos asui. Oliiveja käytettiin ruoaksi, ja oliiviöljyä käytettiin ruoanlaittoon 
ja lääkkeeksi sekä polttoaineeksi lampuissa. Oliivipuut tarvitsivat paljon huolenpitoa ja 
työtä, jotta ne saatiin tuottamaan hyvää hedelmää. Tuo esiin, että tässä vertauksessa jalo 
oliivipuu kasvaa viinitarhassa, joka edustaa maailmaa.

• Mitä kohdan MK Jaak. 5:3 mukaan alkoi tapahtua jalolle oliivipuulle? Mistä puun lahoa-
minen on vertauskuvana? (Kannusta oppilaita käyttämään alaviitettä 3d vastatakseen 
tähän kysymykseen.)

• Mitä on luopumus? (Kääntymistä pois Herrasta ja Hänen evankeliumistaan.)

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen MK Jaak. 5:4–6. Pyydä heitä miettimään, kuka on 
viinitarhan isäntä ja mitä hänen toimensa (leikkaaminen, maan kääntäminen, ravitsemi-
nen) saattaisivat kuvata. Pyydä heitä sitten selittämään, mitä he arvelevat näiden vertaus-
kuvien edustavan. (Sinun tulee ehkä auttaa heitä ymmärtämään, että viinitarhan isäntä on 
vertauskuva Jeesuksesta Kristuksesta. Leikkaaminen, maan kääntäminen ja ravitseminen 

Johdanto
Opettaessaan kansaansa Jaakob lainasi vertausta 
jaloista ja villeistä oliivipuista. Tämän vertauksen esitti 
alun perin profeetta nimeltä Senos, ja se sisältyi prons-
silevyihin. Jaakob käytti tätä vertausta opettaakseen, 

että Herra pyrkisi tuomaan pelastuksen kaikille ihmisille 
– niillekin Hänen liittokansastaan, jotka olivat kään-
tyneet pois Hänestä. Koska luku MK Jaak. 5 on hyvin 
pitkä, se on jaettu kahteen oppiaiheeseen.
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kuvaavat Herran pyrkimyksiä auttaa meitä saamaan Hänen sovituksensa siunaukset ja 
profeettojen pyrkimyksiä opettaa ja kutsua ihmisiä parannukseen.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista apostolin koorumin jäsenen vanhin Jeffrey R. 
Hollandin seuraavat sanat:

”Tämän vertauksen, kuten Jaakob sen esitti, oli alusta alkaen tarkoitus kertoa Kristuksesta. 
– – Kun tässä vertauksessa, joka on yhteen lukuun sisältyvä historiallinen lyhennelmä Israelin 
hajottamisesta ja kokoamisesta, viinitarhan isäntä ja hänen työntekijänsä pyrkivät tukemaan, 
leikkaamaan ja jalostamaan puitaan ja muilla tavoin tekemään niistä hedelmällisempiä, niin 
silloinkin heidän työnsä perustana ja yhdistävänä tekijänä on sovituksen syvällinen merkitys.” 
(Christ and the New Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon, 1997, s. 165.)

Auta oppilaita näkemään, kuinka tämä vertaus havainnollistaa Herran huolenpitoa heistä, 
neuvomalla heille, että he voivat vaihtaa oman nimensä niihin kohtiin, joissa viitataan olii-
vipuihin. Voisit havainnollistaa tätä esittämällä seuraavan esimerkin kohdasta MK Jaak. 5:7: 
”[Oma nimi] menettäminen surettaa minua.” Selitä, että kun sijoitamme oman nimemme 
luvun MK Jaak. 5 kohtiin, jotka ovat merkityksellisiä ja tarkoituksenmukaisia, voimme 
oppia lisää siitä, miten Herra pitää meistä huolta.

Aseta näkyviin seuraava taulukko. Selitä, että siinä on lueteltu Senosin vertauksen vertaus-
kuvien merkitykset. (Voit ehkä laatia taulukosta monisteen tai pyytää oppilaita jäljentä-
mään taulukon pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa.)

MK Jaakob 5: Vertaus jaloista ja villeistä oliivipuista

Vertauskuva Mahdollinen merkitys

Jalo oliivipuu Israelin huone, Jumalan liittokansa

Viinitarha Maailma

Lahoaminen Synti ja luopumus

Viinitarhan herra ja isäntä Jeesus Kristus

Leikkaaminen, maan kääntäminen ja 
ravitseminen

Herran pyrkimykset auttaa ihmisiä saamaan Hänen 
sovituksensa siunaukset

Viinitarhan isännän palvelija Herran profeetat

Oksat Ihmisryhmät

Villi oliivipuu Pakanat – ne, jotka eivät ole tehneet liittoja Herran kanssa. 
Myöhemmin vertauksessa luonnollisista oliivipuista tulee villejä 
kuvaten Israelin huoneen osia, jotka lankeavat luopumukseen.

Oksastaminen ja oksien siirtäminen Herran liittokansan hajottaminen ja kokoaminen. Lisäksi 
villien oksien oksastaminen jaloon oliivipuuhun kuvaa nii-
den kääntymystä, jotka tulevat osaksi Herran liittokansaa.

Oksien polttaminen Jumalan tuomiot jumalattomille

Hedelmät Ihmisten elämä eli teot

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen MK Jaak. 5:7, 9–10 ja pyydä luokkaa panemaan 
merkille, mitä viinitarhan isäntä teki seuraavaksi pelastaakseen jalon oliivipuun. Pyydä 
oppilaita kertomaan, mitä he löytävät. (Sinun tulee ehkä selittää, että oksastaminen tar-
koittaa sitä, että yhden puun oksa kiinnitetään toiseen puuhun. Näissä jakeissa oksastami-
nen kuvaa Herran pyrkimyksiä auttaa pakanoita kasteen ja kääntymyksen kautta tulemaan 
osaksi Hänen liittokansaansa. Joidenkin oksien polttaminen kuvaa Herran tuomioita, jotka 
tulevat Israelin huoneen jumalattomimpien jäsenten osaksi.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen MK Jaak. 5:11. Pyydä luokkaa panemaan merkille 
asioita, jotka osoittavat isännän kantavan huolta jalon oliivipuun juurista. Pyydä oppilaita 
kertomaan, mitä he löytävät.

Muistuta oppilaille, että kohdassa MK Jaak. 5:6 kerrotaan, että jalo oliivipuu oli alkanut kasvat-
taa nuoria ja hentoja oksia. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen MK Jaak. 5:8, 13–14. Pyydä 
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luokkaa panemaan merkille, mitä isäntä teki näille oksille. Voisit myös pyytää heitä miettimään, 
kuinka Lehin perheen matka on esimerkkinä isännän toimista kohdassa MK Jaak. 5:8, 13–14.

MK Jaakob 5:15–40
Viinitarhan isäntä ja hänen palvelijansa työskentelevät auttaakseen viinitarhaa 
tuottamaan hyvää hedelmää
Jaa luokka kahteen ryhmään. Anna ensimmäiselle ryhmälle tutkittavaksi MK Jaak. 5:15–28 
ja toiselle ryhmälle MK Jaak. 5:29–40. Pyydä oppilaita tekemään tutkiessaan seuraavaa 
(voit ehkä kirjoittaa nämä ohjeet taululle):

 1. Esittäkää pääpiirteittäin, mitä viinitarhassa tapahtui ja mitä se mahtaisi kuvata.

 2. Mainitkaa ilmauksia, jotka osoittavat, mitä viinitarhan isäntä pyrki tekemään säilyttääk-
seen jalon (eli luonnollisen) oliivipuun ja sen oksat.

Kun oppilailla on ollut riittävästi aikaa tutkia heille annettuja jakeita, pyydä heitä esittämään 
pääpiirteittäin, mitä viinitarhassa tapahtui, ja selittämään, mitä se mahtaisi kuvata. Aloita niistä 
oppilaista, jotka tutkivat kohtaa MK Jaak. 5:15–28. Alla on malliksi tiivistelmät ja tulkinnat.

MK Jaak. 5:15–28. Mitä tapahtui: Kaikki oksastetut oksat tuottivat hyvää hedelmää. Kuiten-
kin yksi oksa, vaikka se oli istutettu hyvään kohtaan viinitarhaa, tuotti sekä jaloa että villiä 
hedelmää. Mitä tämä mahtaisi kuvata: Hyvä eli jalo hedelmä suurimmassa osassa viinitarhaa 
kuvaa vanhurskautta maan päällä Kristuksen ja Hänen apostoliensa aikaan. Oksa, joka tuotti 
hyvää hedelmää ja villiä hedelmää, kuvaa Lehin vanhurskaita ja jumalattomia jälkeläisiä.

MK Jaak. 5:29–40. Mitä tapahtui: Kaikki hedelmä joka puolella viinitarhaa oli turmeltu-
nutta. Mitä tämä mahtaisi kuvata: Kaiken hedelmän turmeltuminen kuvaa suurta luo-
pumusta, jonka aikana Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteys katosi maan päältä 
Kristuksen apostolien maanpäällisen palvelutehtävän jälkeen.

Kun kumpikin ryhmä on esittänyt nämä tiivistelmät, kysy:

• Mitkä ilmaukset osoittavat isännän pyrkimyksiä säilyttää jalo oliivipuu ja sen oksat? 
Kuinka tämä havainnollistaa Herran tuntemuksia liittokansaansa kohtaan?

• Mitä te olette oppineet Jeesuksesta Kristuksesta, viinitarhan isännästä, kun olemme kes-
kustelleet tästä vertauksesta? (Näissä jakeissa opetetuista monista totuuksista oppilai-
den tulisi ymmärtää se, että Herra rakastaa meitä ja työskentelee uutterasti meidän 
pelastuksemme hyväksi.)

• Kuinka tämä vertaus liittyy oppiaiheen alussa mainittuihin esimerkkeihin kahdesta nuo-
resta, jotka epäilivät Herran halukkuutta antaa heille anteeksi heidän syntinsä?

MK Jaakob 5:41–51
Isäntä murehtii viinitarhaansa
Pyydä muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen MK Jaak. 5:41–42, 46–50. (Voit 
ehkä tuoda esiin, että ilmaus ”viinitarhan korkeus” kohdassa MK Jaak. 5:48 voisi viitata 
ylpeyteen.) Pyydä luokkaa panemaan merkille ilmauksia, jotka osoittavat isännän rakas-
tavan viinitarhaansa ja pitävän siitä huolta sekä murehtivan, kun puut eivät tuota hyvää 
hedelmää. Pyydä oppilaita kertomaan toisilleen, mitkä ilmaukset näissä jakeissa ovat heille 
erityisen merkityksellisiä, ja selittämään, miksi ne ovat merkityksellisiä. Kun oppilaat ovat 
tehneet niin, kysy luokalta:

• Millä tavoin isännän huolenpito viinitarhastaan kuvaa Herran rakkautta meitä kohtaan?

• Mitkä esimerkit pyhistä kirjoituksista tai omasta elämästänne havainnollistavat sitä, että 
Herra rakastaa ihmisiä ja pitää heistä huolta senkin jälkeen, kun nämä ovat kääntyneet 
pois Hänestä?

Muistuta lopuksi oppilaille, että isäntä harkitsi kaikkien puiden kaatamista, koska kaikkien nii-
den hedelmä oli turmeltunut huolimatta kaikesta siitä, mitä he olivat tehneet (ks. MK Jaak. 5:49).

• Arveletteko isännän antavan periksi viinitarhansa suhteen? Miksi tai miksi ei?

Kun oppilaat ovat vastanneet, lue luokalle MK Jaak. 5:51. Todista, että Herra rakastaa meitä 
ja osoittaa suurta armoa ja kärsivällisyyttä, kun Hän työskentelee auttaakseen meitä tule-
maan Hänen luokseen ja tekemään vanhurskaita tekoja. Selitä, että seuraavassa oppiai-
heessa keskustellaan isännän viimeisistä ponnisteluista viinitarhansa pelastamiseksi.
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Johdanto
Edellisessä oppiaiheessa oppilaat alkoivat tutkia Senosin 
vertausta jaloista ja villeistä oliivipuista. Tässä oppiaiheessa 
he tutkivat vertauksen viimeistä osuutta, jossa viinitar-
han isäntä työskentelee palvelijoidensa kanssa viimeisen 

kerran auttaakseen puita tuottamaan hyvää hedelmää. 
He tutkivat myös lukua MK Jaak. 6, jossa Jaakob kommen-
toi vertausta ja kehottaa kansaansa parannukseen.

OPPIAIHE 47

MK Jaakob 5:52–77; MK Jaakob 6

Opetusehdotuksia

MK Jaakob 5:52–60
Vertauksessa jalosta ja villistä oliivipuusta viinitarhan isäntä säästää puut ja 
auttaa niitä tuottamaan hyvää hedelmää
Piirrä ennen oppitunnin alkua taululle kolme puuta.

Muistuta oppilaille, että edellisessä oppiaiheessa he alkoivat tutkia Senosin jaloista ja villeistä 
oliivipuista kertovaa vertausta, joka on luvussa MK Jaak. 5. Oppiaiheen päättyessä kaikki 
viinitarhan puut tuottivat villiä hedelmää (ks. MK Jaak. 5:30–42). Tämä kuvasi suurta luopumusta.

Jaa luokka pareiksi kerrataksenne aiemman oppiaiheen. Kehota kutakin paria keskuste-
lemaan, kuinka he täyttäisivät seuraavat vaillinaiset virkkeet (voit ehkä kirjoittaa nämä 
virkkeet taululle):

1. Viinitarhan isäntä kuvaa…

2. Viinitarhan isännän ponnistelut puidensa pelastamiseksi kuvaavat…

3. Yksi asia, jonka olen oppinut viinitarhan isännän sanojen tai tekojen perusteella Jeesuk-
sesta Kristuksesta, on…

4. Kun viinitarhan kaikki puut ja hedelmä olivat turmeltuneet, isäntä päätti…

Kun oppilaat ovat keskustelleet näistä virkkeistä pareittain, käy lyhyesti läpi yhdessä luokan kanssa 
heidän vastauksensa. Kun oppilaat kertovat vastauksiaan kahteen ensimmäiseen virkkeeseen, 
varmista, että käy selväksi, että viinitarhan isäntä kuvaa Jeesusta Kristusta ja että Hänen pyrkimyk-
sensä puidensa pelastamiseksi kuvaavat Vapahtajan pyrkimyksiä auttaa kansaansa palaamaan 
Hänen luokseen. Oppilaat voivat esittää monenlaisia arvokkaita opetuksia täydentäessään kol-
mannen virkkeen. Pyydä oppilaita tarkistamaan vastauksensa neljänteen virkkeeseen katsomalla 
MK Jaak. 5:51, jossa sanotaan, että isäntä päätti säästää viinitarhan ”vielä vähän kauemmin”.

Selitä, että tämän päivän oppiaihe kattaa vertauksen viimeisen osuuden, joka kuvaa viimei-
siä aikoja, mukaan lukien evankeliumin palautuksen.

Tuo esiin, että viinitarhan isäntä päätti säästää viinitarhan oksastamalla lisää oksia. Pyydä muuta-
mia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen MK Jaak. 5:52–58. Kehota luokkaa panemaan mer-
kille, mitä isäntä teki vahvistaakseen oksia ja juuria. (Auta oppilaita huomaamaan, että viinitarhan 
isäntä oksasti luonnollisen puun oksia takaisin alkuperäiseen puuhunsa – puuhun, joka kuvaa 
Israelin huonetta. Sitten hän oksasti sen puun oksia muihin luonnollisiin puihin. Lisäksi hän 
heitti kaikkein karvaimmat oksat tuleen. Voit käyttää taululla olevia puita havainnollistaaksesi tätä 
selitystä. Voisit esimerkiksi pyyhkiä oksan yhdestä puusta ja piirtää uuden oksan toiseen puuhun.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen MK Jaak. 5:59. Pyydä luokkaa panemaan merkille, 
mitä viinitarhan isäntä toivoi näiden toimien tekevän puun juurille.

Anna oppilaille 
tehtäväksi työskennellä 
pareittain
Pareittain työsken-
teleminen voi antaa 
oppilaille mahdollisuu-
den ”opettaa [toisilleen] 
valtakunnan oppia” (OL 
88:77). Käytä harkintaa 
tehdessäsi päätöksiä 
siitä, ketkä oppilaat jär-
jestät työskentelemään 
parina – jotkut oppilaat 
saattavat joko hyötyä 
tai olla häiriöksi, jos he 
muodostavat parin.
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• Mitä isäntä toivoi tapahtuvan juurille? (Hän toivoi niiden voimistuvan.)

Muistuta oppilaille, että tässä vaiheessa kaikki puut tuottivat huonoa hedelmää kuvaten 
koko maailmaa luopumuksen tilassa. Selitä, että kun juuret voimistuisivat, oksat kaikkialla 
viinitarhassa muuttuisivat, ”jotta hyvät voittaisivat kelvottomat” (MK Jaak. 5:59).

Varmista, että oppilaat ymmärtävät näiden jakeiden opettavan, että evankeliumin liitto-
jen vaikutuksen ansiosta taivaallisen Isän lapset voivat voittaa synnin ja tuoda esiin 
vanhurskautta.

• Millä tavoin evankeliumin liitot voivat vahvistaa meitä? Kuinka teidän liittonne ovat 
vaikuttaneet teidän elämäänne? (Voit ehkä kertoa omista tuntemuksistasi ja lausua 
todistuksesi tästä periaatteesta.)

MK Jaakob 5:61–77
Viinitarhan isäntä työskentelee viinitarhassa palvelijoidensa kanssa
Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen MK Jaak. 5:61–62 ja panemaan merkille, mitä viinitar-
han isäntä kehotti palvelijoitaan tekemään ja miksi hän käski heidän tehdä niin.

• Vertauksen alussa mainittu palvelija kuvaa Herran profeettoja. Keitä monet palveli-
jat kohdassa MK Jaak. 5:61 saattaisivat kuvata? (Auta oppilaita näkemään, että nämä 
palvelijat voivat kuvata kaikkia kirkon jäseniä: profeettoja ja apostoleja, kirkon johtavia 
virkailijoita ja paikallisia johtohenkilöitä, lähetyssaarnaajia, kotiopettajia, kotikäyntiopet-
tajia ja kaikkia, jotka osallistuvat Herran työhön.)

• Mitä merkittävää on siinä, että kohdassa MK Jaak. 5:61–62 käytetään monikon 1. per-
soonan verbimuotoja tekisimme, valmistaaksemme ja ryhtykäämme ? (Herra työskentelee 
meidän kanssamme. Meitä ei jätetä tekemään Hänen työtään yksin.)

• Mitä erikoista on kohdan MK Jaak. 5:62 mukaan siinä ajankohdassa, jolloin nämä 
palvelijat kutsuttiin työhön? (Se oli ”viimeinen kerta”, jolloin isäntä leikkaisi viinitarhaa. 
Profeetat ovat nimittäneet tätä ”viimeistä kertaa” nimellä ”aikojen täyttymisen talouden-
hoitokausi”. Ks. esim. OL 128:20; ks. myös Ef. 1:10.)

Auta oppilaita näkemään, kuinka vertauksen tämä osuus koskee heitä, 
pyytämällä yhtä oppilasta lukemaan seitsemänkymmenen koorumin jäsenen 
vanhin Dean L. Larsenin seuraavat sanat:

”[Nyt on aika], jolloin Herra ja Hänen palvelijansa ryhtyvät viimeisen kerran 
suureen työhön totuuden sanoman viemiseksi maan kaikille kansoille ja löy-
tääkseen jälleen muinaisen Israelin jälkeläiset, jotka ovat kadottaneet tiedon 

siitä, keitä he todellisuudessa ovat. – –

Te olette tulleet maan päälle aikana, jolloin tämän suuren työn perustus on laskettu. Evan-
keliumi on palautettu viimeisen kerran. Kirkko on saanut vankan sijan miltei kaikkialla 
maailmassa. Näyttämö on valmiina viimeisiä dramaattisia näytöksiä varten. Te esitätte 
niissä pääosaa. Te olette viinitarhan viimeisiä työntekijöitä. – – Tähän palveluksen työhön 
teidät on valittu.” (Ks. ”Kuninkaallinen sukupolvi”, Valkeus, lokakuu 1983, s. 62.)

• Kuinka teihin vaikuttaa tieto siitä, että teidät on kutsuttu palvelemaan Herran kanssa 
tänä viimeisenä työkautena?

• Milloin olette tunteneet, että Herra on työskennellyt teidän kanssanne, kun olette osal-
listuneet Hänen työhönsä?

• Mitä mahdollisuuksia teillä on palvella Herraa ja auttaa muita tuottamaan hyvää hedel-
mää? (Oppilaat saattavat mainita tehtävänsä kirkossa, velvollisuutensa auttaa perheen-
jäseniä, ystäviä ja muita pääsemään lähemmäksi Vapahtajaa sekä mahdollisuuden, joka 
heillä tulee olemaan palvella Herraa kokoaikaisina lähetyssaarnaajina.)

Kirjoita taululle MK Jaak. 5:70–75. Esittele nämä jakeet selittämällä, että niissä opetetaan 
Herran suhteesta palvelijoihinsa. Lisäksi niissä kuvataan, mitä Herra ja Hänen palvelijansa 
pystyvät saavuttamaan työskentelemällä yhdessä. Kehota oppilaita lukemaan nämä jakeet 
itsekseen ja valitsemaan jae, joka heidän mielestään parhaiten kuvaa Herran ja Hänen 
palvelijoidensa välistä suhdetta. Kun oppilaat ovat ehtineet lukea, pyydä muutamia heistä 
kertomaan, minkä jakeen he ovat valinneet, miksi he pitävät siitä ja kuinka se voi auttaa 
heitä, kun he palvelevat Herraa.

Kun oppilaat osallistuvat tähän toimintaan, varmista, että he ymmärtävät, että Herra lupaa 
meidän kokevan iloa, kun me työskentelemme Hänen kanssaan toteuttaaksemme 
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Hänen työtään. Voit ehkä auttaa oppilaita syventämään ymmärrystään kohdasta MK Jaak. 
5:70–75 kysymällä seuraavia kysymyksiä:

• Mitä viinitarhan isäntä lupasi niille, jotka työskentelevät hänen kanssaan? (Ks. MK Jaak. 
5:71, 75.) Milloin te olette kokeneet iloa Herran työssä?

• Miksi teidän mielestänne on merkittävää, että palvelijat työskentelivät ”kaikin voimin” ja 
”hyvin uutterasti”? (Ks. MK Jaak. 5:72, 74.) Mitä opetuksia te voitte löytää näistä ilmauk-
sista, kun palvelette Herraa?

Pyydä oppiaiheen tämän osuuden päätteeksi oppilaita kirjoittamaan pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaansa tai seminaarimuistivihkoonsa vastaus seuraavaan kysymykseen 
(voit ehkä kirjoittaa sen taululle):

• Kun mietit mahdollisuuksiasi palvella Herraa, kuinka aiot toteuttaa totuuksia, joista 
olemme keskustelleet luvun MK Jaak. 5 yhteydessä?

Kun oppilailla on ollut riittävästi aikaa kirjoittaa, voisit pyytää yhtä tai kahta heistä luke-
maan vastauksensa luokalle.

MK Jaakob 6
Jaakob puhuu Herran armosta ja oikeudenmukaisuudesta sekä kutsuu kansaansa 
parannukseen
Esittele luku MK Jaak. 6 lyhyesti selittämällä, että siinä Jaakob esittää pääpiirteittäin tär-
keitä totuuksia, jotka ovat peräisin jaloista ja villeistä oliivipuista kertovasta vertauksesta.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan MK Jaak. 6:4–6. Pyydä puolta luokkaa panemaan merkille, 
mitä Jaakob halusi kansansa oppivan Herrasta. (Että Hän muistaa kansansa, että Hän on 
uskollinen heille ja että ”hänen armonsa käsivarsi on ojennettuna [heitä] kohti”.) Pyydä 
toista puolta luokkaa panemaan merkille, mitä Jaakob kannusti kansaansa tekemään 
tämän tiedon johdosta. (Olemaan paaduttamatta sydäntään, tekemään parannuksen, 
tulemaan Herran luokse ”täysin vilpittömin sydämin” ja ”[pysymään] uskollisina Jumalalle, 
niin kuin hän on uskollinen [heille]”.) Kun oppilaat ovat kertoneet luokalle, mitä he ovat 
oppineet, kysy:

• Kuinka Jaakob kuvaili Herraa? Mitä teidän mielestänne tarkoittaa se, että Herran 
”[armon] käsivarsi on ojennettuna teitä kohti”?

• Mitä sellaista oliivipuuvertaus on opettanut teille Herrasta, mikä havainnollistaa, kuinka Hän 
on uskollinen teille? Mitä te voitte tehdä osoittaaksenne, että pysytte uskollisina Herralle?

Tiivistä MK Jaak. 6:7–10 selittämällä, että kun meitä on ”ravittu Jumalan hyvällä sanalla”, mei-
dän ei pitäisi tuottaa kelvotonta hedelmää. Meidän tulee noudattaa profeettojen sanoja. Jaakob 
varoitti, että ellemme tee parannusta, me tulemme olemaan Herran tuomioistuimen edessä 
vastuussa synneistämme. Kannusta oppilaita lukemaan itsekseen MK Jaak. 6:11–13 ja pane-
maan merkille Jaakobin viimeinen neuvo. Kun he ovat kertoneet, mitä ovat löytäneet, kysy:

• Miksi on viisasta nyt päättää tehdä parannus ja valmistautua seisomaan Herran edessä 
Hänen tuomittavanaan?

Vakuuta, että meidän on viisasta valmistautua tuomioon nyt tekemällä parannus ja 
ottamalla vastaan Herran armo.

Tähdennä oppitunnin päätteeksi sitä, että parannus valmistaa meitä paitsi viimeiseen 
tuomioon myös siihen, että pystymme palvelemaan Herraa nyt. Todista oppilaille, että 
Herra haluaa heidän palvelevan Hänen kanssaan ja kokevan iloa Hänen kanssaan ja että 
he voivat olla kelvollisia tekemään niin, kun he noudattavat Hänen käskyjään, tekevät 
parannuksen ja ottavat vastaan Hänen armonsa.

Lisäopetusehdotus
MK Jaakob 5 Videoesitys
Kun opetat oppiaihetta 47, voit halutessasi näyttää 
viimeisen osion videoesityksestä ”Vertaus oliivipuusta”, 

joka on DVD- levyllä Mormonin kirjan DVD- esitykset 1–19. 
Voisit näyttää tämän osion oppiaiheen toisen osuuden 
aikana vanhin Dean L. Larsenin lausuman jälkeen.
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MK Jaakob 7

Opetusehdotuksia

MK Jaakob 7:1–14
Jaakob turvautuu Herraan kohdatessaan Seremin, antikristuksen
Ennen oppitunnin alkua kirjoita taululle kahdentoista apostolin koorumin jäsenen vanhin 
Robert D. Halesin seuraavat sanat (lainattu artikkelista ”Kristillinen rohkeus – opetuslap-
seuden hinta”, Liahona, marraskuu 2008, s. 72):

”Yksi kuolevaisuuden suurista koetuksista koittaa silloin kun se, mihin uskomme, kyseenalaiste-
taan tai sitä arvostellaan” (vanhin Robert D. Hales).

Pyydä oppilaita miettimään tilannetta, jolloin joku on kyseenalaistanut heidän uskonkäsi-
tyksensä tai arvostellut niitä. Pyydä muutamia heistä kertomaan, miltä heistä on tuntunut, 
kun niin on käynyt. Voit myös halutessasi kertoa lyhyesti kokemuksen omasta elämästäsi.

Selitä, että luvussa MK Jaak. 7 kerrotaan Jaakobin kokemuksesta Seremin, antikristuksen, 
kanssa. (Voit ehkä selittää, että antikristus on ”kuka tai mikä tahansa, joka vääristelee 
evankeliumin tosi pelastussuunnitelmaa ja vastustaa Kristusta avoimesti tai salaa” [PKO, 
”Antikristus”].) Serem etsi käsiinsä Jaakobin kyseenalaistaakseen tämän uskon.

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen MK Jaak. 7:1–5. Pyydä heitä etsimään, 1) mitä Serem 
yritti tehdä ja 2) kuinka hän pyrki toteuttamaan tavoitteensa. Kun oppilaat ovat lopettaneet 
lukemisen, pyydä heitä kuvailemaan, mitä he ovat oppineet Seremistä. Voit ehkä keskuste-
lun edistämiseksi esittää seuraavia kysymyksiä:

• Mikä vaikutus Seremillä oli kansaan?

• Mitä sellaista huomaatte kohdassa MK Jaak. 7:1–5, mikä muistuttaa teitä tilanteista, jol-
loin muut ovat kyseenalaistaneet uskonne tai arvostelleet sitä? (Kun keskustelette tästä 
kysymyksestä, sinun tulee ehkä auttaa oppilaita ymmärtämään, ettei kaikilla ihmisillä, 
jotka kyseenalaistavat uskomme tai arvostelevat sitä, ole samoja motiiveja kuin Sere-
millä. Vaikka jotkut Seremin tavoin pyrkivät tietoisesti hävittämään uskon, muut saatta-
vat kyseenalaistaa meidän uskomme, koska he ovat uteliaita tai koska he ovat saaneet 
väärää tietoa uskonkäsityksistämme.)

• Miksi toisinaan on vaikeaa puolustaa uskoamme Seremin kaltaisia ihmisiä vastaan?

Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet ja virkkeet. (Ajan säästämiseksi voit 
ehkä kirjoittaa ne taululle ennen oppituntia. Voit myös halutessasi laatia niistä monisteen.)

1. MK Jaak. 7:5 a. Todisti pyhistä kirjoituksista ja profeettojen sanoista.

2. MK Jaak. 7:8 b. Jätti lopputuloksen Jumalan käsiin.

3. MK Jaak. 7:10–11 c. Turvautui Pyhän Hengen johdatukseen ja voimaan.

4. MK Jaak. 7:12 d. Muisti aiemmat kokemukset, jotka olivat vahvistaneet hänen uskoaan.

5. MK Jaak. 7:13–14 e. Lausui todistuksen, jonka hän oli saanut Pyhän Hengen kautta.

Pyydä oppilaita 
kertomaan kokemuksia
Kun oppilaat kertovat 
innoittavia kokemuksia, 
se luo luokkaan Herran 
Hengelle otollisen 
ilmapiirin. Kun oppilaat 
kuulevat ikätoveriensa 
kokemuksia ja todistuk-
sia, heidän todistuksensa 
vahvistuu ja he oppivat 
uusia tapoja toteuttaa 
evankeliumin periaat-
teita omassa elämässään. 
Tavallisesti riittää, että 
1–3 oppilasta kertoo 
kokemuksia. Älä pyydä 
joka päivä samoja har-
voja oppilaita, vaan pyri 
saamaan kaikki mukaan.

Johdanto
Jaakob turvasi Herraan ja järkähtämättömään todistuk-
seensa voittaakseen Seremin, antikristuksen, väärät aja-
tukset ja väitteet. Hän ammensi voimaa erityisesti aiem-
mista kokemuksista, jotka olivat vahvistaneet hänen 
uskoaan Jeesukseen Kristukseen. Hän turvasi myös 
Pyhän Hengen johdatukseen, pyhien kirjoitusten ja pro-
feettojen sanojen tuntemukseensa sekä todistukseensa 

Jeesuksesta Kristuksesta. Kun Serem vaati merkkiä, 
joka todistaisi Jaakobin sanat tosiksi, Jumala löi häntä. 
Jaakob päätti aikakirjansa kuvaamalla, kuinka nefiläi-
set turvasivat Herraan linnoittautuessaan lamanilaisia 
vastaan. Ennen kuolemaansa Jaakob uskoi pienet levyt 
poikansa Enosin haltuun.
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Selitä, että tämän luettelon jakeet kuvaavat sitä, kuinka Jaakob toimi, kun Serem kyseen-
alaisti hänen uskonkäsityksensä. Oikealla olevat virkkeet kuvaavat Jaakobin toimintata-
poja, mutta ne ovat väärässä järjestyksessä, ja ne tulee yhdistää niitä vastaaviin jakeisiin. 
Pyydä muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen MK Jaak. 7:5–14. Kun he lukevat, 
pyydä heitä pysähtymään kunkin taululle merkityn kohdan jälkeen. Pyydä oppilaita yhdis-
tämään kukin kohta sitä vastaavaan virkkeeseen. Voisit ehkä pyytää yhtä oppilasta tule-
maan taululle ja yhdistämään viivalla pyhien kirjoitusten viitteet niitä vastaaviin virkkeisiin. 
(Vastaukset: 1 – d; 2 – c; 3 – a; 4 – e; 5 – b.)

Kun oppilaat ovat tehneet yhdistämistehtävän, kysy:

• Mitä periaatteita te huomaatte näissä juuri lukemissamme jakeissa opetettavan?

Ellei kukaan tule maininneeksi, niin varmista, että oppilaat ymmärtävät, että kun me 
turvaudumme Herraan, me voimme voittaa uskoomme kohdistuvat haasteet. (Voisit 
ehkä kirjoittaa tämän periaatteen taululle.)

Selitä, että Jaakobin vastaukset Seremille antavat meille esimerkin, jota voimme noudattaa, 
kun vastaamme niille, jotka kyseenalaistavat uskomme tai arvostelevat sitä.

Alla lueteltujen seurantakysymysten tarkoituksena on auttaa oppilaita ajattelemaan 
syvällisemmin, mitä Jaakob teki turvautuakseen Herraan. Näihin kysymyksiin vastaaminen 
antaa oppilaille mahdollisuuden havainnollistaa ja todistaa, kuinka samanlaiset toimin-
tatavat ovat auttaneet heitä, kun muut ovat kyseenalaistaneet heidän uskonsa. Se auttaa 
heitä myös oppimaan, kuinka he voivat toimia tarkoituksenmukaisella tavalla, kun heidän 
uskoaan kyseenalaistetaan tulevaisuudessa. Koska alla on enemmän kysymyksiä kuin 
mitä todennäköisesti ehditte käyttämään oppitunnilla, valitse vain muutamia kysymyksiä 
käytettäväksi keskustelussanne. Kun teet näin, etsi Pyhän Hengen johdatusta ja pidä mie-
lessä kokemukset, joita oppilaat ovat kertoneet oppitunnin alussa. Voisit ehkä myös kysyä 
oppilailta, mistä Jaakobin toimintatavoista he haluaisivat keskustella enemmän.

• Mitä sellaista Jaakobille oli tapahtunut aiemmin, mikä oli tehnyt hänen uskostaan järk-
kymättömän? (Ks. MK Jaak. 7:5.)

• Mitkä kokemukset ovat vahvistaneet teidän uskoanne? (Voisit antaa oppilaille aikaa 
pohtia tätä kysymystä, ennen kuin pyydät heitä vastaamaan. Vakuuta heille, ettei heidän 
tarvitse kertoa kokemuksista, jotka ovat liian henkilökohtaisia tai yksityisiä.) Kuinka näi-
den kokemusten muistaminen voi auttaa teitä, kun joku kyseenalaistaa teidän uskonne 
tai arvostelee sitä?

• Milloin Pyhä Henki on auttanut teitä vastaamaan uskoanne koskeviin kysymyksiin tai 
arvosteluihin? (Ks. MK Jaak. 7:8.)

• Kuinka päivittäinen tapa tutkia pyhiä kirjoituksia ja myöhempien aikojen profeettojen 
sanoja voi auttaa teitä, kun muut kyseenalaistavat teidän uskonne tai arvostelevat sitä? 
(Ks. MK Jaak. 7:10–11.)

• Milloin te olette lausuneet todistuksenne jollekulle, joka on kyseenalaistanut teidän 
uskonne tai arvostellut sitä? (Ks. MK Jaak. 7:12.) Mikä oli lopputulos?

• Kun Serem vaati merkkiä, miksi Jaakobin oli viisasta jättää lopputulos Herran käsiin eikä 
pyrkiä itse todistamaan todistuksensa totuudenmukaisuutta? (Ks. MK Jaak. 7:14.) Millä 
tavoin teille on avuksi tieto siitä, ettei teidän tarvitse todistaa todistuksenne totuuden-
mukaisuutta niille, jotka kyseenalaistavat uskonne?

MK Jaakob 7:15–27
Kun Seremiä lyödään, hän tunnustaa syntinsä, todistaa totuudesta ja sitten kuo-
lee johdattaen suuren joukon nefiläisiä kääntymään takaisin Herran puoleen
Lue vanhin Robert D. Halesin seuraava lausunto:

”Vuosien saatossa opimme, etteivät uskoomme kohdistuvat haasteet ole uusia eivätkä 
varmaankaan pian häviä. Mutta Kristuksen tosi opetuslapset näkevät mahdollisuuden vastus-
tuksen 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, 

Esitä 
seurantakysymyksiä
Kun esität seurantakysy-
myksiä, annat oppilaille 
tilaisuuden ilmaista, mitä 
he ovat oppineet, sekä 
tilaisuuden syventää 
ymmärrystään ja miettiä, 
kuinka evankeliumin 
totuudet liittyvät heidän 
elämäänsä. Pidä huoli, 
ettet käy pitkää seuran-
takysymysten luetteloa 
kiireellä läpi. Tavallisesti 
on parempi esittää 
muutamia kysymyksiä 
ja antaa oppilaille aikaa 
vastata harkiten.
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jotka kutsuvat Herran Hengen.” (”Kristillinen rohkeus – opetuslapseuden hinta”, s. 72–73, 
kursivointi alkuperäisen mukainen.)

• Mitä mielestänne tarkoittaa ilmaus ”näkevät mahdollisuuden vastustuksen keskellä”? 
(Kun oppilaat vastaavat tähän kysymykseen, auta heitä ymmärtämään, että kun vas-
taamme uskoomme kohdistuviin haasteisiin tavoilla, jotka kutsuvat Herran Hengen, siitä 
voi seurata hyvää.)

Järjestä oppilaat pareiksi. Anna kullekin parille tehtäväksi lukea MK Jaak. 7:15–23 ja panna 
merkille, mitä mahdollista hyvää seurasi Jaakobin kohtaamisesta Seremin kanssa. Kun oppi-
laat ovat lukeneet, kehota muutamia heistä kertomaan, mitä he ovat löytäneet. Voit halutessasi 
käyttää joitakin seuraavista kysymyksistä auttaaksesi oppilaita tarkastelemaan näitä jakeita:

• Mitä todisteita huomaatte siitä, että Jaakob toivoi tapaamisensa Seremin kanssa autta-
van muita? (Ks. MK Jaak. 7:22. Auta oppilaita huomaamaan, että Jaakob oli rukoillut sen 
nefiläisjoukon puolesta, joka oli ollut todistamassa Seremin tunnustusta ja kuolemaa.)

• Kuinka kohdan MK Jaak. 7:23 mukaan Jaakobin kohtaaminen Seremin kanssa lopulta 
vaikutti kansaan?

• Mitä totuuksia voimme oppia siitä, mitä Jaakobin kohtaamisesta Seremin kanssa seu-
rasi? (Oppilaat saattavat mainita useita vastauksia tähän kysymykseen. Jotkut saattavat 
ehdottaa alla lueteltuja periaatteita.)

Kaikki profeetat todistavat Jeesuksesta Kristuksesta.

Kun vastaamme uskoomme kohdistuviin kysymyksiin tai arvosteluihin 
tavoilla, jotka kutsuvat Hengen, voimme auttaa muita kääntymään Herran 
puoleen.

Profeetat auttavat meitä tunnistamaan ja voittamaan Saatanan petokset.

Ne, jotka kapinoivat Jumalaa vastaan ja saarnaavat aktiivisesti totuutta vastaan, 
kohtaavat vakavia Herran aiheuttamia seurauksia.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen auttaa meitä välttymään siltä, että joutuisimme 
petetyiksi.

Kun oppilaat mainitsevat yllä lueteltujen kaltaisia periaatteita, voit halutessasi esittää seu-
rantakysymyksiä auttaaksesi heitä toteuttamaan periaatteita omassa elämässään.

• Kuinka tämän periaatteen mukaan eläminen voi auttaa teitä?

• Kuinka tieto tästä periaatteesta voi auttaa teitä auttamaan muita?

• Kuinka voisitte pyrkiä toteuttamaan tätä periaatetta elämässänne?

Kehota oppilaita kirjoittamaan pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa vastaus seuraa-
vaan kysymykseen:

• Mikä on yksi asia, jota alat tehdä (tai jatkat sen tekemistä), jotta se auttaisi sinua valmis-
tautumaan siihen hetkeen, jolloin joku asettaa uskosi kyseenalaiseksi?

Lausu todistuksesi siitä, että me voimme menestyksellisesti voittaa uskoomme kohdistuvat 
haasteet, kun noudatamme Jaakobin esimerkkiä Herraan turvautumisesta.

Kertaus: MK Jaakob
Käytä jonkin verran aikaa auttaaksesi oppilaita kertaamaan Jaakobin kirjan. Pyydä heitä 
miettimään, mitä he ovat oppineet tästä kirjasta sekä seminaarissa että tutkiessaan pyhiä 
kirjoituksia itsekseen. Kehota heitä tarvittaessa silmäilemään Jaakobin kirjan seitsemää 
lukua auttaaksesi heitä muistamaan. Pyydä heitä olemaan valmiita kertomaan jotakin 
sellaista Jaakobista tai hänen kirjoituksistaan, mikä on tehnyt heihin vaikutuksen. Voi-
sit muistuttaa heille, että Jaakob syntyi erämaavaelluksella Runsaudenmaassa (lähellä 
Punaistamerta) ja kuoli Nefin maassa. Lehi siunasi myös hänet (ks. 2. Nefi 2:1–4), ja hän 
näki Vapahtajan (ks. 2. Nefi 11:3). Hänen vanhempi veljensä Nefi sisällytti pieniin levyihin 
joitakin hänen saarnoistaan (ks. 2. Nefi 6–10). Riittävän ajan kuluttua pyydä muutamia 
oppilaita kertomaan ajatuksiaan ja tuntemuksiaan. Voit halutessasi lausua todistuksesi siitä, 
kuinka Jaakobin esimerkki ja opetukset ovat siunanneet sinun elämääsi.
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Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Enosin kirja havainnollistaa Jeesuksen Kris-
tuksen sovituksen voimaa puhdistaa ihmi-
nen 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, ja hän käytti loppuelämänsä 
tehden työtä heidän pelastumisekseen. 
Kun oppilaat tutkivat Enosin kirjaa, he 
voivat löytää tärkeitä opetuksia rukouk-
sesta, parannuksesta ja ilmoituksesta. He 
voivat 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 Jaako-
bin 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 
totuutta, joka on Kristuksessa (ks. En. 
26). Ennen kuolemaansa Enos antoi Nefin 
pienet levyt pojalleen Jaromille (ks. Jar. 1). 
Enos päätti aikakirjansa sanomalla, että 
hän riemuitsi 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.)

Keille tämä kirja kirjoitettiin 
ja miksi?
Kun Enos sai pienet levyt isältään, hän 
lupasi kaivertaa vain ne kirjoitukset, joita 
hän pitäisi kallisarvoisimpina ja joihin 
sisältyisi pyhiä opetuksia, ilmoitusta ja 
profetoimista (ks. MK Jaak. 1:1–4; 7:27). 
Enos tiesi, että lopulta hänen kansansa 
nefiläiset hävitettäisiin. Hän rukoili, että 
Herra säilyttäisi nefiläisten aikakirjan, ”jotta 
se voitaisiin jonakin tulevana aikana tuoda 
julki lamanilaisille, niin että heidät kenties 
voitaisiin johdattaa pelastukseen” (En. 13).

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. ja 421 eKr. välisenä aikana. Enos 
kirjoitti tämän aikakirjan asuessaan Nefin 
maassa.

Mitä erityisiä 
asiakokonaisuuksia tässä 
kirjassa on?
Enosin kirja esittelee mallin, joka näyttää, 
kuinka ihminen voi saada Jeesuksen Kris-
tuksen sovituksen siunaukset sekä jakaa 
nuo siunaukset muiden kanssa. Ensiksi 
Enosille opetettiin Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumia (ks. En. 1, 3). Seuraavaksi 
hän ymmärsi tarvitsevansa Vapahtajaa ja 
rukoili anteeksiantoa (ks. En. 2–4). Sitten 
saatuaan anteeksiannon synneistään hän 
rukoili ja työskenteli uutterasti johdat-
taakseen muita pelastukseen (ks. En. 

5–27). Tämä malli tulee esiin kauttaaltaan 
Mormonin kirjassa. Esimerkkejä tästä ovat 
Alma (ks. Moosia 17:1–2; 18:1–2), Alma 
nuorempi ja Moosian pojat (ks. Moosia 
27–28) sekä Lamoni ja hänen kansansa 
(ks. Alma 18–19).
Lisäksi Enosin kirja on ensimmäinen, jossa 
kuvataan yksityiskohtaisesti Lamanin ja 
Lemuelin jälkeläisten luopiotilaa (ks. En. 
20). Siinä myös mainitaan, että nefiläis-
ten keskuudessa oli ”tavattoman monia 
profeettoja”, vaikka suurin osa nefiläisistä 
oli ”uppiniskaista kansaa”, jota täytyi 
jatkuvasti muistuttaa ”pysymään Herran 
pelossa” (En. 22–23).

Päätapahtumat
Enos 1–8 Enos rukoilee anteeksi-
antoa synneistään ja saa syntinsä 
anteeksi uskonsa tähden Jeesuk-
seen Kristukseen.

Enos 9–18 Enos rukoilee nefiläis-
ten ja lamanilaisten puolesta 
ja pyytää Herraa säilyttämään 
nefiläisten aikakirjat.

Enos 19–24 Enos kuvailee lamani-
laisten jumalattomuutta ja nefiläis-
ten uppiniskaisuutta. Hän ja muut 
profeetat tekevät jatkuvasti työtä 
näiden pelastumisen hyväksi.

Enos 25–27 Enos päättää aikakir-
jansa ja kirjoittaa iankaikkisen 
elämän varmuudesta, jonka hän 
on saanut Lunastajansa kautta.

JOHDANTO:  

Enosin kirja
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Enos

Opetusehdotuksia

Enos 1–8
Pohdiskeltuaan isänsä sanoja Enos rukoili anteeksiantoa ja sai syntinsä anteeksi
Kirjoita taululle sanat minun sielullani oli nälkä. Kehota oppilaita miettimään tilannetta, 
jolloin he ovat tunteneet olevansa hyvin nälkäisiä.

• Mitä sanoja käyttäisitte kuvaamaan sitä, mitä tunnette ollessanne nälkäisiä? (Oppilaat 
voivat kuvata nälkää seuraavin ilmauksin: heillä on tyhjä olo, he tuntevat kipua, heitä 
heikottaa tai he haluavat tulla kylläisiksi.)

• Mitä joku saattaisi tarkoittaa sanoilla ”minun sielullani oli nälkä”? (Hengellisen tyhjyy-
den, kivun tai heikkouden tunnetta tai halua tulla hengellisesti kylläiseksi.)

Kehota oppilaita miettimään tilannetta, jolloin heidän sielullaan on ollut nälkä. Selitä, että 
tänään he tutkivat erään sellaisen henkilön kokemusta, jonka sielulla oli nälkä. Aseta näky-
viin kuva Enos rukoilee (62604; Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009, nro 72).

• Mitä te tiedätte kuvassa olevasta henkilöstä? (Mikäli oppilaat ovat epävarmoja, selitä, 
että tämä on kuva Enosista, joka oli Lehin ja Sarian pojanpoika ja Jaakobin poika. Hänen 
haltuunsa uskottiin pienet levyt vähän ennen hänen isänsä kuolemaa [ks. MK Jaak. 7:27].)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen En. 1, 3. Pyydä luokkaa panemaan merkille, kuinka Jaa-
kob oli vaikuttanut Enosiin. Pyydä muutamaa oppilasta kertomaan luokalle, mitä he löytävät.

Laita taululle näkyviin seuraava taulukko. (Ajan säästämiseksi voisit ehkä jäljentää taulu-
kon taululle ennen oppituntia.) Taulukon tarkoituksena on auttaa oppilasryhmiä keskitty-
mään eri yksityiskohtiin Enosin kokemuksessa, kun he tutkivat jakeita En. 2–8.

Mitä Enos halusi Mitä Enos teki Mitä Enosin teoista seurasi

En. 2
En. 3

En. 2
En. 4
En. 8

En. 5
En. 6
En. 8

Selitä, että kun Enos mietti isänsä opetuksia, hän koki hengellisiä tuntemuksia, jotka saivat hänet 
tekemään tiettyjä asioita, jotka puolestaan saivat aikaan tiettyjä tuloksia hänen elämässään.

Jaa luokka kolmeen ryhmään. Lukekaa ääneen En. 2–8. Samalla kun luette, pyydä ensim-
mäistä ryhmää panemaan merkille ilmauksia, jotka kertovat, mitä Enos halusi. Kehota 
toista ryhmää panemaan merkille, mitä Enos teki. Pyydä kolmatta ryhmää panemaan mer-
kille, mitä Enosin haluista ja teoista seurasi. (Tuo esiin, että taulukossa luetelluissa jakeissa 
on tietoa, joka liittyy kunkin ryhmän tehtävään.)

Kun olette lukeneet En. 2–8, pyydä ensimmäisen ryhmän oppilaita kertomaan, mitä Enosin 
haluihin liittyviä ilmauksia he löysivät. Kun oppilaat mainitsevat näitä ilmauksia, pyydä 
heitä kirjoittamaan ilmaukset taululle. Voit halutessasi kannustaa oppilaita merkitsemään 
nämä ilmaukset pyhiin kirjoituksiinsa. Oppilaat saattavat mainita seuraavia ilmauksia: 
”ennen kuin sain syntini anteeksi”, ”iankaikkisesta elämästä” ja ”pyhien ilosta”.

Kun ensimmäinen sarake on täytetty, pyydä luokkaa lukaisemaan jakeen En. 4 alkuosa. 
Pyydä heitä tunnistamaan, mitä Enos koki, kun ”sanat, joita [hän oli] usein kuullut [isänsä] 
puhuvan iankaikkisesta elämästä ja pyhien ilosta, painuivat syvälle [hänen sydämeensä]” 
(En. 3). Oppilaiden tulisi huomata ilmaus ”ja minun sielullani oli nälkä”. (Voit halutessasi 
kannustaa oppilaita merkitsemään tämän ilmauksen pyhiin kirjoituksiinsa.)

Yksityiskohtien 
löytäminen pitkistä 
pyhien kirjoitusten 
kohdista
Joistakuista oppilaista 
tuntuu ylivoimaiselta, 
kun heitä pyydetään 
etsimään useita yksityis-
kohtia pitkistä pyhien 
kirjoitusten kohdista. 
Auta näitä oppilaita 
jakamalla luokka useaan 
ryhmään. Anna kulle-
kin ryhmälle tehtäväksi 
etsiä pitkästä kohdasta 
eri yksityiskohta. Tämä 
voi auttaa oppilaita 
lukiessaan keskittymään 
tärkeisiin ajatuksiin. Se 
antaa heille myös mah-
dollisuuden opettaa toi-
silleen tärkeitä yksityis-
kohtia, joita he löytävät 
pyhistä kirjoituksista.

Johdanto
Pohdiskeltuaan isänsä sanoja Enos rukoili anteeksiantoa 
ja sai syntinsä anteeksi. Sitten hän rukoili nefiläisten ja 

lamanilaisten hengellisen hyvinvoinnin puolesta ja teki 
koko elämänsä työtä heidän pelastumisekseen.
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• Kuinka se, että ihminen pohdiskelee profeetan opetuksia iankaikkisesta elämästä ja 
pyhien ilosta, saattaisi saada hänen sielunsa tuntemaan nälkää? (Se voi auttaa ihmistä 
saamaan halun olla kelvollinen olemaan Herran kanssa ja haluamaan sitä iloa, joka tulee 
evankeliumin mukaisesta elämästä.)

Tuo esiin, että Enos halusi myös saada syntinsä anteeksi. Selitä, että ilmaus ”minun sielullani 
oli nälkä” saattaa merkitä hengellisen tyhjyyden tunnetta, joka aiheutuu synnistä. Se saattaa 
myös tarkoittaa sitä, että henkilö kaipaa päästä lähemmäksi Herraa ja oppia Hänestä.

• Miksi synti saa meidät tuntemaan hengellistä tyhjyyttä? (Synti saa Pyhän Hengen vetäy-
tymään pois luotamme, ja tunnemme olevamme etäällä Herrasta.)

Auta oppilaita samastumaan Enosin kokemukseen pyytämällä heitä miettimään itsekseen, 
onko heillä samoja hengellisen nälän tuntemuksia, kuin mitä Enos kuvaili.

Auta luokkaa huomaamaan, mitä Enos teki tyydyttääkseen hengellisen nälkänsä, pyytämällä 
toisen ryhmän oppilaita kertomaan, mitä he ovat löytäneet, ja kirjoittamaan vastauksensa tau-
lulle. Vastauksiin tulee sisältyä seuraavat asiat: ”kamppailusta, joka minulla oli Jumalan edessä”, 
”huusin hänen puoleensa voimallisessa rukouksessa” ja ”uskosi tähden Kristukseen”.

• Kuinka ilmaus ”kamppailusta, joka minulla oli Jumalan edessä” saattaisi kuvata henkilön 
ponnisteluja syntiensä anteeksi saamiseksi? (Tähdennä, ettei Enos kamppaillut Juma-
lan kanssa vaan Jumalan edessä rukouksessa. Tämä kamppailu merkitsee sitä, että Enos 
ponnisteli osoittaakseen taivaalliselle Isälle toiveidensa vilpittömyyden ja halukkuutensa 
tehdä parannusta tekemällä tarvittavia muutoksia elämässään.) Miksi kamppailu on hyvä 
sana kuvaamaan parannuksenteon ponnistelujamme?

• Mitä todisteita huomaatte jakeessa En. 4 siitä, että Enos oli vilpitön, kun hän pyrki saa-
maan syntinsä anteeksi? (Sinun tulee ehkä auttaa oppilaita ymmärtämään, että anomi-
sella tarkoitetaan sitä, että pyytää nöyrästi ja suurta halua tuntien.)

• Millä tavoin voimme osoittaa vilpittömyytemme, kun tavoittelemme Herran anteeksian-
toa? (Voisit tähdentää, ettei meidän rukoustemme tarvitse kenties olla yhtä pitkiä kuin 
Enosin, mutta niiden on oltava vilpittömiä.)

Auta luokkaa huomaamaan, mitä Enosin teoista seurasi, pyytämällä kolmannen ryhmän 
oppilaita kertomaan, mitä he ovat löytäneet, ja kirjoittamaan vastauksensa taululle. Vas-
tauksiin tulee sisältyä seuraavat asiat: ”sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi”, ”syyl-
lisyyteni oli pyyhitty pois” ja ”uskosi on tehnyt sinut puhtaaksi”. (Voit ehkä selittää, että 
puhtaaksi tekeminen tarkoittaa puhdistumista synnistä.)

• Mikä kohdan En. 7–8 mukaan mahdollisti sen, että Enos sai anteeksiannon ja hänet 
tehtiin puhtaaksi? (Hänen uskonsa Jeesukseen Kristukseen.)

• Mitä asioita voimme oppia Enosilta siitä, mikä on syntiemme anteeksisaamisen prosessi? 
(Niiden muiden totuuksien lisäksi, joita oppilaat saattavat mainita, pidä huoli siitä, että he 
ymmärtävät, että kun me osoitamme uskoa Jeesukseen Kristukseen, meidän syntimme 
voidaan antaa anteeksi ja meidät voidaan tehdä puhtaiksi.) Miksi meidän on välttämä-
töntä osoittaa uskoa Jeesukseen Kristukseen saadaksemme nämä siunaukset? (Jeesus Kristus 
sovitti meidän syntimme. Vain Hänen sovituksensa ansiosta meidät voidaan tehdä puhtaiksi.)

• Mistä Enos kohdan En. 5–6 mukaan tiesi saaneensa anteeksi? (Voit ehkä tuoda esiin, 
että jakeessa En. 5 mainittu ääni oli ääni, joka tuli Enosin mieleen [ks. En. 10].)

• Mistä te voitte tietää, että olette saaneet syntinne anteeksi?

Keskustellessanne viimeksi mainitusta kysymyksestä lue ensimmäisen presidenttikunnan 
jäsenen, presidentti Dieter F. Uchtdorfin seuraavat sanat:

”Kun olemme todella tehneet parannuksen, Kristus ottaa pois syntiemme aiheuttaman syyl-
lisyyden 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.” (”Kohta, josta on vielä turvallista palata”, Liahona, toukokuu 2007, s. 101.)

• Miksi on hyödyllistä tietää, että Kristus ottaa pois syntiemme aiheuttaman syyllisyyden 
taakan sen jälkeen kun olemme tehneet todellisen parannuksen?

Pyydä oppilaita pohtimaan itsekseen seuraavia kysymyksiä:

• Milloin olette tunteneet, että Herra on antanut teille anteeksi teidän syntinne?

• Kuinka osoititte uskoa Jeesuksen Kristuksen sovitukseen?

• Mistä tiesitte, että olitte saaneet anteeksi?

• Oletteko viime aikoina tunteneet Herran anteeksiantoa?
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Todista, että me saamme anteeksi, kun osoitamme uskoa Jeesukseen Kristukseen ja 
teemme todellisen parannuksen synneistämme. Vapahtajan ansiosta syyllisyytemme 
 voidaan pyyhkiä pois ja meidät voidaan tehdä puhtaiksi.

Enos 9–27
Enos rukoilee nefiläisten ja lamanilaisten hengellisen hyvinvoinnin puolesta ja 
tekee uutterasti työtä heidän pelastumisekseen
Piirrä taululle seuraava kuvio. Selitä, että sen jälkeen kun Enos oli rukoillut itsensä puo-
lesta, hän laajensi rukouksiaan esittäen anomuksia muiden hyvinvoinnin puolesta. Anna 
oppilaille tehtäväksi työskennellä pareittain. Pyydä kutakin oppilasparia lukemaan vuoro-
tellen ääneen En. 9–14. Pyydä heitä tunnistamaan, minkä kahden ryhmän puolesta Enos 
rukoili ja mitä hän kussakin tapauksessa rukoili. Kun oppilaat kertovat, mitä he saavat 
selville, lisää sanat nefiläiset ja lamanilaiset kuvioon kysymysmerkkien tilalle.

• Mitä aikomuksia kohdan En. 14 mukaan lamanilaisilla oli nefiläisten suhteen?

• Mitä Enosin rukous lamanilaisten puolesta kertoo meille hänestä?

Lue presidentti Howard W. Hunterin seuraavat sanat. Pyydä oppilaita panemaan merkille, 
kuinka ne liittyvät Enosin kokemukseen:

”Aina kun koemme sovituksen siunaukset elämässämme, emme voi olla tuntematta huolta 
veljiemme hyvinvoinnista. – –

Suurenmoinen osoitus ihmisen henkilökohtaisesta kääntymyksestä on halu kertoa evanke-
liumista muille.” (Ks. Saarnatkaa minun evankeliumiani, 2005, s. 13.)

• Kuinka nämä sanat liittyvät Enosin kokemukseen? (Enos osoitti, että kun me pää-
semme osallisiksi Jeesuksen Kristuksen sovituksen siunauksista, me pyrimme 
auttamaan muita saamaan pelastuksen. Voit ehkä kannustaa oppilaita kirjoittamaan 
tämän periaatteen pyhiin kirjoituksiinsa.)

Kehota oppilaita tutkimaan itsekseen jakeita En. 12, 15–20 ja panemaan merkille, mikä 
Enosin mukaan on rukouksen, uskon ja uutteruuden välinen suhde.

• Mitä teidän mielestänne tarkoittaa se, että rukoilee uskossa?

• Kuinka Enos jakeiden En. 12, 19–20 mukaan osoitti uutteruutta sekä rukoillessaan että 
sen jälkeen?

• Mitä me voimme Enosin esimerkin pohjalta oppia rukouksesta? (Oppilaiden tulisi 
pystyä näkemään, että Herra vastaa meidän rukouksiimme meidän uskomme ja 
uutteruutemme mukaan.)

Auta oppilaita pohtimaan, millä tavoin he voivat noudattaa Enosin esimerkkiä, kirjoitta-
malla seuraavat lausumat taululle tai laatimalla niistä moniste. Kehota oppilaita valitsemaan 
yksi lausuma ja kirjoittamaan siihen vastaus pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa.

 1. Enosin tavoin minäkin haluan saada syntini anteeksi. Osoitan Herralle, että tämä haluni on 
vilpitön, tekemällä seuraavaa:…

 2. Enosin tavoin haluan auttaa perheeni jäseniä ja ystäviäni tulemaan Kristuksen luokse. Yksi 
henkilö, jota pyrin auttamaan, on… Pyrin auttamaan tätä henkilöä tekemällä seuraavaa:…

 3. Enos rukoili lamanilaisten puolesta, joita pidettiin hänen vihollisinaan. Enosin tavoin haluan osoittaa 
Herran rakkautta niitä kohtaan, jotka ovat minua kohtaan epäystävällisiä. Yksi tapa tehdä niin on…

Kun oppilaat ovat saaneet kirjoitettua vastauksensa, pyydä yhtä oppilasta lukemaan En. 
26–27. Kehota luokkaa panemaan merkille todisteita ilosta, jota Enos tunsi ponnistelujensa 
ansiosta. Kun oppilaat ovat kertoneet, mitä he ovat löytäneet, kannusta heitä toteuttamaan 
se, mitä he ovat kirjoittaneet pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa. Todista, että kun 
me osoitamme uskoa Jeesukseen Kristukseen, me voimme kokea anteeksiantoa ja iloa ja 
meissä kasvaa suurempi halu auttaa muita tulemaan Kristuksen luokse.

Itse

?
?
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JOHDANTO: 
Jaromin kirja
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Kun oppilaat tutkivat Jaromin kirjaa, he 
näkevät, että Jumala pitää lupauksensa 
siunata niitä, jotka noudattavat Hänen 
käskyjään. He saavat myös tietää siitä, 
kuinka Jaromin aikoina nefiläisten kunin-
kaat, profeetat, opettajat ja papit pon-
nistelivat auttaakseen ihmisiä tekemään 
parannuksen ja välttymään tuholta.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Tämän kirjan kirjoitti Enosin poika Jarom. 
Kuten isällään – ja kuten isoisällään Jaako-
billa ja isoisänsä isällä Lehillä – Jaromilla oli 
profetian ja ilmoituksen henki (ks. Jar. 2). 
Kun hän päätti aikakirjansa, hän antoi 
levyt edelleen pojalleen Omnille.

Keille tämä kirja kirjoitettiin 
ja miksi?
Jarom sanoi, että hän kirjoitti isänsä 
Enosin käskyn mukaisesti heidän sukuluet-
telonsa pitämiseksi (ks. Jar. 1). Hän myös 
antoi ymmärtää, että hänen aikakirjaansa 
kirjoitettiin hänen veljiensä lamanilaisten 
hyödyksi (ks. Jar. 2; ks. myös En. 13–18). 
Jarom ei kirjoittanut muistiin omia profe-
toimisiaan eikä ilmoituksiaan, koska hän 
uskoi, että se, mitä hänen isänsä olivat 

merkinneet muistiin, ilmoitti pelastussuun-
nitelman riittävällä tavalla (ks. Jar. 2). Sen 
sijaan hän kuvaili nefiläisten kuninkaiden 
ponnisteluja hänen palvelukautensa 
aikana. Nämä johtajat ”olivat voimallisia 
miehiä uskossa Herraan” (Jar. 7), ja he 
kehottivat jatkuvasti kansaa tekemään 
parannuksen ja noudattamaan käskyjä 
(ks. Jar. 3–5, 10–12). Jarom havaitsi, että 
kun kansa päätti noudattaa vanhurskai-
den johtajiensa neuvoa, he menestyivät 
ja pystyivät varustautumaan lamanilaisia 
vastaan. Hän todisti: ”Kävi toteen Herran 
sana, jonka hän oli puhunut isillemme 
sanoen: Mikäli te pidätte minun käskyni, 
te menestytte maassa” (Jar. 9; ks. myös  
1. Nefi 2:19–20).

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.

Mitä erityisiä 
asiakokonaisuuksia tässä 
kirjassa on?
Jaromin kirja on Mormonin kirjan lyhin kirja. 
Siinä kerrotaan yksityiskohtia nefiläisen 
sivilisaation kasvusta ja todetaan, että ”me 

lisäännyimme suuresti ja levisimme maassa” 
(Jar. 8). He olivat myös tulleet rikkaiksi luon-
nonvaroista, ja he olivat tulleet taitaviksi 
työstämään puuta ja metallia, rakentamaan 
rakennuksia, tekemään koneita ja valmista-
maan työkaluja ja aseita (ks. Jar. 8).

Päätapahtumat
Jarom 1–2 Jarom saa levyt ja selit-
tää kirjoittamisensa tarkoituksen.

Jarom 3–12 Jarom kirjoittaa muis-
tiin, että Herran lupaus siunata 
nefiläisiä ja antaa heidän menes-
tyä, kun he noudattaisivat Hänen 
käskyjään, on toteutunut. Jo 
ennen Vapahtajan palvelutehtä-
vää kuolevaisuudessa Jarom todis-
taa Hänen voimastaan pelastaa 
ihmiset synnistä saaden ihmiset 
”uskomaan, että hän tulee, ikään 
kuin hän olisi jo tullut” (Jar. 11).

Jarom 13–15 Jarom toteaa, että 
nefiläisten ja lamanilaisten 
välisistä sodista kerrotaan Nefin 
isoilla levyillä. Hän antaa pienet 
levyt edelleen pojalleen Omnille.
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JOHDANTO: 
Omnin kirja
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Tutkimalla Omnin kirjaa oppilaat oppivat, 
että Herra suojeli vanhurskaita nefiläisiä ja 
johdatti heidät Sarahemlan maahan (ks. 
Omni 7, 12–13). He saavat tietoa myös 
muista ryhmistä – mulekilaisista (eli Sara-
hemlan kansasta) ja jerediläisistä – jotka 
Herra johdatti luvattuun maahan.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Omnin kirjalla on viisi eri kirjoittajaa: 
Omni, Amaron, Kemis, Abinadom ja Ama-
leki. Omni oli Jaromin poika sekä Lehin 
ja Sarian neljännen polven jälkeläinen. 
Hän kuvasi olevansa ”jumalaton mies”, 
joka ei ollut ”pitänyt Herran säädöksiä 
ja käskyjä” (Omni 2). Amaron (Omnin 
poika), Kemis (Amaronin veli) ja Abina-
dom (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.

Keille tämä kirja kirjoitettiin 
ja miksi?
Omni kirjoitti, että hän sai isältään Jaro-
milta käskyn, että hänen tulee kirjoittaa 
heidän sukuluettelonsa säilyttämiseksi 
(ks. Omni 1). Tämä lausuma viittaa siihen, 
että Omni kirjoitti jälkeläistensä hyödyksi. 

Omnin kirjan kolme seuraavaa kirjoittajaa 
eivät puhuttele mitään tiettyä kuulija-
kuntaa tai esitä tarkoitusta kirjoituksel-
leen. Mutta Amalekin kaikille ihmisille 
esittämä kutsu tulla Kristuksen luokse ja 
päästä osallisiksi Hänen pelastuksestaan 
(ks. Omni 26) antaa ymmärtää, että hän 
kantoi huolta niiden pelastumisesta, jotka 
lukisivat hänen sanojaan.

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.

Mitä erityisiä 
asiakokonaisuuksia tässä 
kirjassa on?
Omnin kirja on viimeinen kirja Nefin pie-
nillä levyillä. Se kattaa pidemmän ajanjak-
son kuin mikään muu pienillä levyillä oleva 
kirja. Mormonin kirjan kirjoista vain 4. Nefi 
ja Eter kattavat pidemmän ajanjakson kuin 
Omni.
Omnin kirja kertoo lisäksi yksityiskohtia 
ensimmäisen kuningas Moosian hallitus-
kaudesta. Hän oli kuningas Benjaminin isä 
ja toisen kuningas Moosian isoisä. Ensim-
mäinen kuningas Moosia johti vanhurskaat 
nefiläiset pois Nefin maasta ja liitti heidät 

yhteen Sarahemlan kansan kanssa (ks. 
Omni 12–23). Omnin kirjassa kerrotaan, 
että Herra johdatti Sarahemlan kansan 
(tunnetaan myös nimellä mulekilaiset) 
Jerusalemista luvattuun maahan vähän sen 
jälkeen kun Lehi ja hänen perheensä olivat 
lähteneet Jerusalemista (ks. Omni 15).
Omni on Mormonin kirjan ensimmäinen 
kirja, jossa mainitaan jerediläiset. Siinä 
mainitaan myös, että jotkut nefiläiset 
lähtivät Sarahemlasta palatakseen Nefin 
maahan, enteillen tapahtumia, joista 
kerrotaan luvuissa Moosia 7–24. Lopuksi 
Omnin kirja esittelee kuningas Benjaminin 
ja selittää, miksi Amaleki uskoi pyhät aika-
kirjat hänen haltuunsa (ks. Omni 25).

Päätapahtumat
Omni 1–3 Omni kuvailee rauhan 
ja sodan jaksoja nefiläisten ja 
lamanilaisten välillä.

Omni 4–11 Amaron, Kemis ja Abi-
nadom kirjoittavat Nefin pieniin 
levyihin. Tänä aikana nefiläiset 
olivat luopumuksen tilassa.

Omni 12–30 Amaleki kirjoittaa 
muistiin päätapahtumat, jotka 
tapahtuivat kuningas Moosian ja 
kuningas Benjaminin hallituskau-
sina. Hän kutsuu kaikkia tule-
maan Kristuksen luokse.

Kuinka monta vuotta kukin pienillä 
levyillä ollut kirja likimäärin kattaa

1. Nefi
2. Nefi
Jaakob

Enos
Jarom
Omni

0 50 100 150 200 250
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Johdanto
Jaromin ja Omnin kirjat sisältävät viimeiset kirjoitukset 
Nefin pienillä levyillä. Jarom sai levyt isältään Enosilta, 
ja hän kirjoitti muistiin nefiläisten kamppailuja ja siu-
nauksia suunnilleen 60 vuoden ajalta. Sitten hän antoi 
levyt edelleen pojalleen Omnille. Omnin kirja sisältää 

viiden eri nefiläisen aikakirjanpitäjän kirjoituksia ja 
kattaa suunnilleen 230 vuotta. Amaleki, Omnin kirjan 
viimeinen kirjoittaja, päättää aikakirjansa kutsuun: 
”[Tulkaa] Kristuksen luokse – – ja uhratkaa koko sie-
lunne uhriksi hänelle” (Omni 26).

OPPIAIHE 50

Jarom ja Omni

Opetusehdotuksia

Jarom 1–15
Jarom kuvailee, kuinka nefiläiset menestyivät, kun he noudattivat Herran käskyjä
Lue ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presidentti Dieter F. Uchtdorfin seuraava 
lausunto. Mikäli mahdollista, aseta lukemisen ajaksi näkyviin kuva presidentti Uchtdorfista.

”Muistan, kun valmistauduin hävittäjälentäjäkoulutukseen. Suuri osa alustavasta sotilas-
koulutuksesta muodostui 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 suoraan 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 nou-
dattaneet mitään edes etäisesti viisauden sanaan liittyvää. Myönnän, että siihen aikaan se 
huolestutti minua. Kysyin itseltäni, oliko lupaus totta vai eikö se ollut.” (”Jatkakaa kärsiväl-
lisesti”, Liahona, toukokuu 2010, s. 58.)

Kehota oppilaita miettimään, ovatko he tunteneet samanlaista huolestumista ja ihmetelleet, 
täyttäisikö Herra lupauksensa siunata heitä Hänen käskyjensä pitämisestä ja miten se tapahtuisi.

Kirjoita taululle sanat kävi toteen ja pyydä oppilaita selittämään, mitä tämä ilmaus tarkoit-
taa (toteutua, täyttyä, tapahtua). Selitä, että Jarom, joka oli Enosin poika, käytti ilmausta 
kävi toteen, kun hän kirjoitti lupauksesta, joka annettiin hänen esivanhemmilleen. Pyydä 
oppilaita lukemaan itsekseen Jar. 9 ja huomaamaan Herran lupaus, joka kävi toteen. (Voisit 
ehdottaa, että oppilaat merkitsevät tämän lupauksen pyhiin kirjoituksiinsa.) Varmista, että 
oppilaat ovat huomanneet sanat ”Mikäli te pidätte minun käskyni, te menestytte maassa”.

Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet ja kysymykset. (Ajan säästämiseksi 
voisit kirjoittaa ne taululle ennen oppitunnin alkua.)

Jar. 4–5, 8 Mitä esimerkkejä löydätte siitä, millä tavoin nefiläiset olivat kuuliaisia ja  
kuinka heitä siunattiin?

Jar. 7, 10–12 Kuinka johtajat ja profeetat auttoivat nefiläisiä olemaan kuuliaisia ja 
menestymään?

Omni 5–7 Kuinka Jumalan lupaus kävi myöhemmin toteen eri tavalla?

Jaa oppilaat kolmen ryhmiin. Anna kunkin ryhmän jokaiselle oppilaalle yksi taululla 
olevista pyhien kirjoitusten viitteistä. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen heille annetut 

Aseta näkyviin kuvia 
kirkon johtajista
Asettamalla näkyviin 
kuvia kirkon johtajista, 
samalla kun opetat 
heidän sanojaan, autat 
oppilaita tutustumaan 
henkilöihin, jotka Herra 
on kutsunut profee-
toiksi, näkijöiksi ja 
ilmoituksensaajiksi. Se 
myös lisää oppilaiden 
kiinnostusta heidän 
sanojaan kohtaan. Jos 
suunnittelet käyttäväsi 
yleiskonferenssipuheesta 
otettua lainausta, voit 
halutessasi esittää sen 
käyttämällä sähköistä 
video-  tai äänitiedostoa, 
joka on saatavana osoit-
teessa lds. org.
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pyhien kirjoitusten kohdat ja etsimään vastaus kyseiseen kohtaan liittyvään kysymykseen. 
Anna sitten ryhmissä kullekin oppilaalle 1–2 minuuttia aikaa tiivistää, mitä hän on lukenut, 
ja vastata tehtäväksi annettuun kysymykseen. Pyydä yhtä tai kahta oppilasta tiivistämään 
koko luokalle jokin totuus, jonka he ovat oppineet tutkiessaan näitä pyhien kirjoitusten 
kohtia ja keskustellessaan niistä. Kun oppilaat esittävät vastauksiaan, varmista, että he 
ymmärtävät, että kun me noudatamme Jumalan käskyjä, me menestymme.

• Sen pohjalta, mitä olette oppineet nefiläisten kokemuksesta, millä tavoin Jumala siunaa 
niitä, jotka noudattavat Hänen käskyjään?

Vahvista tätä periaatetta muistuttamalla luokkaa presidentti Uchtdorfin kokemuksesta, kun 
hän ihmetteli, kävisikö Herran viisauden sanassa antama lupaus toteen. Lue sitten presi-
dentti Uchtdorfin kertomuksen loppuosa:

”Vastausta ei tullut heti. Lopulta kuitenkin opin, että Jumalan lupaukset eivät aina täyty 
niin nopeasti tai sillä tavalla kuin saatamme toivoa. Ne tulevat Hänen ajoituksensa mukaan 
ja Hänen tavallaan. Vuosia myöhemmin sain nähdä todisteita ajallisista siunauksista, joita 
tulee niille, jotka noudattavat 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 kärsivällisesti”, s. 58.)

Kehota oppilaita pohtimaan itsekseen seuraavia kysymyksiä:

• Milloin Herra on siunannut tai antanut teidän menestyä, kun olette pitäneet Hänen käskynsä? 
Mitä voitte oman kokemuksenne perusteella todistaa Herrasta ja Hänen lupauksistaan?

Omni 1–30
Aikakirjanpitäjät kertovat nefiläisten historiaa
Esittele lyhyesti Omnin kirja selittämällä, että se on Jaromin jälkeläisten kirjoittama ja että 
se kattaa suunnilleen 230 vuoden ajanjakson. Kehota oppilaita sil-
mäilemään Omnin kirjaa ja panemaan merkille niiden miesten nimet, 
jotka kirjoittivat pieniin levyihin Jaromin jälkeen. Voit halutessasi auttaa 
oppilaita löytämään nimet nopeasti antamalla heille seuraavat pyhien 
kirjoitusten viitteet: Omni 1, 4, 8, 10, 12, 25.

Selitä, että Omnin kirja kuvailee useita tärkeitä tapahtumia Mormonin 
kirjan kansan historiassa. Siinä mainitaan Sarahemlan kansa (tunne-
taan myös nimellä mulekilaiset) ja Koriantumr (viimeinen jerediläi-
nen). Siinä kerrotaan lyhyesti myös siitä, kuinka nefiläiset muuttivat 
Sarahemlaan ja yhdistyivät mulekilaisiin. Voit ehkä pyytää oppilaita 
katsomaan Mormonin kirjan kirjanmerkin (varastonumero 10459 130) 
aikataulukkoa ja auttaa heitä huomaamaan nefiläisten ja mulekilais-
ten yhdistyminen. Pyydä oppilaita etsimään kirjanmerkistä myös nimi 
Koriantumr otsikon ”jerediläiset” alta.

Piirrä taululle tällä sivulla näkyvä kartta, mutta älä piirrä mukaan nuo-
lia. Kannusta oppilaita jäljentämään kartta pyhien kirjoitusten tutkimis-
päiväkirjaansa tai seminaarimuistivihkoonsa.

Muistuta oppilaille, että Nefin aikana nefiläiset erkanivat lamanilaisista 
ja asettuivat paikkaan, jota he kutsuivat Nefin maaksi. Piirrä karttaan 
nuoli ensimmäisestä perintömaasta Nefin maahan. Pyydä oppilaita 
lukemaan itsekseen Omni 12–13 ja panemaan merkille, kuinka nefi-
läiset muuttivat Sarahemlan maahan. Kun oppilaat kertovat, mitä ovat 
löytäneet, piirrä nuoli Nefin maasta Sarahemlan maahan. Tuo esiin, että 
kohdassa Omni 12–13 opetetaan, että Herra johdattaa vanhurskaita.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Omni 14–19. Pyydä luokkaa 
panemaan merkille, mitä yhtäläisyyksiä ja mitä eroja oli nefiläisten sekä 
sen kansan välillä, jonka he löysivät Sarahemlan maasta. Pyydä muuta-
maa oppilasta kertomaan, mitä he ovat saaneet selville.

Tiivistä Omni 20–22 selittämällä, että Sarahemlan kansa löysi Korian-
tumrin, joka oli toinen jerediläisten kansan kahdesta viimeisestä eloon-
jääneestä (toinen oli profeetta Eter). Näytä kartalta Hävityksenmaa ja 

Keskity oppeihin 
ja periaatteisiin
Vaikka historiaan ja 
maantieteeseen liittyvät 
tosiasiat saattavat olla 
tärkeitä, jotta voit antaa 
taustaa opettamillesi 
pyhien kirjoitusten koh-
dille, oppiaiheiden tulee 
keskittyä siihen, että 
ne auttavat oppilaita 
tunnistamaan ja ymmär-
tämään evankeliumin 
oppeja ja periaatteita 
sekä soveltamaan niitä 
käytännössä. Varo, ettet 
laiminlyö Omnin kirjassa 
opetettua oppia käyttä-
mällä liikaa aikaa histo-
riaan ja maantieteeseen.

Katsaus nefiläisten muuttoihin

Hävityksenmaa

Sarahemlan maa

Nefin maa

Ensimmäinen 
perintömaa

Läntinen meri
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selitä, että tämä on pohjoisenpuoleisessa maassa paikka, missä jerediläisten luut lepäsivät 
hajallaan sen jälkeen kun heidät oli hävitetty (ks. Omni 22). Kerro oppilaille, että he saavat 
tietää jerediläisistä, kun he tutkivat Eterin kirjaa. Voisit kannustaa oppilaita kirjoittamaan 
jerediläiset pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Omni 20–22 viereen.

Piirrä nuoli, joka johtaa Sarahemlan maasta Nefin maahan ja kääntyy sitten takaisin 
Sarahemlaan. Piirrä toinen, yksisuuntainen nuoli, joka johtaa Sarahemlan maasta Nefin 
maahan. Kysy oppilailta, osaavatko he selittää, mitä nämä kaksi nuolta kuvaavat. Jos he tar-
vitsevat apua, tiivistä Omni 27–30 selittämällä, että kaksi ryhmää Sarahemlasta yritti palata 
Nefin maahan. Ensimmäinen ryhmä epäonnistui ja palasi Sarahemlaan. Kun Amaleki 
päätti aikakirjansa, hän mainitsi, ettei tiennyt toisen ryhmän kohtaloa. Kerro oppilaille, että 
he saavat tietää tästä ryhmästä, Senifin kansasta, tutkiessaan Moosian kirjaa. Voisit kannus-
taa oppilaita kirjoittamaan Senifin kansa pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Omni 29–30 viereen.

Selitä, ettei Mormonin kirja väitä olevansa kaikkien niiden kansojen aikakirja, jotka asuivat 
muinaisella Amerikan mantereella. Jerediläisten, mulekilaisten ja Lehin ryhmän lisäksi 
Amerikan mantereelle tuli todennäköisesti muitakin ihmisryhmiä.

Selitä, että kun Amaleki päätti aikakirjansa, hän kirjoitti tärkeän kutsun niille, jotka lukisi-
vat hänen sanojaan. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Amalekin kutsu kohdasta Omni 
25–26 ja panemaan merkille, minkä ajatuksen hän toisti kolme kertaa. (Voit ehkä kannus-
taa oppilaita merkitsemään löytämänsä asian.)

• Mitä Kristuksen luokse tuleminen tarkoittaa teille?

Tuo esiin, että kutsuessaan meitä tulemaan Kristuksen luokse Amaleki neuvoi meitä teke-
mään tiettyjä asioita. Kirjoita taululle seuraavaa:

Tulkaa Kristuksen luokse ja…

Pyydä oppilaita katsomaan jälleen jakeita Omni 25–26. Pyydä muutamia heistä täydentä-
mään taululla oleva lause virkkeeksi käyttämällä näiden jakeiden ilmauksia.

• Kuinka meitä kohdan Omni 26 mukaan siunataan, kun teemme näitä asioita? (Auta 
oppilaita ymmärtämään, että jos me tulemme Kristuksen luokse ja kestämme lop-
puun asti, me pelastumme. Voisit kirjoittaa tämän periaatteen taululle.)

Pyydä oppilaita valitsemaan yksi taululla olevista ilmauksista. Kehota heitä kirjoittamaan tai 
luonnostelemaan pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa lyhyt puhe, jonka he voisivat pitää 
sakramenttikokouksessa siitä, kuinka he voivat sillä tavoin tulla Kristuksen luokse. Ehdota, 
että he voisivat sisällyttää puheeseensa seuraavaa: 1) lue Omni 25–26 ja selitä omin sanoin 
ilmaus, jonka olet valinnut, 2) lue lisää pyhien kirjoitusten kohtia, jotka selventävät ilmausta tai 
antavat sille lisämerkitystä, 3) kerro aiheeseen liittyvä kokemus omasta elämästäsi tai jonkun 
tuntemasi ihmisen elämästä tai 4) kerro ajatuksiasi ja tuntemuksiasi sekä lausu todistuksesi. 
(Voisit kirjoittaa nämä ehdotukset taululle, laatia niistä monisteen tai lukea ne ääneen, jotta 
oppilaat voivat kirjoittaa ne pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa.)

Anna oppilaille 6–7 minuuttia aikaa valmistella puheitaan. Pyydä muutamia oppilaita 
pitämään puheensa luokan edessä. (Ellei tähän ole aikaa, voit halutessasi pyytää muutamia 
pitämään puheensa seuraavan oppitunnin alussa tai tulevaisuudessa osana luokan hengel-
lisiä tuokioita. Voisit myös kannustaa heitä pitämään puheensa perheillassa tai keskustel-
lessaan perheenjäsenten tai ystävien kanssa.) Lausu lopuksi todistuksesi siitä, että jos me 
tulemme Kristuksen luokse ja kestämme loppuun asti, me pelastumme.

Pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien kertaaminen
Esittele oppilaille muutama uusi pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Tee se kirjoittamalla tau-
lulle useita pyhien kirjoitusten viitteitä ja pyytämällä oppilaita etsimään ja lukemaan kohdat 
omista pyhistä kirjoituksistaan. Voisit myös kannustaa oppilaita merkitsemään ne selvästi 
erottuvalla tavalla, jotta he pystyvät löytämään ne helposti. Voit auttaa oppilaita muistamaan 
pyhien kirjoitusten viitteet ja kohtien avainsanat käyttämällä halutessasi ”Pyhien kirjoitusten 
kohtien etsiminen” - toimintaa, jota on kuvailtu tämän oppikirjan lopussa olevassa liitteessä.

Huom. Voit halutessasi käyttää tätä toimintaa jonakin muuna päivänä, kun teille jää 
enemmän aikaa.
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Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe
MK Jaak. 5 – Omni (Viikko 10)

Valmisteluaineisto 
kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä 
oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä opeista ja periaatteista, joita oppi-
laat oppivat tutkiessaan lukuja MK Jaak. 5 – Omni (viikko 10), 
mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiaiheesi osana. 
Opettamasi oppiaihe keskittyy vain muutamiin näistä opeista 
ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen kehotuksia, kun 
mietit oppilaiden tarpeita.

Päivä 1 (MK Jaakob 5–6)
Oppiaiheessaan, joka käsitteli luvun MK Jaak. 5 vertausta 
oliivipuista, oppilaat keskittyivät periaatteeseen, jonka 
mukaan Herra rakastaa meitä ja työskentelee uutterasti 
meidän pelastumiseksemme. Oppilaat kirjoittivat muistiin, 
mitä he oppivat luvun MK Jaak. 5 pohjalta Herran rakkau-
desta heitä kohtaan. Luvusta MK Jaak. 6 oppilaat oppivat, 
että meidän on viisasta valmistautua tuomioon nyt tekemällä 
parannus ja ottamalla vastaan Herran armo.

Päivä 2 (MK Jaakob 7)
Oppilaat perehtyivät siihen, kun Jaakob kohtasi Seremin, anti-
kristuksen. He oppivat, että kun me turvaudumme Herraan, 
me voimme voittaa uskoomme kohdistuvat haasteet. Jaako-
bin esimerkistä he oppivat myös, että meitä ei voi järkyttää 
uskostamme, jos meidän todistuksemme perustuu ilmoituk-
seen ja todellisiin hengellisiin kokemuksiin. Lisäksi oppilaille 
havainnollistettiin periaatetta siitä, että kun vastaamme 
uskoomme kohdistuviin kysymyksiin tai arvosteluihin tavoilla, 
jotka kutsuvat Hengen, voimme auttaa muita kääntymään 
Herraan. Oppilaat kirjoittivat, kuinka he aikovat toteuttaa 
periaatetta, jonka he tunnistivat kohdassa MK Jaak. 7:15–23.

Päivä 3 (Enos)
Enosin esimerkistä oppilaat oppivat, että kun me osoitamme 
uskoa Jeesukseen Kristukseen, meidän syntimme voidaan 
antaa anteeksi ja meidät voidaan tehdä puhtaiksi. He oppivat 
myös, että kun me pääsemme osallisiksi Jeesuksen Kristuk-
sen sovituksen siunauksista, me pyrimme auttamaan muita 
saamaan pelastuksen. Oppilaat kirjoittivat yhdestä tavasta, 
jolla he voisivat toteuttaa näitä periaatteita.

Päivä 4 (Jarom ja Omni)
Tutkiessaan Jaromin ja Omnin kirjoja oppilaat tunnistivat 
seuraavan totuuden: kun me noudatamme Jumalan käskyjä, 
me menestymme. He kirjoittivat muistiin, kuinka Herra on 
siunannut heitä, kun he ovat pitäneet Hänen käskynsä. 
Oppilaat tutkivat myös lyhyesti nefiläisten muuttoliikettä 
Sarahemlan maahan ja saivat tietää Sarahemlan kansasta, 
jerediläisistä sekä nefiläisryhmästä (Senifin kansasta), joka 
palasi Nefin maahan. Oppilaat oppivat seuraavan peri-
aatteen: jos me tulemme Kristuksen luokse ja kestämme 
loppuun asti, me pelastumme. Tämän oppiaiheen päätteeksi 
he kirjoittivat 1–2 minuutin puheen yhdestä tavasta, jolla 
Amaleki kannusti meitä tulemaan Kristuksen luokse.

Johdanto
Tässä oppiaiheessa oppilaat saavat tilaisuuden pohdiskella Her-
ran rakkautta heitä kohtaan siten kuin sitä on kuvattu luvussa 
MK Jaak. 5. Mikäli jää aikaa, voit myös halutessasi opettaa heille 
luvun MK Jaak. 5 pohjalta, mikä on heidän tehtävänsä Herran 
palvelijoina. Oppilaat pääsevät keskustelemaan luvun MK Jaak. 
7 totuuksista, jotka voivat auttaa heitä, kun muut kyseenalais-
tavat heidän uskonkäsityksensä tai arvostelevat niitä. Heillä on 
myös tilaisuus kertoa luokalle, kuinka he ovat toteuttaneet sitä, 
mitä ovat oppineet Enosin kirjasta. Lisäksi oppilaat voivat pitää 
puheen, jonka he laativat siitä, kuinka voimme noudattaa Omnin 
kirjassa annettua kutsua tulla Kristuksen luokse. Jos haluat 
oppilaiden tekevän niin, saattaa olla hyödyllistä ottaa etukäteen 
yhteys muutamaan oppilaaseen ja pyytää heitä olemaan valmiita 
pitämään puheensa luokan edessä.

Opetusehdotuksia

MK Jaakob 5–6
Jaakob lainaa vertausta oliivipuista osoittaakseen, että Herra 
työskentelee uutterasti meidän pelastumiseksemme
Muistuta oppilaille, että vertauksessa oliivipuista jalon oliivipuun 
oksat hajotetaan eri puolille viinitarhaa. Tämä kuvaa Jumalan liitto-
kansan – Israelin huoneen jäsenten – hajottamista eri puolille maa-
ilmaa. Lopulta viinitarhan kaikki puut kuitenkin turmeltuvat (ks. MK 
Jaak. 5:46). Selitä, että tämä kuvaa suuren luopumuksen aikakautta.
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Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen MK Jaak. 5:61–62 ja pane-
maan merkille, mitä Herra kehotti palvelijaansa (profeettaansa) 
tekemään auttaakseen puita tuottamaan jälleen kerran hyvää 
hedelmää. Esitä sitten seuraavat kysymykset:

• Keihin arvelette näillä ”palvelijoilla” viitattavan? (Kirkon johta-
jiin, lähetyssaarnaajiin ja kaikkiin kirkon jäseniin.)

• Mitä erikoista on siinä ajankohdassa, jolloin nämä palvelijat 
kutsutaan työhön?

Selitä lyhyesti, että nämä ponnistelut kuvaavat Israelin kokoa-
mista. Auta oppilaita näkemään, että he kuuluvat siihen palvelija-
joukkoon, joka kutsutaan työskentelemään Herran viinitarhassa, 
lukemalla seitsemänkymmenen koorumin jäsenen, vanhin Dean 
L. Larsenin seuraavat sanat. Pyydä oppilaita panemaan merkille, 
keitä hän nimittää ”viinitarhan viimeisiksi työntekijöiksi”.

”[Nyt on aika], jolloin Herra ja Hänen palvelijansa ryhtyvät 
viimeisen kerran suureen työhön totuuden sanoman viemiseksi 
maan kaikille kansoille ja löytääkseen jälleen muinaisen Israelin 
jälkeläiset, jotka ovat kadottaneet tiedon siitä, keitä he todelli-
suudessa ovat. – –

Te olette tulleet maan päälle aikana, jolloin tämän suuren työn 
perustus on laskettu. Evankeliumi on palautettu viimeisen ker-
ran. Kirkko on saanut vankan sijan miltei kaikkialla maailmassa. 
Näyttämö on valmiina viimeisiä dramaattisia näytöksiä varten. 
Te esitätte niissä pääosaa. Te olette viinitarhan viimeisiä työn-
tekijöitä. – – Tähän palveluksen työhön teidät on valittu.” (Ks. 
”Kuninkaallinen sukupolvi”, Valkeus, lokakuu 1983, s. 62.)

Esitä seuraavat kysymykset:

• Keitä vanhin Larsenin sanojen mukaan ovat palvelijat eli ”vii-
meiset työntekijät”, jotka kutsutaan työhön viinitarhaan?

• Mitä mahdollisuuksia teillä on palvella Herraa ja auttaa muita 
tuottamaan hyvää hedelmää?

Lukekaa yhdessä ääneen MK Jaak. 5:71. Kehota oppilaita mai-
nitsemaan, mitä Herra lupaa niille, jotka työskentelevät Hänen 
kanssaan. Kysy oppilailta, milloin he ovat tunteneet, että heitä 
on siunattu, kun he ovat pyrkineet palvelemaan Herraa.

MK Jaakob 7
Jaakob turvautuu Herraan, kun hän kohtaa Seremin ja johdattaa 
nefiläisjoukon kääntymään Herran puoleen
Huom. Luvusta MK Jaak. 7 oppilaat saivat tietää, kuinka Jaakob 
pääsi voitolle, kun eräs mies nimeltä Serem, antikristus, vastusti 
hänen uskoaan Jeesukseen Kristukseen. Vaikka tämä oppiaihe 
ei keskity Jaakobin kokemukseen Seremin kanssa, voisit pyytää 
oppilaita tiivistämään tapahtumat ja mainitsemaan, minkä totuu-
den he ovat oppineet Jaakobin esimerkistä. Voisit tähdentää 
nimenomaan sitä totuutta, että meitä ei voi järkyttää uskos-
tamme, jos meidän todistuksemme perustuu ilmoitukseen 
ja todellisiin hengellisiin kokemuksiin.

Enos
Saatuaan syntinsä anteeksi Enos rukoilee muiden puolesta ja 
työskentelee heidän pelastumisekseen

Piirrä tämä kuvio taululle tai paperille. Pyydä oppilaita selittä-
mään, kuinka se liittyy Enosin kokemukseen.

Jaa oppilaat kolmeen ryhmään. (Jos sinulla on pieni luokka, 
yksikin oppilas voi muodostaa ryhmän.) Pyydä, että ensimmäinen 
ryhmä lukee jakeet En. 4–6 ja valmistautuu selittämään yhden 
totuuden, jonka voimme oppia siitä, kun Enos rukoili omasta 
puolestaan. Pyydä, että toinen ryhmä lukee jakeet En. 9–10 
ja valmistautuu selittämään yhden totuuden, jonka voimme 
oppia Enosin rukouksen siitä osuudesta. Pyydä, että kolmannen 
ryhmän oppilaat lukevat jakeet En. 11–14 ja valmistautuvat selit-
tämään yhden totuuden, jonka voimme oppia Enosin rukouksen 
siitä osuudesta. Pyydä sitten yhtä oppilasta kustakin ryhmästä 
kertomaan, mitä he ovat valmistelleet. Pyydä oppilaita silmäile-
mään pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjastaan päivän 3 tehtä-
vää 9 ja pyydä muutamia kertomaan, kuinka he ovat päättäneet 
toteuttaa Enosin kirjasta oppimiaan totuuksia.

Jarom ja Omni
Aikakirjanpitäjät kertovat nefiläisten kamppailuista ja siunauksista
Mikäli oppilailla on kysymyksiä eri kansojen muuttamisista länti-
sen pallonpuoliskon maihin, voisit keskustella heidän kanssaan 
oppilaan kirjan aineistosta, joka käsittelee kohtaa Omni 1–30 ja 
johon sisältyy ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presi-
dentti Anthony W. Ivinsin lausunto.

Kehota oppilaita silmäilemään puhetta, jonka he ovat valmis-
telleet Kristuksen luokse tulemisesta (päivä 4, tehtävä 4). Mikäli 
jää aikaa, voisit pyytää muutamia oppilaita esittämään puheensa 
luokalle. Jos pyydät etukäteen oppilaita pitämään puheensa, 
pidä huoli, että jätät heille kylliksi aikaa siihen.

Muistathan kiittää oppilaita heidän osallistumisestaan. Todista siitä 
rakkaudesta, jota taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus tuntevat jokaista 
oppilastasi kohtaan, ja vakuuta heille, että kun he tulevat Kristuk-
sen luokse koko sielustaan, he pelastuvat Hänen valtakuntaansa.

Seuraava viikko (Mormonin sanat – Moosia 6)
Seuraavalla viikolla oppilaat lukevat siitä, kuinka Jumalan enkeli 
ilmestyy kuningas Benjaminille, opettaa häntä ja kertoo hänelle, 
mitä hänen pitää sanoa kansalleen (ks. Moosia 3). Kuningas 
Benjamin puhui nämä sanat kansalleen, joka koki voimallisen 
muutoksen sydämessään.

Itse

?
?
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JOHDANTO: 
Mormonin sanat
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Tutkimalla Mormonin sanoja oppilaat voivat 
vahvistaa uskoaan siihen, että ”Herra tietää 
kaiken” (Morm. s. 7) ja että Hän johdattaa 
palvelijoitaan toteuttamaan Hänen tarkoi-
tuksensa. 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). Se voi auttaa 
oppilaita ymmärtämään paremmin, mitkä 
aikakirjat Mormon lyhensi, kun hän kokosi 
Mormonin kirjaa. Se myös johdattaa 
oppilaat tutustumaan kuningas Benjaminin 
uskoon ja saavutuksiin.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Tämän kirjan kirjoitti Mormon. Hän oli 
profeetta, aikakirjanpitäjä sekä Mormonin 
kirjan lyhennelmän laatija ja kokoaja. Hän 
oli myös vanhurskas isä ja sotilasjohtaja 
nefiläisten keskuudessa. Profeetta Moroni 
oli hänen poikansa.

Keille tämä kirja kirjoitettiin 
ja miksi?
Mormon puhuttelee tulevaa kuulijakuntaa 
toivoen, että hänen kirjoituksensa sekä 
hänen poikansa Moronin kirjoitukset oli-
sivat heille hyödyksi (ks. Morm. s. 2). Hän 
kirjoitti erityisesti lamanilaisten hyödyksi. 
Hän sanoi heistä: ”Rukoukseni Jumalalle 
koskee veljiäni, että he vielä kerran tulisi-
vat tuntemaan Jumalan, niin, Kristuksen 
lunastuksen, jotta he vielä kerran olisivat 
ihastuttava kansa” (Morm. s. 8).

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 mer-
kinnyt muistiin, missä hän oli, kun hän 
kirjoitti tämän kirjan.

Mitä erityisiä 
asiakokonaisuuksia tässä 
kirjassa on?
Tämä lyhyt kirja keskeyttää Mormonin 
kirjan alkuosan kirjojen kronologisen 
järjestyksen. Mormon kirjoitti sen yli 500 
vuotta sen jälkeen kun Amaleki oli päättä-
nyt Omnin kirjan. Tässä kirjassa Mormon 
selittää lyhyesti, kuinka hän kokosi ja 
laati lyhennelmän kansansa aikakirjoista. 
Jotta ymmärtäisimme hänen selityksensä, 
on hyödyllistä muistaa, että Herra käski 
Nefiä valmistamaan kahdet levyt erityistä 
ja viisasta tarkoitusta varten (ks. 1. Nefi 
9:3, 5). Toiset levyt, joita nimitetään usein 
isoiksi levyiksi, sisälsivät nefiläisten maal-
lisen historian, kun taas toiset levyt, joita 
nimitetään usein pieniksi levyiksi, sisälsivät 
pyhän aikakirjan nefiläisten saarnaami-
sesta, ilmoituksista ja profetioista (ks. 
1. Nefi 9:2–4; MK Jaak. 1:3–4).
Mormon löysi Nefin pienet levyt sen jäl-
keen kun hän oli jo laatinut lyhennelmän 
osasta isoja levyjä (ks. Morm. s. 3). Herran 
Hengen ohjaamana Mormon liitti pienet 
levyt isoista levyistä laatimaansa lyhennel-
mään. Hän teki tämän ”viisasta tarkoi-
tusta varten” Herran tahdon mukaisesti 
(ks. Morm. s. 4–7).
Monta vuotta myöhemmin kävi ilmi yksi 
syy tähän innoitukseen. Kun Joseph Smith 
alkoi kääntää Mormonin kirjaa, hän aloitti 
lyhennelmästä – maallisesta historiasta – 
jonka Mormon oli laatinut Nefin isoista 
levyistä. Martin Harris, joka oli profeetan 
kirjuri käännöksen tämän osuuden aikana, 
kadotti käsikirjoituksen 116 sivua. Herra 
ilmoitti Joseph Smithille, että jumalatto-
mat ihmiset olivat saaneet käsiinsä nuo 
sivut ja muuttaneet sanoja (ks. OL 10:8–
10). Jos Joseph olisi kääntänyt saman 
aineiston uudelleen, nuo ihmiset olisivat 
väittäneet, ettei hän ollut profeetta, 
koska hän ei pystynyt kääntämään kirjaa 
kahdesti samalla tavoin (ks. OL 10:11–19). 
Herra kielsi Josephia kääntämästä sitä 
osaa uudelleen. Sen sijaan Hän käski Jose-
phia kääntämään Nefin pienet levyt, jotka 

Mormon oli liittänyt isoista levyistä laati-
maansa lyhennelmään. (Ks. OL 10:30–
45.) Näin Mormonin sanat auttavat meitä 
näkemään, kuinka Herra valmisti keinon 
tehdä tyhjäksi jumalattomien suunnitel-
man ja sisällyttää levyihin pyhiä kirjoituk-
sia, jotka paitsi kattavat saman ajanjak-
son kuin kadonnut käsikirjoitus myös 
antavat paremman ymmärryksen Herran 
evankeliumista (ks. OL 10:45). Vanhin 
Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin 
koorumista on opettanut: ”Ilmiselvästi 
olisi jännittävää, jos jonakin päivänä joku 
löytäisi Mormonin kirjan alkuperäisen käsi-
kirjoituksen 116 kadonnutta sivua. Mutta 
sisälsivätpä nuo sivut mitä tahansa, se ei 
voisi olla tärkeämpää tai perustavamman-
laatuista Mormonin kirjan tarkoitukselle 
kuin ne opetukset – –, jotka on kirjoitettu 
muistiin pienille levyille.” (Christ and the 
New Covenant: The Messianic Message of 
the Book of Mormon, 1997, s. 35–36.)
Sen lisäksi, että Mormon kertoi kansansa 
pyhän aikakirjan kokoamiseen liittyviä näke-
myksiä, hän esitti lyhyen kuvauksen kunin-
gas Benjaminin palvelutyöstä (ks. Morm. 
s. 10–18). Tämä kuvaus auttaa liittämään 
yhteen Nefin pienet levyt sekä Mormonin 
isoista levyistä laatiman lyhennelmän. 
Kuningas Benjamin mainitaan Omnin kirjan 
lopussa – Omnin kirja on pienten levyjen 
viimeinen kirja (ks. Omni 23–25). Moosian 
kirja – ensimmäinen kirja siitä, mitä meillä 
on Mormonin isoista levyistä laatimasta 
lyhennelmästä – alkaa kertoen kuningas 
Benjaminin hallituskauden ja palvelutyön 
loppuvaiheesta (ks. Moosia 1:1, 9).

Päätapahtumat
Mormonin sanat 1–9 Mormon 
löytää Nefin pienet levyt ja liittää 
ne isoista levyistä laatimaansa 
lyhennelmään.

Mormonin sanat 10–18 Mormon 
esittää pääpiirteittäin kuningas 
Benjaminin hallituskauden.
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JOHDANTO: 
Moosian kirja
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Tutkiessaan Moosian kirjaa oppilaat lukevat 
voimallisia todistuksia Jeesuksen Kristuksen 
palvelutyöstä. He saavat myös tietoa ihmi-
sistä, jotka Herra vapautti synnin orjuudesta 
tai fyysisen sorron alta. Edelleen oppilaat 
oppivat, kuinka yksittäisten ihmisten, kuten 
kuningas Benjaminin, Abinadin ja Alman, 
vanhurskaat ponnistelut toivat valtavia 
siunauksia muille. Oppilaat näkevät, kuinka 
yksittäisten ihmisten, kuten Senifin ja hänen 
poikansa kuningas Nooan, huonot valinnat 
toivat sitä vastoin kielteisiä seurauksia heille 
itselleen ja heidän kansalleen.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Mormon kokosi muutamien muiden kirjoit-
tajien aikakirjat ja laati niistä lyhennelmänä 
Moosian kirjan. Kirja on saanut nimensä 
Moosian mukaan, joka oli kuningas Benja-
minin 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 kunin-
gas (ks. Omni 12–13, 19).
Mormon käytti monia aikakirjoja Moosian 
kirjan kokoamiseen. 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 ja pitänyt aikakirjaa omasta kansas-
taan. (Ks. Moosia 17:4; 18; 23–24.)

Keille tämä kirja kirjoitettiin 
ja miksi?
Mormon ei kohdistanut Moosian kirjaa 
millekään tietylle kuulijakunnalle eikä hän 
esittänyt syitä siihen, miksi hän kirjoitti kir-
jan. Moosian kirja edistää kuitenkin mer-
kittävällä tavalla Mormonin kirjan kaiken 
kattavia tarkoituksia – todistaa, että Jeesus 
on Kristus, ja tehdä tunnetuksi Herran liitot 
(ks. Mormonin kirjan nimisivu). Moosian 
kirja sisältää kaksi mestarillista saarnaa 
Jeesuksen Kristuksen palvelutehtävästä: 

kuningas Benjaminin sanat luvuissa Moo-
sia 2–5 ja Abinadin sanat luvuissa Moosia 
12–16. Lisäksi Moosian kirjassa havain-
nollistetaan toistuvasti, kuinka tärkeää on 
tehdä liittoja Herran kanssa ja pitää ne 
(ks. Moosia 5:5–9; 18:5–10; 21:31–32; 
24:13–15; 25:16–18; 26:20).

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Alkuperäiset aikakirjat, joita käytettiin Moo-
sian kirjan lähteinä, kirjoitettiin luultavasti 
vuosina 200–91 eKr. Mormon lyhensi nuo 
aikakirjat suunnilleen vuosina 345–385 jKr. 
Mormon ei merkinnyt muistiin, missä hän 
oli, kun hän kokosi tämän kirjan.

Mitä erityisiä 
asiakokonaisuuksia tässä 
kirjassa on?
Moosia on Mormonin kirjan ensimmäinen 
kirja, joka on Nefin isoista levyistä laadittua 
lyhennelmää. Siinä esitetään opetuksia, 
jotka koskevat näkijän kykyjä (ks. Moosia 
8:13–18; 28:10–17). Lisäksi Moosian kirja 
on ainutlaatuinen kertoessaan erillisten 
nefiläisryhmien kokemuksista ja matkoista 
– niistä, jotka olivat Sarahemlan maassa, 
niistä, joita hallitsivat Senif, Nooa ja Limhi 
Nefin maassa, sekä niistä, jotka pakenivat 
Alman kanssa Nefin maasta. Saat lisää 
tietoa näistä ryhmistä, kun katsot tämän 
oppikirjan lopussa liitteenä olevaa kat-
sausta lukujen Moosia 7–24 matkoihin.
Moosian kirjassa kerrotaan Limhin ja 
Alman johtamien kansojen yhdistymisestä 
Sarahemlan maassa asuvien nefiläis-
ten kanssa (ks. Moosia 25:1–13). Siinä 
kerrotaan myös yksityiskohtia Jeesuksen 
Kristuksen kirkon hallinnosta kaikkialla 
Sarahemlan maassa (ks. Moosia 25:14–
24; 26). Viimeiseksi Moosian kirjassa 
kerrotaan tuomarien hallituskauden 
alkamisesta (ks. Moosia 29).

Päätapahtumat
Moosia 1–5 Kuningas Benjamin 
nimittää poikansa Moosian 
seuraajakseen ja antaa selon-
teon omasta hallituskaudestaan. 
Benjamin opettaa Jeesuksesta 
Kristuksesta ja kutsuu kansaansa 
tekemään liiton Jumalan kanssa.

Moosia 6–8 Moosia aloittaa halli-
tuskautensa. Ammon ja 15 muuta 
etsivät Nefin maassa asuvia 
Senifin kansan jälkeläisiä. Ammon 
kohtaa kuningas Limhin, Senifin 
pojanpojan, ja saa kuulla, kuinka 
kansa on saatettu orjuuteen.

Moosia 9–17 Senifin kansan histo-
ria esitetään. Senifin kuoleman 
jälkeen hänen poikansa Nooa 
hallitsee jumalattomuudessa. Abi-
nadi todistaa Jeesuksesta Kristuk-
sesta ja kehottaa kuningas Nooaa 
ja tämän kansaa parannukseen. 
Abinadi teloitetaan polttamalla.

Moosia 18–20 Alma, yksi kuningas 
Nooan papeista, tekee parannuk-
sen. Hän opettaa evankeliumia ja 
pakenee seuraajiensa kanssa erä-
maahan. Lamanilaiset hyökkäävät 
Nefin maassa asuvien nefiläisten 
kimppuun ja saattavat heidät 
orjuuteen. Nooa saa surmansa 
oman kansansa toimesta, ja 
hänen seuraajakseen tulee hänen 
poikansa Limhi.

Moosia 21–22 Limhi ja hänen kan-
sansa tekevät parannuksen. Herra 
vapauttaa heidät orjuudesta, ja 
Ammon johdattaa heidät Sara-
hemlan maahan.

Moosia 23–24 Alma ja hänen 
seuraajansa perustavat Helamin 
kaupungin. He joutuvat lama-
nilaisten orjuuttamiksi sekä 
kuningas Nooan entisten pappien 
Amulonin ja tämän veljien vai-
noamiksi. Herra vapauttaa Alman 
ja tämän kansan sekä johdattaa 
heidät Sarahemlan maahan.

Moosia 25–29 Nefiläiset yhdisty-
vät Moosian hallitessa, ja Alma 
johtaa kirkkoa. Alman poika 
Alma (kutsutaan usein Alma 
nuoremmaksi) ja Moosian pojat 
kokevat kääntymyksen. Ennen 
kuolemaansa Moosia panee alulle 
tuomarien hallituskauden.
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Johdanto
Kirja nimeltä Mormonin sanat toimii yhdistävänä siltana 
Nefin pienten levyjen ja sen lyhennelmän välillä, jonka 
Mormon laati Nefin isoista levyistä. Tässä kirjassa, jonka 
Mormon kirjoitti miltei 400 vuotta Jeesuksen Kristuk-
sen syntymän jälkeen, Mormon selittää, että hän etsi 
ohjausta Jumalalta ja sai johdatusta Pyhältä Hengeltä 
siihen, mitä hänen tuli sisällyttää aikakirjaansa. Hän 

mainitsee myös kuningas Benjaminin ja esittää kallis-
arvoisia näkemyksiä siitä, miksi kuningas Benjaminilla 
oli niin suuri vaikutus kansaansa. Moosia 1 sisältää 
kuningas Benjaminin opetuksia pojilleen. Hän opetti 
heille, että pyhät kirjoitukset auttavat meitä muista-
maan Jumalan ja pitämään Hänen käskynsä.

OPPIAIHE 51

Mormonin sanat – Moosia 1

Opetusehdotuksia

Mormonin sanat 1–11
Mormon todistaa, että Jumala on säilyttänyt eri aikakirjoja viisasta tarkoitusta varten
Pyydä oppilaita ajattelemaan jotakin tilannetta, jolloin Henki on kehottanut heitä teke-
mään jotakin. Voit ehkä pyytää heitä kirjoittamaan tästä kokemuksesta pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaansa tai seminaarimuistivihkoonsa. Voit ehkä auttaa heitä ajattelemaan 
kokemuksiaan kertomalla lyhyesti omasta kokemuksestasi. Sano oppilaille, että myöhem-
min oppitunnin aikana pyydät muutamia heistä kertomaan kokemuksestaan luokalle.

Selitä, että tänään he tutkivat sellaisen henkilön esimerkkiä, joka noudatti kehotusta, vaik-
kei ymmärtänytkään kaikkia syitä siihen, miksi hänen piti tehdä niin.

Pyydä oppilaita ottamaan esiin Mormonin sanat ja etsimään (luvun tiivistelmästä tai sivun 
alalaidasta) likimääräinen ajankohta, jolloin Mormon kirjoitti kirjan. Pyydä heitä vertaa-
maan sitä vuosilukua Omnin ja Moosian kirjojen vuosilukuihin.

• Mitä me saamme tietää Mormonin sanoista näiden vuosilukujen perusteella?

Aseta näkyviin kuva Mormon lyhentää levyjä (62520; Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009, 
nro 73). Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Morm. s. 1–2. Auta oppilaita ymmärtä-
mään, että Mormon kirjoitti kirjan nimeltä Mormonin sanat sen jälkeen kun suurin osa 
Mormonin kirjan tapahtumista oli tapahtunut. Selitä, että Mormonin sanat auttaa meitä 
ymmärtämään, että Mormonin kirja koottiin eri aikakirjoista. Se osoittaa myös, että ilmoi-
tus johdatti tätä prosessia.

Voit halutessasi auttaa oppilaita muodostamaan mielikuvan siitä, kuinka Mormonin sanat, 
Nefin pienet levyt ja Mormonin laatima lyhennelmä Nefin isoista levyistä nivoutuvat 
yhteen Mormonin kirjassa, näyttämällä heille tämän oppikirjan lopussa liitteenä olevaa 
taulukkoa ”Levyt ja niiden suhde julkaistuun Mormonin kirjaan”. Voisit myös valmistella 
seuraavan havaintovälineen ennen oppituntia:

Tarvitset kaksi kirjaa ja yhden paperin. Toisen kirjan pitäisi olla suunnilleen kaksi kertaa 
niin paksu kuin toinen. Kiinnitä ohuemman kirjan selkämykseen paperiliuska, jossa lukee 
Nefin pienet levyt. Kiinnitä paksumman kirjan selkämykseen paperiliuska, jossa lukee Mor-
monin laatima lyhennelmä Nefin isoista levyistä. Kirjoita paperiin Mormonin sanat.

Tämän havaintovälineen käyttö oppitunnilla: Näytä oppitunnilla kirjaa, joka edustaa Mormonin 
laatimaa lyhennelmää Nefin isoista levyistä. Selitä, että Nefin isoilla levyillä olleet aikakirjat olivat 
Mormonin kirjan ensisijainen lähdeaineisto. Mormonin tästä aikakirjasta laatimasta lyhennel-
mästä Joseph Smith käänsi Moosian, Alman, Helamanin, 3. Nefin ja 4. Nefin kirjat.

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Morm. s. 3. Pyydä heitä panemaan merkille, mitä 
Mormon löysi sen jälkeen kun hän oli lyhentänyt osan Nefin isoista levyistä. Kun oppilaat 
kertovat, mitä he ovat löytäneet, auta heitä ymmärtämään, että ilmaus ”nämä levyt” viittaa 
Nefin pieniin levyihin. Näytä kirjaa, joka edustaa Nefin pieniä levyjä. Selitä, että tästä aika-
kirjasta Joseph Smith käänsi kirjat 1. Nefi – Omni.
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OPPIAIHE 51

Pyydä oppilaita lukemaan Morm. s. 4–6 saadakseen tietää, mitä Mormon ajatteli Nefin 
pienistä levyistä.

• Mikä Nefin pienissä levyissä miellytti Mormonia?

• Mitä Mormon teki Nefin pienille levyille?

Näytä, että Mormon liitti Nefin pienet levyt Nefin isoista levyistä laatimaansa lyhennel-
mään, asettamalla ohuempi kirja paksumman kirjan päälle.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Morm. s. 7. Pyydä luokkaa panemaan mer-
kille, mistä syystä Mormon liitti Nefin pienet levyt Nefin isoista levyistä laatimaansa 
lyhennelmään.

• Miksi Mormon liitti pienet levyt isoista levyistä laatimaansa lyhennelmään? (Hän noudatti 
Hengeltä tullutta kehotusta.) Ymmärsikö hän kaikki syyt siihen, miksi hänen tuli tehdä näin?

Auta oppilaita ymmärtämään, että Mormon ymmärsi joitakin syitä, miksi pienet levyt saat-
taisivat olla tärkeitä. Hän käsitti niiden suuren hengellisen arvon, ja niiden sisältämät profe-
tiat Jeesuksesta Kristuksesta olivat hänelle mieluisia (ks. Morm. s. 4–6). Hän ei kuitenkaan 
tiennyt kaikkia syitä siihen, miksi hänen piti liittää ne lyhennelmään sen isoista levyistä ote-
tun osuuden lisäksi, joka kattoi saman historiallisen ajanjakson. (Tämän oppikirjan kohdassa 
Johdanto: Mormonin sanat kerrotaan yhdestä syystä, jota Mormon ei sillä hetkellä tiennyt.)

Pyydä oppilaita silmäilemään itsekseen Morm. s. 7 ja panemaan merkille, mitä opinkohtia 
Mormon opetti Herrasta. Varmista, että he ymmärtävät, että Herra tietää kaiken ja että 
Herra voi työskennellä meidän kauttamme toteuttaakseen tahtonsa.

• Kuinka nämä opinkohdat ovat saattaneet auttaa Mormonia toimimaan saamansa keho-
tuksen mukaan?

• Kuinka nämä totuudet saattaisivat auttaa teitä, kun te saatte kehotuksia Hengeltä?

Kannusta oppilaita tarkastelemaan tilannetta, josta he kirjoittivat tai jota he ajattelivat 
oppitunnin alussa. Pyydä muutamia heistä kertomaan siitä, mitä kehotuksia he ovat 
saaneet, kuinka he ovat toimineet niiden kehotusten mukaan ja mitä on tapahtunut sen 
tuloksena. (Varmista, että he ymmärtävät, ettei heidän tarvitse tuntea olevansa pakotettuja 
kertomaan kokemuksista, jotka ovat liian henkilökohtaisia tai yksityisiä.) Kun oppilaat 
kertovat kokemuksistaan, voisit esittää seuraavia kysymyksiä:

• Tiesitkö, kuinka kaikki järjestyisi, jos noudattaisit saamaasi kehotusta?

• Mistä sait päättäväisyyttä ja uskoa toimia kehotuksen mukaan?

Näytä kirjaa, joka edustaa Mormonin isoista levyistä laatimaa lyhennelmää ja jonka päällä on 
kirja, joka edustaa Nefin pieniä levyjä. Näytä sitten paperia, joka edustaa Mormonin sanoja.

• Mihin kohtaan Mormonin sanat sopivat suhteessa näihin kahteen muuhun aikakirjaan?

Kun oppilaat vastaavat, aseta Mormonin sanoja kuvaava paperi kahden kirjan väliin. Selitä, 
että Mormonin sanat toimii siltana, joka yhdistää juonellisesti Nefin pienet levyt ja Mor-
monin laatiman lyhennelmän Nefin isoista levyistä.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Morm. s. 8. Pyydä luokkaa panemaan merkille, 
mitä Mormon toivoi seuraavan siitä, että hän noudatti kehotusta sisällyttää Nefin pienet 
levyt aikakirjakokoelmaansa.

Tähdennä, että kaikki Mormonin kirjan kirjoitukset, joita oppilaat ovat tutkineet tähän 
mennessä tänä vuonna (1. Nefi – Omni), ovat heidän saatavillaan, koska Mormon noudatti 
Hengen kehotusta ottaa pienet levyt mukaan.

• Kuinka Mormonin kuuliaisuus Pyhän Hengen kehotuksille on siunannut teidän 
elämäänne?

• Mitä sellaisia opetuksia kirjoissa 1. Nefi – Omni on, joista olette kiitollisia? Miksi olette 
kiitollisia niistä opetuksista?

• Miettikää Mormonin halukkuutta noudattaa Hengen kehotuksia. Kuinka meidän haluk-
kuutemme noudattaa Hengen kehotuksia voi vaikuttaa meidän elämäämme? Kuinka 
tämä halukkuus voi vaikuttaa muiden elämään? (Selitä, että Herra voi siunata muita 
meidän kauttamme, kun me noudatamme Pyhän Hengen kehotuksia.)

Todista, että kun olemme uskollisia Pyhän Hengen kehotuksille, Herra vaikuttaa meissä 
niin, että me teemme Hänen tahtonsa mukaisesti (ks. Morm. s. 7).
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MORMONIN SANAT – MOOSIA 1

Mormonin sanat 12–18
Kuningas Benjamin vakiinnuttaa maahan rauhan
Kirjoita taululle kiistoista rauhaan. Selitä, että kohdassa Morm. s. 12–18 kerrotaan kunin-
gas Benjaminin hallituskaudesta. Tämä vanhurskas mies kohtasi monia vastoinkäymisiä 
palvellessaan profeettana ja kansan kuninkaana. Pyydä oppilaita jakautumaan pareiksi ja 
lukemaan parinsa kanssa Morm. s. 12–18. Pyydä heitä ottamaan selville, mitä kuningas 
Benjamin ja muut profeetat tekivät vakiinnuttaakseen maahan rauhan.

Kun oppilaat ovat ehtineet lukemaan, pyydä jokaista oppilasta kirjoittamaan pyhien kirjoi-
tusten tutkimispäiväkirjaansa lausuma, jossa tiivistyy se, mitä kuningas Benjamin ja hänen 
kansansa tekivät edistyäkseen kiistoista rauhaan. Pyydä muutamia oppilaita kirjoittamaan 
lausumansa taululle. Oppilaiden tiivistelmät voivat olla seuraavan kaltaisia:

Kun me seuraamme profeettojen innoitettua johtoa, me voimme vakiinnuttaa rauhan.

Herran voimassa me voimme voittaa haasteet.

Meitä kehotetaan työskentelemään kaikin voimin vakiinnuttaaksemme rauhan.

Ohjaa oppilaiden huomio jakeeseen Morm. s. 17, jossa Mormon sanoo, että kuningas Ben-
jamin ja monet pyhät miehet ”puhuivat Jumalan sanaa voimalla ja valtuudella”. Selitä, että 
muutamassa seuraavassa oppiaiheessa oppilaat tutkivat kuningas Benjaminin saarnaa, joka 
on esimerkkinä hänen opetuksensa voimasta ja valtuudesta.

Moosia 1:1–18
Kuningas Benjamin opettaa pojilleen pyhien kirjoitusten merkitystä
Pyydä oppilaita kuvittelemaan, että he eivät ole koskaan tienneet mitään pyhistä kirjoituksista.

• Millaista elämänne olisi, ellei teillä olisi koskaan ollut pyhiä kirjoituksia?

• Mitkä totuudet ovat sellaisia, joita ilman teidän olisi vaikeinta elää?

Esittele lyhyesti Moosian kirja. Selitä, että tämän kirjan alku osoittaa, että kuningas Ben-
jamin halusi poikiensa hakevan edelleen oppia pyhistä kirjoituksista (ks. Moosia 1:2). Kun 
kuningas Benjamin opetti poikiaan, hän selitti, kuinka heidän elämänsä olisi ollut erilaista, 
elleivät he olisi koskaan saaneet pyhiä kirjoituksia.

Pyydä muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen Moosia 1:3–8. Pyydä luokkaa 
panemaan merkille, kuinka nefiläisiä siunattiin, koska heillä oli pyhät kirjoitukset. Pyydä 
oppilaita kertomaan, mitä he ovat saaneet selville.

• Millä tavoin kuningas Benjamin uskoi pyhien kirjoitusten auttavan poikiaan?

• Mikä kuningas Benjaminin mukaan on pyhien kirjoitusten tutkimisen ja Jumalan käsky-
jen pitämisen välinen yhteys? (Vaikka oppilaat saattavat käyttää eri sanoja vastaustensa 
ilmaisemiseen, heidän tulisi mainita seuraava totuus: Pyhien kirjoitusten tutkiminen 
auttaa meitä tuntemaan käskyt ja pitämään ne. Voisit ehdottaa, että oppilaat kirjoitta-
vat tämän totuuden pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Moosia 1:3–8 viereen.)

• Milloin pyhien kirjoitusten tutkiminen on auttanut teitä pitämään käskyt?

Lausu todistuksesi siitä, että pyhät kirjoitukset ovat totta ja että ne auttavat meitä pitämään 
käskyt.

Kirjoita taululle seuraavat kysymykset. (Voisit kirjoittaa ne ennen oppituntia.)

Minkä asian kuningas Benjamin aikoi ilmoittaa koskien poikaansa Moosiaa?

Mitä kuningas Benjamin sanoi nimestä, joka erottaisi kansan muista kansoista?

Miksi lamanilaiset eivät olleet hävittäneet nefiläisiä?

Mitä esineitä kuningas Benjamin antoi Moosian huolehdittavaksi?

Pyydä oppilaita kokeilemaan, kuinka moneen näistä kysymyksistä he ehtivät yhden 
minuutin aikana löytämään vastauksen kohdasta Moosia 1:10–18.

Kun oppilaat ovat antaneet lyhyet vastaukset näihin kysymyksiin, ilmaise, että muutaman 
seuraavan oppitunnin aikana he tutkivat saarnaa, jossa kuningas Benjamin antoi kansal-
leen ”nimen, jota ei koskaan pyyhitä pois, paitsi rikkomuksen tähden” (Moosia 1:12).

Anna oppilaiden 
käyttää omia sanoja
Kun oppilaat ilmaisevat 
oppeja ja periaatteita, 
joita he löytävät pyhistä 
kirjoituksista, älä anna 
heille aihetta luulla, että 
heidän vastauksensa 
ovat väärin vain siksi, 
että ne on ilmaistu eri 
sanoin kuin tässä oppi-
kirjassa. Jos jonkun oppi-
laan lausuma kuitenkin 
on opillisesti väärin, 
sinun tehtävänäsi on 
lempeästi auttaa häntä 
korjaamaan lausuma. 
Tämän tekeminen voi 
luoda tärkeän oppi-
miskokemuksen sekä 
säilyttää rakkauden ja 
luottamuksen ilmapiirin.
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Johdanto
Kun kuningas Benjaminin elämä lähestyi loppuaan, hän 
halusi esittää vielä yhden, viimeisen saarnan kansalleen. 
Hänen saarnansa, joka on merkitty muistiin lukuihin Moo-
sia 2–5, on teemana tässä oppiaiheessa sekä oppiaiheissa 

53–55. Saarnan alussa hän kertoi palvelukaudestaan 
kansan keskuudessa tähdentäen, että muita palvelles-
samme me palvelemme Jumalaa. Hän myös todisti niiden 
onnellisesta tilasta, jotka pitävät Jumalan käskyt.

OPPIAIHE 52

Moosia 2

Opetusehdotuksia
Huom. Jos päätät tämän oppiaiheen alussa esittää katsauksen kuningas Benjaminin saar-
naan, seuraava tiivistelmä saattaa olla hyödyllinen.

Elämänsä lähestyessä loppua kuningas Benjamin puhui valtakuntansa asukkaille lähellä 
temppeliä Sarahemlassa. Hän kertoi, kuinka hän oli palvellut kansaansa ja kuinka hänellä 
oli puhdas omatunto Jumalan edessä, ja hän esitti poikansa Moosian kansan uudeksi 
kuninkaaksi. Tässä viimeisessä saarnassa, joka on luvuissa Moosia 2–5, kuningas Benjamin 
puhui useasta aiheesta, kuten muiden palvelemisen tärkeydestä, iankaikkisesta velas-
tamme taivaalliselle Isällemme, Jeesuksen Kristuksen palvelutehtävästä kuolevaisuudessa 
sekä sovituksesta, tarpeesta riisua päältämme luonnollinen ihminen, uskomisesta Jumalaan 
pelastuaksemme, omaisuuden antamisesta köyhien auttamiseksi, syntien anteeksiannon 
säilyttämisestä sekä tulemisesta Kristuksen pojiksi ja tyttäriksi uskon ja jatkuvien hyvien 
tekojen kautta. Erityisen huomionarvoista on se, että luku Moosia 3 sisältää sanoman, 
jonka kuningas Benjamin sai enkeliltä.

Moosia 2:1–9
Perheet kokoontuvat ja valmistautuvat saamaan kuningas Benjaminin sanat
Kirjoita taulun yläreunaan seuraavat kysymyssanat: Kuka? Missä? Mitä? Miksi?

Pyydä oppilaita tutkimaan itsekseen jakeita Moosia 2:1–6 ja panemaan merkille seikkoja, 
jotka vastaavat taululla oleviin kysymyssanoihin. Kun he ovat lukeneet, pyydä muutamia 
oppilaita kirjaamaan taululle kunkin kysymyssanan alle mahdollisimman monta seikkaa. 
(Sinun tulee ehkä selittää, että ihmiset valmistautuivat vastaanottamaan kuningas Benja-
minin sanat uhraamalla Mooseksen lakiin liittyviä uhreja. Uhratessaan näitä uhreja ihmiset 
ilmaisivat kiitollisuutta Jumalaa kohtaan ja pyhittäytyivät Hänelle.)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Moosia 2:9 ja panemaan merkille sanoja ja ilmauk-
sia, jotka osoittavat, mitä kuningas Benjamin halusi kansan tekevän kuunnellessaan 
hänen sanojaan.

• Kuinka arvelette löytämienne sanojen ja ilmausten perusteella kuningas Benjaminin 
suhtautuneen sanomaansa?

• Mitä jakeen Moosia 2:9 loppuosan mukaan kuningas Benjamin uskoi tapahtuvan, jos 
ihmiset avaisivat korvansa ja sydämensä hänen sanomalleen?

• Mitä arvelette sen tarkoittavan, että avaamme korvamme ja sydämemme niille, jotka on 
kutsuttu opettamaan?

Kannusta oppilaita pitämään kuningas Benjaminin kutsu mielessään, kun he tutkivat 
hänen sanomaansa ja kun he kuuntelevat myöhempien aikojen profeettojen sanoja.

Moosia 2:10–28
Kuningas Benjamin puhuu Jumalan ja toinen toisemme palvelemisen merkityk-
sestä sekä iankaikkisesta velastamme Jumalalle
Näytä oppilaille kuvaa Kuningas Benjamin puhuu kansalleen (62298; Evankeliumiaiheinen 
kuvakirja, 2009, nro 74). Muistuta oppilaille, että kuningas Benjamin oli kutsunut kansansa 

Esitä alussa katsaus 
pitkään saarnaan
Tässä oppikirjassa 
kiinnitetään erityistä 
huomiota pitkiin pro-
feetallisiin saarnoihin 
kuten lukuihin Moosia 
2–5. Usein näitä saarnoja 
käsitellään useammassa 
kuin yhdessä oppiai-
heessa. Saattaa olla 
hyödyllistä esittää alussa 
lyhyt katsaus näihin saar-
noihin. Tämän päivän 
oppiaiheen kohdalla 
alussa esitetty katsaus 
voi auttaa oppilaita 
saamaan syvällisempiä 
oivalluksia kuningas 
Benjaminin saarnan 
tarkoituksesta ja siitä 
voimallisesta muutok-
sesta, jonka ihmiset koki-
vat sydämessään, kun he 
kuuntelivat saarnaa (ks. 
Moosia 5:2).
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koolle julistaakseen, että hänen poikansa Moosia tulisi hänen paikalleen kuninkaaksi, 
ja antaakseen heille ”nimen, jotta se siitä voidaan erottaa kaikista niistä kansoista, jotka 
Herra Jumala on tuonut pois Jerusalemin maasta” (ks. Moosia 1:9–12).

Lue oppilaille ääneen Moosia 2:10–15. Pyydä oppilaita panemaan merkille ilmauksia, jotka 
osoittavat, että kuningas Benjaminille oli tärkeää kansan palveleminen, ei hänen oma ase-
mansa tai hänen saamansa tunnustus. Pyydä heitä nostamaan kätensä aina kun he kuule-
vat yhden sellaisen ilmauksen. Kun he nostavat kätensä, keskeytä lukeminen ja pyydä heitä 
selittämään, minkä ilmauksen he huomasivat ja mitä se kertoo kuningas Benjaminista.

Lue tämän keskustelun kuluessa presidentti Howard W. Hunterin seuraavat sanat:

”Älkää huolehtiko liiaksi asemasta. – – On tärkeää saada arvostusta. Mutta painopis-
teemme tulisi olla vanhurskaudessa eikä tunnustuksessa, palvelemisessa eikä asemassa.” 
(”Kirkon naisille”, Valkeus, tammikuu 1993, s. 94.)

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Moosia 2:16–17 ja panemaan merkille, mitä kunin-
gas Benjamin halusi kansansa oppivan. Auta heitä näkemään, että kun me palvelemme 
muita, me palvelemme Jumalaa. Kirjoita tämä lausuma taululle. Tähdennä, että Moosia 
2:17 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Voisit kannustaa oppilaita merkitsemään tämän 
kohdan selvästi erottuvalla tavalla, jotta he pystyvät löytämään sen helposti.

Kehota oppilaita miettimään tilanteita, jolloin he ovat palvelleet muita ihmisiä.

• Kun te olette näin palvelleet muita, kuinka te olette palvelleet myös Jumalaa?

• Milloin muut ihmiset ovat palvelemalla siunanneet teidän elämäänne? Kun he ovat 
palvelleet teitä, kuinka he ovat palvelleet myös Jumalaa?

Pyydä muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen Moosia 2:18–24, 34.

• Miksi kuningas Benjamin halusi kutsua itseään ja kansaansa ”hyödyttömiksi palveli-
joiksi”? (Sinun tulee ehkä selittää, että hyötyä eli voittoa saa silloin, kun saa enemmän 
kuin antaa. Me olemme hyödyttömiä palvelijoita taivaalliselle Isällemme, koska Hänen 
meille antamiensa siunausten arvo tulee aina ylittämään suuresti sen palvelun arvon, 
jota Hän saa meiltä.)

• Mitä sellaisia siunauksia olette saaneet, joista tunnette olevanne velkaa Jumalalle?

• Miksi on tärkeää käsittää, että me olemme ikuisesti velkaa Jumalalle? (Mahdollisia vas-
tauksia: kun käsitämme olevamme velkaa Jumalalle, meidän kiitollisuutemme lisääntyy, 
me haluamme pitää käskyt ja haluamme palvella muita enemmän.)

Kehota oppilaita miettimään, kuinka he voisivat antaa taivaalliselle Isälle kaiken, mitä 
heillä on ja mitä he ovat. Todista, että kun me pidämme Jumalan käskyt ja pyrimme palve-
lemaan vilpittömästi, Hän siunaa meitä.

Moosia 2:29–41
Kuningas Benjamin kehottaa kansaansa olemaan kuuliainen Jumalalle
Kirjoita taululle VARO. Pyydä oppilaita kertomaan tilanteista, jolloin he ovat nähneet kyltin 
tai merkin, jossa on käytetty tätä sanaa tai jonka viestinä on tämä ajatus. Tähdennä, että 
tällaiset varoitukset voivat suojella meitä tai pelastaa henkemme.

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Moosia 2:32–33, 36–38 ja panemaan merkille, mitä 
kuningas Benjamin kehotti kansaansa varomaan. 

• Mistä asioista kuningas Benjamin varoitti kansaansa?

• Kuinka saattaisimme huomata, että alamme seurata väärää henkeä? Miksi on tärkeää 
huomata tämä asia varhain?

• Mitä seurauksia kohdan Moosia 2:38 mukaan koituu niille, jotka kuolevat synneissään?

Voisit tähdentää jakeen Moosia 2:36 opetusta siitä, että ihminen voi omalla käytöksellään 
loitota Herran Hengestä. Vanhin David A. Bednar kahdentoista apostolin koorumista on 
huomauttanut, kuinka tärkeää on tunnistaa, milloin me saatamme loitota Hengestä:

”Meidän pitäisi pyrkiä huomaamaan – –, kun me loittonemme ’pois Herran Hengestä, 
niin ettei sillä voi olla sijaa [meissä meidän opastamiseksemme] viisauden poluilla, jotta 
[voisimme] saada siunausta ja menestystä ja varjelusta’ (Moosia 2:36). – –

Jos jokin, mitä ajattelemme, katselemme, kuuntelemme tai teemme, vie meitä kauemmaksi 
Pyhästä Hengestä, silloin meidän pitäisi lakata ajattelemasta, katselemasta, kuuntelemasta 

Moosia 2:17 on 
pyhien kirjoitusten 
hallittava kohta. Käytä 
oppiaiheen lopussa 
annettua opetusehdo-
tusta auttaaksesi 
oppilaita hallitsemaan 
tämän kohdan.
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tai tekemästä sitä. Jos esimerkiksi se, minkä on tarkoitus viihdyttää, etäännyttää 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 selvästi-
kään ole meitä varten. Koska me vieraannumme Herran Hengestä ryhtyessämme sellaiseen 
toimintaan, jota meidän tulisi karttaa, sellainen ei kerta kaikkiaan ole meitä varten.” (Ks. 
”Jotta Hänen Henkensä olisi aina meidän kanssamme”, Liahona, toukokuu 2006, s. 30.)

• Minkä vanhin Bednar sanoi vievän meitä kauemmaksi Pyhästä Hengestä?

• Mistä voimme tietää, milloin olemme etääntyneet Pyhästä Hengestä?

Kirjoita taululle sanan VARO viereen sanat MUISTA ja AJATTELE.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moosia 2:40–41. Pyydä luokkaa mainitsemaan, mitä 
kuningas Benjamin halusi kansansa ajattelevan ja mitä hän halusi heidän muistavan. Kun 
oppilaat vastaavat, voisit tähdentää kuningas Benjaminin opetusta kirjoittamalla taululle 
seuraavan totuuden: Jos me pidämme käskyt, meitä siunataan ajallisesti ja hengellisesti.

• Milloin te olette nähneet tai kokeneet sitä onnellisuutta, joka tulee, kun on kuuliainen 
Herran käskyille?

Todista niiden asioiden totuudesta, joista oppilaat ovat tänään keskustelleet. Kannusta 
lopuksi oppilaita asettamaan täsmällisiä tavoitteita olla kuuliaisempia jollakin osa- alueella, 
joka on heille vaikea, tai pyrkiä edistymään jollakin sellaisella osa- alueella, joka mainitaan 
Edistyminen- ohjelmassa (nuoret naiset) tai Velvollisuus Jumalaa kohtaan - ohjelmassa 
(nuoret miehet).

Pyhien kirjoitusten hallinta – Moosia 2:17
Kehota oppilaita lukemaan Moosia 2:17, Matt. 22:36–40 ja Matt. 25:40. Matteuksen evan-
keliumin kohdat auttavat selittämään kohdan Moosia 2:17 oppia, avaamaan sitä koskevaa 
ymmärrystä ja selventämään sen merkitystä. Voisit kannustaa oppilaita merkitsemään 
pyhien kirjoitusten viiteketjun kirjoittamalla kohdan Moosia 2:17 viereen Matt. 22:36–40, 
kohdan Matt. 22:36–40 viereen Matt. 25:40 ja kohdan Matt. 25:40 viereen Moosia 2:17.

Pyydä muutamia oppilaita kertomaan tilanteista, jolloin he ovat tunteneet, että he ovat 
palvelleet Jumalaa palvelemalla muita ihmisiä.

Kehota oppilaita palvelemaan jotakuta ennen seuraavaa seminaarioppituntia. Ehdota, että 
he valmistautuvat kertomaan tähän tehtävään liittyvästä kokemuksestaan (mutta varmista, 
että he ymmärtävät, ettei heidän tarvitse tuntea olevansa pakotettuja kertomaan kokemuk-
sista, jotka ovat liian henkilökohtaisia tai yksityisiä).

Voisit myös antaa oppilaille haasteen opetella ulkoa Moosia 2:17 ennen kuin seuraavan 
kerran kokoonnutte luokan kanssa.

Todista, että kun me palvelemme muita vilpittömästi, me palvelemme Herraa.

Huom. Tämän oppiaiheen luonteen ja pituuden vuoksi haluat ehkä käyttää tätä toimintaa 
jonakin toisena päivänä, kun teille jää ylimääräistä aikaa.

Kommentteja ja taustatietoja
Moosia 2:33, 38–39. ”Ikuinen rangaistus”, 
”sammumaton tuli” ja ”milloinkaan 
päättymätön piina”

Varoittaessaan Jumalaa vastaan kapinoimisen seu-
rauksista kuningas Benjamin käytti ilmauksia ”ikuinen 

rangaistus” (Moosia 2:33), ”sammumaton tuli” (Moosia 
2:38) ja ”milloinkaan päättymätön piina” (Moosia 2:39). 
Voit ymmärtää näitä ilmauksia paremmin katsomalla 
Herran sanoja kohdassa OL 19:6–12.
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Moosia 3
Johdanto
Jatkaessaan puhettaan kansalleen kuningas Benjamin 
välitti sanat, jotka enkeli oli puhunut hänelle Jeesuk-
sen Kristuksen palvelutehtävästä. Kuningas Benjamin 
todisti, että uskomalla Jeesukseen Kristukseen ja teke-
mällä parannuksen ne, jotka ovat tehneet syntiä, voivat 

saada pelastuksen. Hän opetti myös, että Jeesuksen 
Kristuksen sovituksen ansiosta ihminen, joka taipuu 
Pyhän Hengen kutsuun, riisuu päältään luonnollisen 
ihmisen ja tulee pyhäksi (ks. Moosia 3:19).

Opetusehdotuksia
Huom. Jos edellisellä oppitunnilla kannustit oppilaita opettelemaan ulkoa kohdan Moo-
sia 2:17 ja toteuttamaan sitä käytännössä, voisit halutessasi antaa heille tänään jossakin 
vaiheessa tilaisuuden kertoa kokemuksistaan. Varo, ettet käytä liikaa aikaa tähän kertaami-
seen. Jätä riittävästi aikaa keskustellaksenne luvun Moosia 3 opeista ja periaatteista.

Moosia 3:1–10
Kuningas Benjamin julistaa enkelin sanat Jeesuksen Kristuksen sovituksesta
Aseta näkyviin tyhjä lasi ja vesikannu. Pyydä yhtä oppilasta näyttämään, kuinka paljon 
vettä hän kaataisi lasiin jollekulle, joka haluaa vain maistaa vettä. Pyydä samaa oppilasta 
sitten näyttämään, kuinka paljon hän kaataisi jollekulle, joka haluaa sammuttaa janon. 
Pyydä oppilaita pohtimaan seuraavaa kysymystä:

• Jos vesi kuvaa iloa, kuinka paljon haluaisitte sitä lasiinne?

Selitä oppilaille, että luvun Moosia 3 opetukset auttavat heitä näkemään, kuinka he voivat 
täyttyä ilolla.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moosia 3:2–5. Pyydä luokkaa huomaamaan, mistä 
kuningas Benjaminin sanoma luvussa Moosia 3 on lähtöisin.

Tähdennä, että Moosia 3 sisältää enkelin julistuksen suuren ilon ilosanomasta (ks. Moosia 
3:3). Pyydä muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen Moosia 3:5–10. Pyydä luok-
kaa panemaan merkille sanoja tai ilmauksia, jotka auttavat heitä paremmin arvostamaan 
Jeesuksen Kristuksen palvelutehtävää. Voisit ehdottaa, että he merkitsevät nämä sanat ja 
ilmaukset. Pyydä muutamia oppilaita kertomaan, mitä sanoja ja ilmauksia he ovat löytäneet.

• Mitä asioita Moosia 3:7 auttaa teitä ymmärtämään Vapahtajan palvelutehtävästä?

• Miksi arvelette enkelin sanoneen, että tämä sanoma toisi suuren ilon?

Kehota oppilaita kirjoittamaan pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa tai seminaari-
muistivihkoonsa yhden virkkeen pituinen tiivistelmä jakeista Moosia 3:5–10. Kun heillä on 
ollut riittävästi aikaa kirjoittaa, pyydä muutamia heistä kertomaan, mitä he ovat kirjoit-
taneet. Oppilaiden kirjoittamista tiivistelmistä tulisi näkyä, että he ymmärtävät enkelin 
opettaneen, että Jeesus Kristus on kärsinyt, jotta me voimme pelastua synneistämme.

Voit halutessasi esittää oppilaiden vastausten jatkoksi seuraavan kysymyksen:

• Miltä teistä tuntuu, kun mietitte, mitä Vapahtaja on tehnyt teidän hyväksenne?

Auta oppilaita syventämään ymmärrystään Vapahtajan kärsimyksestä lukemalla heille kah-
dentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin James E. Talmagen seuraava lausunto:

”Kristuksen puutarhassa kärsimä tuska on rajalliselle mielelle käsittämätön sekä anka-
ruutensa 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, maailman ruhtinas, saattoi aiheuttaa. – – Jollakin 

Esitä kysymyksiä, 
jotka kannustavat 
oppilaita kertomaan 
tuntemuksista ja 
todistamaan
Jotta voisit auttaa oppi-
laita valmistautumaan 
siihen, että he kertovat 
tuntemuksistaan ja 
lausuvat todistuksensa, 
esitä kysymyksiä, jotka 
auttavat heitä pohti-
maan kokemuksia, joita 
heillä on ollut käsiteltä-
vänä olevasta periaat-
teesta tai opinkohdasta. 
Voisit kysyä: ”Kuinka te 
olette saaneet tiedon 
siitä, että…” tai ”Milloin 
te olette tunteneet…” 
Pyydä heitä sitten ker-
tomaan kokemuksistaan 
ja tuntemuksistaan. Kun 
he ottavat tämän kutsun 
vastaan, Pyhä Henki 
voi todistaa totuu-
desta heille ja heidän 
luokkatovereilleen.
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tavalla, kirjaimellisella ja pelottavan todellisella, joskin ihmiselle käsittämättömällä tavalla, 
Vapahtaja otti päälleen ihmiskunnan syntien taakan Aadamista aina maailman loppuun 
asti.” (Jeesus Kristus, 1986, s. 429.)

Moosia 3:11–27
Kuningas Benjamin todistaa, että Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta me 
voimme riisua päältämme luonnollisen ihmisen ja tulla pyhiksi
Kerro oppilaille, että kuningas Benjamin esitti enkelin kuvauksen eri ihmisryhmistä ja 
selostuksen, kuinka Jeesuksen Kristuksen sovitusta sovelletaan kuhunkin ryhmään. Kirjoita 
taululle seuraavat kysymykset. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Moosia 3:11–13, 16 ja 
panemaan merkille vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

Kuinka sovitusta sovelletaan

niihin, jotka kuolevat vailla tietoa evankeliumista?

niihin, jotka kapinoivat Jumalaa vastaan ja tekevät syntiä tietoisesti?

lapsiin, jotka kuolevat ennen kuin saavuttavat vastuullisen iän?

Riittävän ajan kuluttua pyydä oppilaita kertomaan vastauksensa näihin kysymyksiin. (Voit 
ehkä auttaa heitä vastaamaan ensimmäiseen kysymykseen pyytämällä heitä lukemaan OL 
137:7–10. Voit ehkä auttaa heitä kolmannessa kysymyksessä pyytämällä heitä lukemaan 
Moroni 8:8, 17 ja OL 29:46–47.)

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Dallin H. Oaksin seuraava lausunto, 
joka koskee sovituksen vaikutusta kaikkiin taivaallisen Isän lapsiin:

”Pyhissä kirjoituksissa meille sanotaan – –, että ’hänen verensä sovittaa niiden synnit, 
– – jotka ovat kuolleet tuntematta Jumalan tahtoa heitä kohtaan tai jotka ovat tehneet 
syntiä tietämättään’ (Moosia 3:11). Samalla tavoin ’Kristuksen veri sovittaa [pienet lapset]’ 
(Moosia 3:16). Nämä opetukset siitä, että sovituksen kuolleista herättävä ja puhdistava 
voima on kaikkia varten, kiistävät sen väitteen, että Jumalan armo pelastaisi vain muutamat 
valitut. Hänen armonsa on kaikkia varten. Nämä Mormonin kirjan opetukset laajentavat 
näkemystämme ja avartavat ymmärrystämme Jumalan kaiken käsittävästä rakkaudesta 
ja Hänen sovituksensa maailmanlaajuisesta vaikutuksesta kaikkiin ihmisiin kaikkialla.” 
(”Kaikkia ihmisiä kaikkialla”, Liahona, toukokuu 2006, s. 77.)

• Minkä periaatteen Moosia 3:12 opettaa meille siitä, kuinka sovitusta sovelletaan meihin? 
(Meidät pelastetaan synneistämme, kun me osoitamme uskoa Jeesukseen Kristuk-
seen ja teemme parannuksen.)

• Mitä tämän jakeen mukaan tapahtuu niille, jotka kieltäytyvät osoittamasta uskoa Jeesuk-
seen Kristukseen ja tekemästä parannusta?

Tähdennä, että Moosia 3:19 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Voisit kannustaa oppi-
laita merkitsemään tämän kohdan selvästi erottuvalla tavalla, jotta he pystyvät löytämään 
sen helposti. Kiinnitä kohdassa Moosia 3:19 huomiota myös siihen, kuinka enkeli käyttää 
ilmausta ”luonnollinen ihminen”. Auta oppilaita ymmärtämään tämä ilmaus lukemalla 
seuraava selitys Pyhien kirjoitusten oppaasta:

Luonnollinen ihminen on ”ihminen, joka antaa himojen, halujen, mielitekojen ja lihan 
aistien vaikuttaa itseensä Pyhän Hengen kuiskausten asemesta. Sellainen ihminen pystyy 
käsittämään fyysisiä mutta ei hengellisiä asioita. Kaikki ihmiset ovat lihallisia eli kuolevaisia 
Aadamin ja Eevan lankeemuksen vuoksi. Jokaisen ihmisen täytyy syntyä uudesti Jeesuksen 
Kristuksen sovituksen kautta.” (PKO, ”Luonnollinen ihminen”, scriptures.lds.org/fi.)

Kirjoita taululle seuraavat kysymykset. Pyydä oppilaita etsimään vastauksia kysymyksiin 
samalla kun he tutkivat itsekseen kohtaa Moosia 3:19.

Kuinka enkeli kuvasi luonnollisen ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta?

Kuinka me voimme tämän jakeen mukaan riisua päältämme luonnollisen ihmisen?

Tähdennä, että Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta ihminen tekee muutakin kuin 
vain lakkaa olemasta ”luonnollinen ihminen”. Hänestä tulee pyhä. Sen lisäksi että Vapah-
taja pelastaa meidät meidän synneistämme, Hän muuttaa meidät paremmiksi ihmisiksi 
kuin mitä voisimme koskaan olla omin voimin. Hän auttaa meitä tulemaan enemmän 
Hänen kaltaisikseen. Auta oppilaita ymmärtämään tämä oppi lukemalla kahdentoista 
apostolin koorumin jäsenen, vanhin David A. Bednarin seuraava lausunto:

Moosia 3:19 on 
pyhien kirjoitusten 
hallittava kohta. Käytä 
oppiaiheen lopussa 
annettua opetusehdo-
tusta auttaaksesi 
oppilaita hallitsemaan 
tämän kohdan.
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”Vaatimuksena on sekä viattomat kädet että puhdas sydän, jotta voi nousta Herran vuo-
relle ja astua pyhään paikkaan [ks. Ps. 24:3–4].

Saanen muistuttaa, että käsistä tulee viattomat siten, että riisumme pääl-
tämme luonnollisen ihmisen ja voitamme synnin ja pahan vaikutukset 
elämässämme Vapahtajan sovituksen kautta. Sydän puhdistuu, kun otamme 
vastaan Hänen vahvistavan voimansa tehdä hyvää ja tulla paremmiksi. Niin 
välttämättömiä kuin kaikki kelvolliset halumme ja hyvät tekomme ovatkin, 
ne eivät voi koskaan tehdä käsistä viattomia ja sydämestä puhdasta. Juuri 

Jeesuksen Kristuksen sovitus tarjoaa sekä puhdistavan ja lunastavan voiman, joka auttaa 
meitä voittamaan synnin, että pyhittävän ja vahvistavan voiman, joka auttaa meitä tulemaan 
paremmiksi kuin koskaan voisimme olla luottamalla vain omaan voimaamme. Ääretön 
sovitus on tarkoitettu sekä syntiselle että pyhälle, jotka kummatkin ovat meissä jokaisessa.” 
(Ks. ”Viattomat kädet ja puhdas sydän”, Liahona, marraskuu 2007, s. 82.)

Auta oppilaita tiivistämään kohdasta Moosia 3:19 oppimansa opinkohdat kysymällä:

• Mitä evankeliumin totuuksia löydätte jakeesta Moosia 3:19?

Oppilaat saattavat luetella tästä jakeesta useita opinkohtia, kuten seuraavia:

Luonnollinen ihminen on Jumalan vihollinen.

Kun me taivumme Pyhän Hengen kutsuun, me riisumme päältämme luonnollisen 
ihmisen.

Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta me voimme riisua päältämme luonnolli-
sen ihmisen ja tulla pyhiksi.

Kehota oppilaita kirjoittamaan pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa vastaus yhteen 
seuraavista kysymyksistä. (Voisit kirjoittaa nämä kysymykset taululle ennen oppituntia, 
laatia kysymyksistä monisteen tai lukea kysymykset hitaasti, jotta oppilaat voivat kirjoittaa 
ne pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa.)

• Mitä voit tehdä taipuaksesi täydellisemmin ”Pyhän Hengen kutsuun”? Mitä aiot tehdä 
ensi viikon aikana kehittyäksesi elämäsi tällä osa- alueella?

• Mitä kohdassa Moosia 3:19 lueteltua lapsen kaltaisuuden ominaisuutta sinun täytyy 
kehittää itsessäsi eniten? Mitä sellaista aiot tehdä ensi viikolla, mikä auttaa sinua kehit-
tämään tätä ominaisuutta itsessäsi?

Auta oppilaita arvostamaan enemmän Vapahtajan sovitusta lukemalla heille Moosia 3:23–
26. Selitä, että ilmaus ”Jumalan vihan malja” jakeessa 26 viittaa niiden lopulliseen kärsi-
mykseen, jotka tekevät tietoisesti syntiä eivätkä tee parannusta. Pyydä sitten yhtä oppilasta 
lukemaan OL 19:16–19. Pyydä oppilaita panemaan merkille sana malja jakeessa 18.

• Mitä Jeesus Kristus on tehnyt, jotta meidän ei tarvitse juoda ”Jumalan vihan maljasta”? 
(Hän on itse juonut siitä maljasta ottaen päälleen rangaistuksen meidän synneistämme. 
Jos me teemme todellisen parannuksen, meidän ei tarvitse kärsiä sitä rangaistusta.)

Lausu lopuksi oma todistuksesi tässä oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Moosia 3:19
Auta oppilaita opettelemaan ulkoa Moosia 3:19 jakamalla heidät pareiksi. Pyydä heitä 
lukemaan ääneen Moosia 3:19 yksi sana kerrallaan vuorotellen parinsa kanssa. Pyydä heitä 
toistamaan tämä harjoitus muutamaan kertaan. Voisit lisätä tähän harjoitukseen vaihtelua 
pyytämällä kutakin paria lukemaan kaksi tai kolme sanaa kerrallaan.

Tämän harjoituksen toistaminen auttaa oppilaita tulemaan tutuiksi jakeen sisällön kanssa, 
ja heidän on helpompi opetella ulkoa koko jae. Anna heille haasteeksi opetella Moosia 3:19 
ulkoa itsekseen.

Huom. Tämän oppiaiheen luonteen ja pituuden vuoksi voit halutessasi käyttää tätä pyhien 
kirjoitusten hallintaan liittyvää toimintaa jonakin toisena päivänä, kun teille jää ylimää-
räistä aikaa.
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Moosia 4
Johdanto
Kuningas Benjaminin opetusten liikuttamina ihmi-
set tekivät parannuksen ja saivat syntinsä anteeksi. 
He täyttyivät ilosta ja saivat omantunnonrauhan (ks. 
Moosia 4:3). Kuningas Benjamin opetti heitä edelleen 
auttaen heitä ymmärtämään, mitä heidän tulee tehdä 

säilyttääkseen syntiensä anteeksiannon (ks. Moosia 
4:12). Niin tehdessään hän vertasi heitä kerjäläisiin, 
jotka ovat pelastuksessaan riippuvaisia Jumalasta. Hän 
myös varoitti heitä siitä, kuinka vaarallista olla valvo-
matta ajatuksiaan, sanojaan ja tekojaan.

Opetusehdotuksia

Moosia 4:1–8
Kuningas Benjaminin kansa saa syntinsä anteeksi, ja he täyttyvät ilosta ja rauhasta
Pyydä oppilaita pohtimaan seuraavaa kysymystä:

• Kuinka voimme tietää, että olemme saaneet syntimme anteeksi?

Lue presidentti Harold B. Leen seuraava lausunto:

”Jos tulee aika, jolloin te olette tehneet kaikkenne tehdäksenne parannuksen 
synneistänne, olettepa kuka tahansa ja missä tahansa, ja kun olette hyvittäneet ja 
korvanneet tekonne parhaan kykynne mukaan; jos on kysymys jostakin, mikä 
vaikuttaa asemaanne kirkossa, ja te olette menneet asianmukaisten auktoriteet-
tien puheille, te silloin haluatte vastaukseksi vahvistuksen siitä, onko Herra 
hyväksynyt teidät vai ei. Jos te sieluanne tutkistellessanne etsitte tuota omantun-

nonrauhaa ja löydätte sen, te voitte tällä tavalla tietää, että Herra on hyväksynyt parannuksen-
tekonne.” (Ks. ”Seisokaa pyhässä paikassa”, Valkeus, maaliskuu 1974, s. 125–126.)

Muistuta oppilaille, että kuningas Benjamin esitti enkelin sanat siitä, kuinka voi saada 
syntien anteeksiannon. Voisit muistuttaa heitä erityisesti enkelin sanoista, joiden mukaan 
luonnollinen ihminen on Jumalan vihollinen, ja seurauksista, jotka odottavat niitä, jotka 
kuolevat ilman että ovat tehneet parannusta synneistään (ks. Moosia 3:19, 23–27).

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Moosia 4:1–2 ja panemaan merkille ilmauksia, jotka osoit-
tavat, kuinka kuningas Benjaminin kansa suhtautui enkelin sanoihin. Pyydä muutamia oppilaita 
kertomaan, mitä ilmauksia he löytävät. Jos oppilaat tarvitsevat apua ymmärtääkseen ilmauksen 
”lihallinen tila”, selitä, että sana lihallinen on hengellisen vastakohta. Se viittaa meidän fyysisiin 
haluihimme vastakohtana hengelliselle halullemme päästä lähemmäksi Herraa. Voisit pyytää 
oppilaita lukemaan jakeen Alma 41:11 ja sitten omin sanoin selittämään ilmauksen ”lihallinen 
tila”. Auta oppilaita ymmärtämään ilmaus ”maan tomuakin vähäisempänä” pyytämällä heitä 
lukemaan Hel. 12:4–8. Pyydä heitä sitten omin sanoin selittämään, kuinka jonkun, joka kiel-
täytyy noudattamasta Herran neuvoa, saatettaisiin kuvata olevan maan tomuakin vähäisempi. 
Varmista, että he ymmärtävät, ettei taivaallinen Isä pidä lapsiaan maan tomuakin vähäisempinä.

Tuo esiin, että kun ihmiset käsittivät synnillisyytensä, he tekivät parannuksen osoittaen 
uskonsa Jeesukseen Kristukseen ja Hänen sovitukseensa. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 
ääneen Moosia 4:3. Pyydä luokkaa kiinnittämään huomiota siihen, kuinka ihmiset tiesivät, 
että he olivat saaneet syntinsä anteeksi.

• Mitä tunteita kohdan Moosia 4:3 mukaan tuntevat ne, jotka ovat saaneet anteeksi Herralta?

• Ihmiset saivat syntinsä anteeksi ”suuren uskon tähden, joka heillä oli Jeesukseen Kris-
tukseen”. Mitkä teot osoittivat heidän uskonsa? (Ks. Moosia 4:1–2.)

• Kertokaa omin sanoin, mitä me voimme oppia syntiemme anteeksi saamisesta kohdan 
Moosia 4:1–3 perusteella. (Mahdollinen vastaus: kun me osoitamme uskoa Jeesuk-
seen Kristukseen ja teemme vilpittömän parannuksen, me saamme syntimme 
anteeksi. Voisit pyytää oppilaita merkitsemään kohdassa Moosia 4:1–3 olevia avain-
sanoja ja - ilmauksia, jotka tähdentävät tätä periaatetta.)
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Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Neil L. Andersenin lausunto, joka 
tiivistää sen, mitä meidän tulee tehdä saadaksemme syntimme anteeksi:

”Kun tunnustamme syntimme rehellisesti ja korvaamme loukatuille sen, 
mitä voimme, sekä hylkäämme syntimme pitämällä käskyt, olemme anteek-
sisaamisen tiellä. Ajan myötä tunnemme, kuinka murheemme aiheuttama 
ahdistus väistyy ottaen ’syyllisyyden pois sydämestämme’ (Alma 24:10) ja 
tuoden ’omantunnonrauhan’ (Moosia 4:3).

Te, jotka teette todella parannusta, mutta ette koe tuntevanne helpotusta: 
pitäkää käskyt edelleen. Lupaan teille, että saatte helpotusta Herran aikataulun mukaan. 
Paranemiseen tarvitaan myös aikaa.” (”Tehkää parannus, jotta minä voin parantaa teidät”, 
Liahona, marraskuu 2009, s. 42.)

Kehota oppilaita kirjoittamaan pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa tai seminaari-
muistivihkoonsa, mitä he ovat oppineet parannuksesta, kun he ovat keskustelleet koh-
dasta Moosia 4:1–3. Pyydä heitä kirjoittamaan myös siitä, kuinka he voivat osoittaa uskoa 
Jeesukseen Kristukseen etsiessään anteeksiantoa synneistään.

Selitä, että nähtyään ihmisten katuvan asenteen kuningas Benjamin muistutti heitä heidän 
riippuvuudestaan Herrasta. Pyydä muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen 
Moosia 4:4–8. Pyydä luokkaa panemaan merkille, mitä kuningas Benjamin halusi kansansa 
ymmärtävän sen jälkeen kun he olivat saaneet syntinsä anteeksi.

• Mitkä näiden jakeiden mukaan ovat ainoat ehdot, joilla me voimme pelastua?

Kun oppilaat ovat vastanneet tähän kysymykseen, kehota heitä silmäilemään itsekseen jakeita 
Moosia 4:4–8 ja panemaan merkille ilmauksia, jotka kuvaavat ihmisiä, jotka saavat pelastuksen. 
Voisit ehdottaa, että he merkitsevät nämä ilmaukset. Voit halutessasi esittää seuraavat kysymykset:

• Mitä mielestänne tarkoittaa ilmaus ”pitää tarkoin Herran käskyt”?

• Mitkä teot osoittavat ihmisen panevan turvansa Herraan?

• Millä tavoin te olette nähneet Jumalan hyvyyttä ja Hänen verratonta voimaansa?

Tähdennä, että parannus ja kuuliaisuus vaativat meiltä paljon työtä ja ponnistelua. Vaikka 
tekisimme kuinka lujasti työtä, me emme voisi kuitenkaan koskaan saada anteeksiantoa 
synneistämme ja pelastuksen lahjaa ilman Jeesuksen Kristuksen sovitusta.

Moosia 4:9–30
Kuningas Benjamin opettaa, kuinka voi säilyttää syntien anteeksiannon
Kirjoita taululle syntiemme anteeksiannon säilyttäminen. Kerro oppilaille, että kun ihmiset 
olivat saaneet syntinsä anteeksi, kuningas Benjamin opetti heille, kuinka voi säilyttää sen 
puhtaan ja tahrattoman tilan.

• Miksi tämän tietäminen on tärkeää myös jokaiselle meistä?

Pyydä oppilaita tutkimaan itsekseen kohtaa Moosia 4:9–11 ja panemaan merkille, mitä 
meidän tulee tehdä säilyttääksemme syntiemme anteeksiannon. Riittävän ajan kuluttua 
pyydä oppilaita kertomaan, mitä he ovat löytäneet. Voit halutessasi kirjoittaa heidän vas-
tauksensa taululle. Mahdollisia vastauksia: meidän tulee muistaa Jumalan suuruus, nöyrtyä, 
rukoilla päivittäin ja pysyä lujina uskossa.

Voit halutessasi esittää seuraavat kysymykset auttaaksesi oppilaita syventämään ymmärrys-
tään ja toteuttamaan lukemaansa käytännössä:

• Kuningas Benjamin opetti, että meidän tulee uskoa Jumalaan (ks. Moosia 4:9). Hän 
puhui myös Jumalan rakkauden maistamisesta ja Jumalan suuruuden alati muistami-
sesta (Moosia 4:11). Mitkä kokemukset ovat auttaneet teitä käsittämään, että Jumala on 
todellinen ja voimallinen ja että Hän rakastaa teitä?

• Kuinka Jumalan voiman, hyvyyden ja rakkauden muistaminen vaikuttaa halukkuu-
teemme totella Häntä?

Lue oppilaille ääneen Moosia 4:12. Pyydä heitä mainitsemaan tästä jakeesta siunauksia, 
jotka tulevat niiden osaksi, jotka tekevät, mitä kohdassa Moosia 4:5–11 opetetaan.

Selitä, että Moosia 4:13–16 sisältää kuningas Benjaminin kuvauksen ihmisistä, jotka säilyt-
tävät syntiensä anteeksiannon. Jaa luokka kolmeen ryhmään. Pyydä ensimmäistä ryhmää 
tutkimaan jaetta Moosia 4:13, toista ryhmää jakeita Moosia 4:14–15 ja kolmatta ryhmää 
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jaetta Moosia 4:16. Pyydä jokaista oppilasta lukemaan hänelle määrätty jae tai jakeet 
itsekseen ja panemaan merkille asenteita ja ominaisuuksia, joita kuningas Benjamin kuvaili 
olevan niissä, jotka pyrkivät säilyttämään syntiensä anteeksiannon.

Riittävän ajan kuluttua kehota oppilaita kertomaan, mitä he ovat löytäneet. Kun he tekevät 
niin, tähdennä tätä totuutta: jos me nöyrrymme Jumalan edessä ja pyrimme kehittä-
mään itsessämme Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia, me voimme säilyttää syn-
tiemme anteeksiannon. Auta oppilaita toteuttamaan oppimaansa esittämällä toinen tai 
kumpikin seuraavista kysymyksistä sitä mukaa kuin kukin asenne tai ominaisuus mainitaan:

• Miksi arvelette, että tämä asenne (tai ominaisuus) on hyödyllinen säilyttääksemme syn-
tiemme anteeksiannon?

• Milloin olette nähneet esimerkkejä tästä asenteesta (tai ominaisuudesta)?

Kuningas Benjamin käytti voimallista vertausta, joka voi auttaa oppilaita arvostamaan siunauk-
sia, joita he ovat saaneet Herralta, ja motivoida heitä kehittämään itsessään kohdassa Moosia 
4:13–16 tutkimiaan ominaisuuksia. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Moosia 4:16–23.

• Millä tavoin me kuningas Benjaminin mukaan olemme kaikki kerjäläisiä?

• Kuinka tämän ymmärtäminen voi auttaa meitä olemaan myötätuntoisempia muita kohtaan?

• Minkä neuvon kuningas Benjamin antaa kohdassa Moosia 4:24–26 niille, jotka eivät 
pysty antamaan kerjäläisille, tai niille, joilla on annettavana vain vähän?

• Kuinka paastouhrien antaminen kirkossa nykyään auttaa meitä noudattamaan kohdan 
Moosia 4:26 neuvoa? Kuinka nuoret voivat osallistua paastouhrien antamiseen? (Mahdol-
lisia vastauksia: he voivat paastota, jotkut voivat lahjoittaa paastouhreja ja joillakin alueilla 
maailmassa Aaronin pappeuden haltijat keräävät paastouhreja seurakunnan jäseniltä.)

Tähdennä, että kun ajatellaan kaikkia niitä hyviä asioita, joita meitä pyydetään tekemään, 
joskus voi olla haasteellista löytää tasapaino elämässämme. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 
ääneen Moosia 4:27.

• Mitä mielestänne tarkoittaa tehdä kaikki ”viisaasti ja järjestyksessä”?

• Kuinka tämä neuvo voi auttaa teitä?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moosia 4:29–30. Tähdennä, että Moosia 4:30 on 
pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Voisit kannustaa oppilaita merkitsemään tämän koh-
dan selvästi erottuvalla tavalla, jotta he pystyvät löytämään sen helposti.

• Mikä on meidän ajatustemme, sanojemme ja tekojemme välinen yhteys? Mitä voimme 
tehdä valvoaksemme itseämme? Millä tavoin voimme auttaa toinen toistamme?

Voit halutessasi antaa oppilaille muutaman minuutin aikaa kirjoittaa pyhien kirjoitusten tut-
kimispäiväkirjaansa siitä, kuinka kohdan Moosia 4:9–30 periaatteet voivat auttaa heitä, kun 
he pyrkivät säilyttämään syntiensä anteeksiannon. Todista siitä, kuinka Herra rakastaa heitä 
jokaista ja haluaa heidän tekevän parannuksen ja säilyttävän syntiensä anteeksiannon.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Moosia 4:30
Auta oppilaita näkemään ajatusten, sanojen ja tekojen välinen yhteys, kuten se ilmaistaan 
kohdassa Moosia 4:30, lukemalla presidentti Ezra Taft Bensonin seuraava lausunto:

”Ajatelkaa puhtaita ajatuksia. Ne, jotka ajattelevat puhtaita ajatuksia, eivät tee likaisia tekoja. 
Te olette vastuussa Jumalan edessä paitsi teoistanne myös ajatustenne valvomisesta. Eläkää 
niin, ettei teitä hävettäisi, jos ajatuksenne ja tekonne väläytettäisiin kirkossanne valkokan-
kaalle. 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 määrittää 
hänen iankaikkisen kohtalonsa. ’Niin kuin hän mielessään laskee, niin hän menettelee.’” (Jul-
kaisussa Conference Report, lokakuu 1964, s. 60; ks. Sananl. 23:7, vuoden 1933 suomennos.)

Selitä, etteivät valo ja pimeys voi hallita samaa tilaa samanaikaisesti. Valo karkottaa pimey-
den. Esimerkiksi sovelias musiikki, kohottavat kuvat, tervehenkiset toiminnat sekä puhtaat 
ajatukset ja sanat luovat elämäämme Hengelle otollisen ilmapiirin ja työntävät kelvottomat 
ajatukset pois mielestämme. Auta oppilaita ymmärtämään, että he voivat taistella pimeyttä 
vastaan täyttämällä elämänsä valolla.

• Mitä me voimme tehdä pitääksemme ajatuksemme, sanamme ja tekomme puhtaina?

Kannusta oppilaita suunnittelemaan täsmällisesti, kuinka he voivat täyttää elämänsä valolla. 
Voisit pyytää heitä kirjoittamaan suunnitelmansa pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa.

Moosia 4:30 on 
pyhien kirjoitusten 
hallittava kohta. Käytä 
oppiaiheen lopussa 
annettua opetusehdo-
tusta auttaaksesi 
oppilaita hallitsemaan 
tämän kohdan.

Vaikutelmien 
kirjoittaminen
Vanhin Richard G. Scott 
kahdentoista apos-
tolin koorumista on 
kannustanut oppilaita 
kirjoittamaan muistiin 
saamiaan vaikutelmia: 
”Kehittäkää taitoa 
oppia sen kautta, mitä 
te näette, ja varsinkin 
sen kautta, mitä Pyhä 
Henki innoittaa teitä 
tuntemaan. – – Kirjoitta-
kaa huolella muistiin ne 
tärkeät asiat, joita Henki 
teille opettaa. Tulette 
huomaamaan, että 
kirjoittaessanne muistiin 
kallisarvoisia vaikutelmia 
saatte niitä usein lisää.” 
(”Miten hankit tietoa ja 
voimaa käyttää sitä vii-
saasti”, Liahona, elokuu 
2002, s. 12–14.)
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Johdanto
Moosia 5 sisältää loppuosan kuningas Benjaminin kan-
salleen pitämästä puheesta, jonka muistiinpanot alka-
vat luvusta Moosia 2. Se, että ihmiset uskoivat kuningas 
Benjaminin sanoihin, sai heidät kokemaan voimallisen 
sydämenmuutoksen. He tekivät liiton Jumalan kanssa 

ja ottivat päälleen Jeesuksen Kristuksen nimen. Kuten 
lukuun Moosia 6 on merkitty, kuningas Benjamin siirsi 
valtakuntansa pojalleen Moosialle, joka hallitsi isänsä 
näyttämän esimerkin mukaisesti.

OPPIAIHE 55

Moosia 5–6

Opetusehdotuksia

Moosia 5:1–4
Kuningas Benjaminin kansa kuvailee voimallista muutosta, jonka he ovat kokeneet 
Hengen kautta
Kirjoita ennen oppituntia taululle seuraavat kysymykset:

Onko teistä koskaan tuntunut, että teidän tulisi muuttua hengellisesti?

Mitä olette tehneet sen suhteen?

Jos olette kokeneet muutoksen, oletteko säilyttäneet tuon muutoksen tähän päivään asti?

Pyydä oppilaita vastaamaan näihin kysymyksiin pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa 
tai seminaarimuistivihkoonsa. Lue sen jälkeen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, 
vanhin David A. Bednarin seuraavat sanat:

”Jeesuksen 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 uudestisyntymisen.” (Ks. ”Teidän 
täytyy syntyä uudesti”, Liahona, toukokuu 2007, s. 20.)

Voisit ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat seuraavan lainauksen pyhiin kirjoituksiinsa koh-
dan Moosia 5:2 viereen tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa: ”Kun me valitsemme 
Mestarin seuraamisen, me valitsemme muuttumisen” (vanhin David A. Bednar).

• Millä tavoin me valitsemme muuttumisen, kun me valitsemme Jeesuksen Kristuksen 
seuraamisen?

Anna oppilaille hetki aikaa kerrata lukuja Moosia 2–4. Voisit ehdottaa, että he lukisivat 
lukujen tiivistelmät. Kysy heiltä, mitä he muistavat näiden lukujen sisällöstä. Pyydä heitä 
sitten lukemaan itsekseen Moosia 5:1.

• Mitä kuningas Benjamin halusi tietää kansaltaan?

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Moosia 5:2–5 ja panemaan merkille, mitä kansa vas-
tasi kuningas Benjaminin kysymykseen. Ennen kuin oppilaat lukevat, voit ehkä selittää, että 
jakeessa 2 sanalla halu viitataan ihmisen luonteeseen – hänen alttiuteensa ja taipumukseensa. 
Kun he ovat lukeneet, esitä seuraavat kysymykset auttaaksesi heitä tarkastelemaan jakeita:

• Mitä ihmiset sanoivat haluavansa?

• Mikä sai aikaan tämän muutoksen heidän halussaan? (He uskoivat kuningas Benjaminin 
opetukset Jeesuksesta Kristuksesta ja sovituksesta, ja Henki muutti heidän sydämensä.)

Tähdennä, että sydämenmuutos on enemmän kuin vain käyttäytymisen muutos. Kun me 
koemme sydämenmuutoksen, meistä tulee uusia ihmisiä, jotka ovat muuttuneet Vapahtajan sovi-
tuksen voimasta. Auta oppilaita ymmärtämään tämä totuus pyytämällä yhtä oppilasta lukemaan 
kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin David A. Bednarin seuraava lausunto:

”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 paremmiksi. – – Tämä 
voimallinen muutos ei ole pelkästään tulosta uutterammasta työskentelystä tai tiukemman 



192

OPPIAIHE 55

itsekurin kehittämisestä. Pikemminkin se on seurausta Kristuksen, Herran sovituksen 
mahdollistamasta perustavaa laatua olevasta muutoksesta haluissamme, vaikuttimissamme 
ja luonnossamme. Meidän hengellisenä päämääränämme on voittaa sekä synti että halu 
tehdä syntiä, sekä synnin tahra että tyrannia.” (”Viattomat kädet ja puhdas sydän”, Lia-
hona, marraskuu 2007, s. 81–82.)

• Miksi arvelette meidän tarvitsevan Jeesuksen Kristuksen sovitusta, jotta todella muuttuisimme?

Ohjaa oppilaiden huomio ilmaukseen ”Herran Kaikkivaltiaan Hengen tähden” kohdassa 
Moosia 5:2. 

• Mitä voimme oppia kohdan Moosia 5:2–4 pohjalta siitä, kuinka me voimme kokea voi-
mallisen muutoksen elämässämme?

Kun oppilaat keskustelevat tästä kysymyksestä, varmista, että he ymmärtävät, että kun me 
osoitamme uskoa Jeesukseen Kristukseen ja saamme Pyhän Hengen, me voimme 
kokea voimallisen sydämenmuutoksen.

Selitä, että voimallisen sydämenmuutoksen kokeminen ei ole yksittäinen tapahtuma vaan 
prosessi, joka etenee läpi elämämme. Lue seuraavat presidentti Ezra Taft Bensonin sanat:

”Kristuksen kaltaiseksi tuleminen on koko elämän kestävä pyrkimys, ja hyvin usein siihen 
liittyvä kasvu ja muutos on hidasta, miltei huomaamatonta. – –

Todelliseen parannukseen liittyy sydämen muutos, ei pelkästään käyttäytymisen muutos. 
– – Useimmiten parannukseen ei liity sensaatiomaisia tai dramaattisia muutoksia, vaan se 
on pikemminkin vaiheittaista, vakaata ja johdonmukaista etenemistä kohti Jumalan kaltai-
suutta.” (Ks. ”Voimallinen sydämen muutos”, Valkeus, maaliskuu 1990, s. 7.)

Auta oppilaita toteuttamaan tätä periaatetta käytännössä ja arvioimaan, kuinka he edis-
tyvät voimallisen muutoksen kokemisessa sydämessään, pyytämällä heitä vastaamaan 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjassaan seuraaviin kysymyksiin. (Voisit kirjoittaa nämä 
kysymykset taululle ennen oppituntia, laatia kysymyksistä monisteen tai lukea kysymykset 
hitaasti, jotta oppilaat voivat kirjoittaa ne pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa.)

• Kuinka sydämenne halut ovat muuttuneet, kun olette seuranneet Vapahtajaa?

• Mitä teidän tulee tehdä, jotta Herra edelleen auttaa teitä kokemaan tämän muutoksen?

Anna yhdelle tai kahdelle oppilaalle mahdollisuus kertoa vastauksensa näihin kysymyksiin. 
Varmista, että he ymmärtävät, ettei heidän pidä tuntea olevansa pakotettuja kertomaan 
kokemuksista tai ajatuksista, jotka ovat liian henkilökohtaisia tai yksityisiä.

Moosia 5:5–15
Kuningas Benjaminin kansa solmii liiton Jumalan kanssa, ja heille annetaan uusi nimi
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moosia 5:5. Pyydä luokkaa panemaan merkille, 
mitä kuningas Benjaminin kansa oli halukas tekemään, koska sen sydän oli muuttunut.

• Mitä ihmiset olivat halukkaita tekemään nyt kun Jeesuksen Kristuksen sovituksen 
ansiosta heidän sydämensä halu oli muuttunut?

Auta oppilaita lisäämään ymmärrystään liitoista antamalla heille muutama minuutti aikaa tutkia 
aihetta itsekseen. Voisit ehdottaa, että he tutkivat aihetta Mormonin kirjan tai kolmoissidoksen 
Pyhien kirjoitusten oppaan asiahakemistosta tai kirjasesta Lujana uskossa tai että he katsovat aihee-
seen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia Pyhien kirjoitusten oppaan asiahakemistosta. Riittävän ajan 
kuluttua pyydä oppilaita toimimaan pareittain ja selittämään liitot omin sanoin toinen toiselleen.

• Mitkä sanat tai ilmaukset kohdassa Moosia 5:5 osoittavat, että ihmiset halusivat vilpittö-
mästi tehdä liiton Jumalan kanssa ja pitää sen? (Mahdollisia vastauksia: ”teemme hänen 
tahtonsa”, ”kaikessa” ja ”kaikkina loppuina elinpäivinämme”.)

• Mitkä sanat tai ilmaukset kohdassa Moosia 5:5 muistuttavat teitä niistä lupauksista, jotka 
uudistamme joka kerta kun nautimme sakramentin?

• Kuinka arvelette liittojen tekemisen ja pitämisen auttavan meitä jatkamaan sydämen-
muutoksen kokemisen prosessia?

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Moosia 1:11. Pyydä heitä panemaan merkille yksi syy siihen, 
miksi kuningas Benjamin keräsi kansan koolle. (Antaakseen heille nimen.) Selitä, että kohdassa 
Moosia 5:7–15 kerrotaan, kuinka kuningas Benjamin selitti nimeä, jonka hän oli luvannut antaa 
kansalleen. Anna oppilaille hetki aikaa lukaista Moosia 5:7–14 ja panna merkille sanat nimi ja 
kutsutaan. Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät nuo sanat joka kerta kun ne esiintyvät.

Anna oppilaiden 
selittää
Pyydä oppilaita aika 
ajoin selittämään oppeja 
ja periaatteita toinen 
toiselleen. Niin teke-
mällä autat oppilaita 
vahvistamaan uskoaan ja 
lisäämään ymmärrystään 
Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumista. Autat 
heitä myös oppimaan, 
kuinka evankeliumin 
totuuksia voi jakaa mui-
den kanssa.
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Pyydä muutamaa oppilasta kertomaan, miksi he ovat saaneet nimensä. Voisit esimerkiksi 
pyytää heitä kertomaan siitä, kuinka heidän vanhempansa valitsivat heidän nimensä, tai 
voisit kysyä, onko heidän nimellään jokin erityinen merkitys. Kysy sitten luokalta:

• Mikä tarkoitus nimellä on? (Tiivistä taululle oppilaiden vastaukset tähän kysymykseen. 
Mahdollisia vastauksia: nimi on keino, jolla meidät tunnetaan, se liittyy meidän hen-
kilöllisyyteemme, se on yksi keino, jolla meidät erotetaan muista, ja siihen liittyy usein 
perheen tai suvun maine ja odotuksia.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moosia 5:7–8. Pyydä luokkaa panemaan merkille, 
minkä nimen kuningas Benjamin antoi kansalleen. Pyydä heitä panemaan merkille myös 
sanoja ja ilmauksia, jotka osoittavat sen nimen tärkeyden. Voisit kannustaa heitä merkitse-
mään nämä sanat ja ilmaukset.

• Minkä nimen kuningas Benjamin antoi kansalleen?

• Mitä sanoja ja ilmauksia huomasitte? Mitä asioita nuo sanat ja ilmaukset opettavat teille 
Kristuksen nimestä?

• Milloin me otamme päällemme Jeesuksen Kristuksen nimen? (Varmista, että oppilaat 
ymmärtävät, että me otamme päällemme Jeesuksen Kristuksen nimen, kun me 
solmimme pyhiä liittoja ja pidämme ne.)

Kun oppilaat keskustelevat näistä jakeista, he saattavat tarvita apua ymmärtääkseen opin, jonka 
mukaan meistä voi tulla ”Kristuksen lapsia” (ks. Moosia 5:7). Voisit tuoda esiin, että isä antaa 
lapselle elämän. Me olemme taivaallisen Isän henkilapsia. Me olemme myös maallisen isämme 
lapsia. Hän ja meidän äitimme tarjosivat meille mahdollisuuden elää maan päällä fyysisessä kehos-
samme. Viitaten kohtaan Moosia 5:7 presidentti Joseph Fielding Smith on opettanut, että myös 
Jeesuksesta Kristuksesta ”tulee meidän Isämme – –, koska Hän tarjoaa meille elämän, iankaikkisen 
elämän, sen sovitusuhrin kautta, jonka Hän antoi puolestamme”. Presidentti Smith selitti: ”Meistä 
tulee Jeesuksen Kristuksen lapsia, poikia ja tyttäriä, liittojemme ja Hänelle osoittamamme kuuliai-
suuden kautta.” (Pelastuksen oppeja, toim. Bruce R. McConkie, 3 osaa, 1977–1982, osa 1, s. 39.)

Pyydä oppilaita katsomaan taululla olevia sanoja, jotka kuvaavat nimen tarkoitusta.

• Kuinka taululla olevat sanat voivat auttaa meitä ymmärtämään, mikä tarkoitus on sillä, 
että otamme päällemme Jeesuksen Kristuksen nimen?

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Moosia 5:9–13 ja panemaan merkille, mitä muita neuvoja 
kuningas Benjamin esittää koskien Jeesuksen Kristuksen nimen ottamista päällemme. Voisit ehdot-
taa, että oppilaat lukevat nämä jakeet aivan kuin kuningas Benjamin puhuisi heille henkilökohtai-
sesti. Järjestä oppilaat pareiksi ja pyydä heitä keskustelemaan seuraavista kysymyksistä sen pohjalta, 
mitä he ovat lukeneet. (Voisit kirjoittaa nämä kysymykset taululle tai laatia niistä monisteen.)

• Miettikää, mikä tarkoitus on sillä, että otamme päällemme Kristuksen nimen. Mitä arve-
lette sen tarkoittavan, että Kristuksen nimi on kirjoitettuna sydämeenne? Mitä siunauk-
sia tulee niiden osaksi, joilla on Kristuksen nimi kirjoitettuna sydämeensä?

• Miettikää ihmisiä, joita tunnette ja jotka kunnioittavat Kristuksen nimeä. Mitä nämä 
ihmiset tekevät osoittaakseen, kuinka he kunnioittavat ja rakastavat Kristuksen nimeä?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moosia 5:15. Pyydä luokkaa panemaan merkille, 
millaisista teoista huomaa, ketkä pitävät liittonsa.

• Mitä kysymyksiä voisimme esittää itsellemme arvioidaksemme, kuinka hyvin olemme 
ottaneet päällemme Kristuksen nimen?

Kerro ajatuksiasi siitä, mitä tarkoittaa se, että olet ottanut päällesi Jeesuksen Kristuksen 
nimen. Todista sen tärkeydestä omassa elämässäsi.

Moosia 6:1–7
Moosia aloittaa hallituskautensa kuninkaana
Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Moosia 6:1–3 ja panemaan merkille, mitä kuningas 
Benjamin teki, ennen kuin hän lähetti väkijoukon pois.

• Miksi arvelette, että oli tärkeää merkitä muistiin kaikkien niiden nimet, jotka olivat sol-
mineet liiton? Miksi kuningas Benjamin nimitti pappeja kansan keskuuteen?

Selitä, että puhuttuaan kansalle kuningas Benjamin luovutti valtakunnan pojalleen Moo-
sialle. Kolme vuotta myöhemmin kuningas Benjamin kuoli. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 
ääneen Moosia 6:6–7. Pyydä luokkaa panemaan merkille sanoja ja ilmauksia, jotka osoit-
tavat, että Moosia noudatti isänsä esimerkkiä ja auttoi kansaansa jatkamaan voimallisen 
muutoksen kokemista sydämessään.
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Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe
Mormonin sanat – Moosia 6 (Viikko 11)

Valmisteluaineisto 
kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä 
oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä opeista ja periaatteista, joita oppi-
laat oppivat tutkiessaan lukuja Mormonin sanat – Moosia 6 
(viikko 11), mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiai-
heesi osana. Opettamasi oppiaihe keskittyy vain muutamiin 
näistä opeista ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen 
kehotuksia, kun mietit oppilaiden tarpeita.

Päivä 1 (Mormonin sanat – Moosia 2)
Kun oppilaat tutkivat Mormonin kokemusta Hengen noudatta-
misesta ja Nefin pienten levyjen sisällyttämisestä aikakirjaansa, he 
oppivat, että Herra tietää kaiken. Kuningas Benjamin opetti, että 
ellei nefiläisillä olisi ollut pyhiä kirjoituksia, he olisivat vaipuneet 
epäuskoon, ja että pyhien kirjoitusten tutkiminen auttaa meitä 
tuntemaan käskyt ja pitämään ne. Hän opetti kansalleen tärkeitä 
periaatteita kuten nämä: Kun palvelemme muita, me palve-
lemme Jumalaa. Kun tunnemme olevamme velkaa Jumalalle, me 
haluamme palvella muita ja kiitollisuutemme lisääntyy. Jos me 
pidämme käskyt, meitä siunataan sekä ajallisesti että hengellisesti.

Päivä 2 (Moosia 3)
Kuningas Benjamin kertoi enkelin sanat tämän ilmoitettua 
”suuren ilon ilosanoman” Herran tulemisesta kuolevaisuu-
teen. Oppilaat saivat tietää, että yli sata vuotta ennen kuin 
Jeesus Kristus kärsi, jotta me voisimme pelastua synneis-
tämme, näistä tapahtumista oli profetoitu. Meidät voidaan 
pelastaa synneistämme, kun me osoitamme uskoa Jeesuk-
seen Kristukseen ja teemme parannuksen. Jos taivumme 
Pyhän Hengen kutsuun, me voimme Jeesuksen Kristuksen 
sovituksen ansiosta voittaa luonnollisen ihmisen.

Päivä 3 (Moosia 4)
Kuningas Benjaminin sanoma täytti hänen kansansa Herran 
Hengellä. Oppilaat oppivat, että kun me osoitamme uskoa 
Jeesukseen Kristukseen ja teemme vilpittömän parannuk-
sen, me saamme syntimme anteeksi. Kuningas Benjamin 
opetti kansalleen, että jos me nöyrrymme Jumalan edessä ja 
pyrimme kehittämään itsessämme Kristuksen kaltaisia omi-
naisuuksia, me voimme säilyttää syntiemme anteeksiannon.

Päivä 4 (Moosia 5–6)
Kun oppilaat lukevat muutoksesta, joka kuningas Benjami-
nin kansassa tapahtui, he oppivat, että kun me osoitamme 
uskoa Jeesukseen Kristukseen ja saamme Pyhän Hengen, me 
voimme kokea voimallisen sydämenmuutoksen. Kuningas 
Benjaminin kansa sitoutui liitoin tekemään Herran tahdon ja 
pitämään Hänen käskynsä osoittaen, että kun me solmimme 
pyhiä liittoja ja pidämme ne, me otamme päällemme Jeesuk-
sen Kristuksen nimen.

Johdanto
Tämä oppiaihe auttaa oppilaita ymmärtämään kuningas Ben-
jaminin opetuksia pojilleen ja kansalleen kolme vuotta ennen 
kuolemaansa. Kuningas Benjamin opetti kansalleen, kuinka he 
osoittamalla uskoa Jeesukseen Kristukseen voivat saada ja säilyt-
tää syntiensä anteeksiannon.

Opetusehdotuksia

Mormonin sanat
Nefi ja Mormon ilmaisevat luottamuksensa Jumalaan
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 1. Nefi 9:2–3 muistuttaaksesi oppi-
laille, että Nefiä käskettiin valmistamaan kahdet levyt. Auta heitä 
ymmärtämään, että tässä kohdassa ilmaus ”nämä levyt” viittaa 
Nefin pieniin levyihin, jotka sisälsivät pääasiassa pyhistä asioista 
kertovan aikakirjan. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 
9:4. Pyydä luokkaa panemaan merkille isojen levyjen tarkoitus 
(kertomus kuninkaiden hallituskausista ja kansan sodista).

Muistuta oppilaille, että kun Mormon oli laatimassa lyhennelmää 
Nefin isoista levyistä, hän löysi muiden aikakirjojen joukosta pie-
net levyt. Pyhä Henki innoitti häntä sisällyttämään laatimaansa 
lyhennelmään sen, mitä hän löysi pieniltä levyiltä, vaikkei hän 
tiennyt syytä siihen (ks. Morm. s. 7).

Kehota puolta luokkaa tutkimaan kohdasta 1. Nefi 9:5–6, miksi 
Nefiä käskettiin valmistamaan pienet levyt. Pyydä toista puolta 
luokkaa tutkimaan kohdasta Morm. s. 6–7, miksi Mormon päätti 
sisällyttää pienet levyt laatimaansa lyhennelmään. Kun luokan 
oppilaat kertovat, mitä ovat löytäneet, kysy heiltä, mitä nämä 
Nefin ja Mormonin kirjoittamat kohdat opettavat heille Herrasta. 
(Oppilaat saattavat esittää asian eri sanoin, mutta varmista, että 
he ilmaisevat ymmärtävänsä, että Herra tietää kaiken.)

• Mikä oli se tuleva ”viisas tarkoitus”, johon sekä Nefi että Mor-
mon viittasivat? (Herra tiesi, että vuonna 1828 pienet levyt 
korvaisivat Mormonin kirjan käsikirjoituksen 116 kadonnutta 
sivua. Ks. oppilaan kirja, viikko 6, päivä 1.)

• Kuinka se, että ymmärrätte Herran tietävän kaiken, mitä 
tulevaisuudessa tapahtuu, voi antaa teille uskoa noudattaa 
saamianne hengellisiä kehotuksia?

Jos sinusta tuntuu, että oppiaiheen tähän osaan tulee käyttää 
enemmän aikaa, kysy oppilailta, voivatko he kertoa kokemuk-
sista, jolloin he ovat tunteneet Hengen innoitusta tehdä jotakin ja 
ovat saaneet tietää kehotusten tarkoitukset vasta myöhemmin.

Moosia 1
Kuningas Benjamin kutsuu kansaa kerääntymään koolle
Selitä, että Nefin pienet levyt kattavat nefiläisten historian Lehin 
palvelukaudesta siihen aikaan asti, jolloin kuningas Moosia 
yhdisti Nefin ja Sarahemlan kansat ja Moosian poika Benjamin 
hallitsi valtakuntaa vanhurskaudessa. Pyhät aikakirjat uskottiin 
kuningas Benjaminin haltuun. (Ks. Omni 23, 25.)
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KOTIOPISKELUSEMINAARIN OPPIAIHE

Vähän ennen kuolemaansa kuningas Benjamin pyysi poikaansa 
Moosiaa kutsumaan kansan koolle. Kehota oppilaita lukemaan 
Moosia 1:10–11 ja panemaan merkille syitä, miksi kuningas 
Benjamin halusi puhua kansalle. (Hän halusi julistaa, että Moosia 
olisi seuraava kuningas, ja antaa kansalle nimen.)

Moosia 2–6
Kuningas Benjamin opettaa kansalleen Vapahtajan sovitusta
Näytä oppilaille kuvaa Kuningas Benjamin puhuu kansalleen 
(62298; Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009, nro 74). Lue 
luokalle Moosia 2:12–19. Kehota oppilaita nostamaan kätensä, 
kun he huomaavat ilmauksia, jotka havainnollistavat kuningas 
Benjaminin luonnetta. Kun oppilaat nostavat kätensä, keskeytä 
lukeminen ja pyydä heitä selittämään, mitä he ovat huomanneet 
ja mitä se kertoo kuningas Benjaminin luonteesta.

Voisit kysyä oppilailta, mitä he ovat oppineet kohdasta Moosia 
2:17. (Oppilaiden vastauksista tulisi kuvastua ymmärrys siitä, 
että kun me palvelemme muita, me palvelemme Jumalaa.) 
Voisit myös pyytää luokkaa toistamaan ulkoa kohdan Moosia 
2:17, joka on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Voit halutessasi 
pyytää oppilaita kertomaan, kuinka he ovat viime aikoina palvel-
leet Jumalaa palvelemalla muita.

Kirjoita seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet taululle tai paperille. 
Älä kirjoita suluissa olevia vastauksia. Anna kullekin oppilaalle 
tehtäväksi käydä läpi yksi pyhien kirjoitusten kohdista. Muistuta 
heille, että kuningas Benjaminin saarna keskittyi tähän teemaan: 
”Pelastus voi tulla ihmislapsille – – vain Kristuksen, Herran 
Kaikkivaltiaan nimessä ja nimen kautta” (Moosia 3:17). Jokainen 
pyhien kirjoitusten kohdista opettaa jotakin tästä teemasta.

 1. Moosia 2:20–25, 34. (Kun käsitämme olevamme velkaa 
Jumalalle, kiitollisuutemme kasvaa.)

 2. Moosia 3:7–11, 17–18. (Jeesus Kristus kärsi, jotta me 
voimme pelastua synneistämme. Jos me osoitamme uskoa 
Jeesukseen Kristukseen tekemällä parannuksen, meidät 
voidaan pelastaa synneistämme.)

 3. Moosia 3:12–16, 19–21. (Jos taivumme Pyhän Hengen kut-
suun, me voimme Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta 
voittaa luonnollisen ihmisen ja tulla pyhiksi.)

 4. Moosia 4:5–8, 19–21, 26. (Jos me nöyrrymme Jumalan 
edessä ja pyrimme kehittämään itsessämme Kristuksen 
kaltaisia ominaisuuksia, me voimme säilyttää syntiemme 
anteeksiannon.)

Kun olet antanut oppilaille riittävästi aikaa, anna heidän kertoa 
luokalle tai pienryhmissä, mitä he ovat oppineet. Pyydä sitten 
muutamia oppilaita valitsemaan yksi periaatteista ja selittämään, 
kuinka he voisivat toteuttaa sitä omassa elämässään.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moosia 4:1–3. Pyydä luok-
kaa seuraamaan mukana ja panemaan merkille, kuinka ihmiset 
vastasivat kuningas Benjaminin sanoihin. Pyydä sitten toista oppi-
lasta lukemaan ääneen Moosia 5:1–2, 5–8. Pyydä luokkaa pane-
maan merkille, kuinka me otamme päällemme Herran nimen. Var-
mista, että oppilaat ymmärtävät tämän periaatteen: Me otamme 
päällemme Jeesuksen Kristuksen nimen, kun me solmimme 
pyhiä liittoja ja pidämme ne. Voit ehkä muistuttaa oppilaille, 
että yhtenä syynä, jonka vuoksi kuningas Benjamin kutsui kansan 
koolle, oli opettaa heille liittojen solmimista. Hän myös vihki poi-
kansa Moosian kansan kuninkaaksi (ks. Moosia 6:3).

Kysy lopuksi oppilailta, haluaisiko joku heistä kertoa, mitä hän 
ajattelee siitä, että on kasteessa ottanut päälleen Jeesuksen Kris-
tuksen nimen. Pyydä heitä pohtimaan seuraavia kysymyksiä:

• Kuinka voitte henkilökohtaisesti toteuttaa kuningas Benjami-
nin puheen periaatteita?

• Mitä Jeesuksen Kristuksen nimen päällenne ottaminen tarkoit-
taa teille?

Voisit myös todistaa siitä ilosta, joka tulee, kun uskoo Jeesukseen 
Kristukseen ja luottaa Hänen sovitukseensa.

Seuraava viikko (Moosia 7–17)
Kysy oppilailta: Puolustaisitteko Jeesusta Kristusta, vaikka se mer-
kitsisi sitä, että teidät surmattaisiin? Kerro oppilaille, että seuraa-
valla viikolla he tutkivat profeetta Abinadin opetuksia. Kannusta 
heitä panemaan merkille, minkä sanoman Abinadi oli halukas 
esittämään nefiläisille, vaikka hän tiesi, että hänet surmattaisiin.
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Johdanto
Suunnilleen 80 vuotta ennen kuin kuningas Benjaminin 
pojasta Moosiasta tuli kuningas, mies nimeltä Senif oli 
johtanut ryhmän nefiläisiä Sarahemlan maasta asumaan 
Nefin maahan, jota he pitivät ”perintömaanaan” (ks. 
Omni 27–30). Kuningas Moosia valtuutti miehen nimeltä 
Ammon johtamaan pienen ryhmän Nefin maahan 
ottamaan selvää Senifin ryhmän kohtalosta. Ammon 
ja hänen toverinsa löysivät Senifin ryhmän jälkeläiset, 

jotka asuivat lamanilaisten orjina. Senifin pojanpoika 
Limhi oli heidän kuninkaansa. Ammonin saapuminen 
antoi Limhille ja hänen kansalleen toivoa. Limhi kysyi 
Ammonilta, osasiko tämä kääntää 24 kultalevyllä olevat 
kaiverrukset, jotka hänen kansansa oli löytänyt. Ammon 
selitti, että Sarahemlan kuningas Moosia oli näkijä, joka 
osaisi kääntää nuo muinaiset levyt.

OPPIAIHE 56

Moosia 7–8

Opetusehdotuksia

Moosia 7
Ammon löytää Lehi- Nefin maan ja saa tietää, kuinka kuningas Limhin kansa on 
joutunut orjuuteen
Kirjoita taululle seuraavaa: surra: tuntea surua tai murhetta

• Mistä syistä ihmiset saattaisivat surra?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moosia 7:24 ja pyydä muuta luokkaa seuraamaan 
mukana. Tähdennä ilmausta ”kaikki pahuuden tähden”. Selitä, että tämä jae viittaa olosuh-
teisiin, jotka syntyivät erään ihmisryhmän jumalattomien valintojen vuoksi. Kehota oppi-
laita pohtimaan, ovatko he koskaan surreet jonkin tilanteen vuoksi, joka on tapahtunut 
”pahuuden tähden”. Selitä, että tänään he tutkivat lukuja Moosia 7–8 saadakseen tietoa 
kuninkaasta nimeltä Limhi ja hänen kansansa tunteman murheen syistä. Kehota oppilaita 
panemaan merkille, mitä Limhi kannusti kansaansa tekemään voittaakseen surunsa.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moosia 7:1. Pyydä 
luokkaa kertomaan, mitkä kaksi paikkaa tässä jakeessa mai-
nitaan. Jäljennä tässä oppiaiheessa oleva ensimmäinen piirros 
taululle ja pyydä oppilaita tekemään sama pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaansa tai seminaarimuistivihkoonsa. Kun 
käytät tätä piirrosta, selitä, ettei kirkko ole esittänyt mitään 
virallista kantaa Mormonin kirjan paikkojen sijainnista, paitsi 
että tapahtumat tapahtuivat Amerikan mantereella.

Huom. Tutkiessaan Moosian kirjaa oppilaat lisäävät yksityis-
kohtia piirtämäänsä piirrokseen. Jotta voit varmistaa, että 
nuo yksityiskohdat mahtuvat heidän piirrokseensa, jäljennä 
piirros taululle oheisen mallin mukaan. Tähdennä ylimää-
räistä tilaa, ennen kuin oppilaat alkavat piirtää. (Valmis 
piirros on liitteenä tämän oppikirjan lopussa.)

Selitä, että kun Lehin perhe saapui luvattuun maahan, he 
asettuivat Nefin maahan (nimitetään toisinaan Lehi- Nefin 
maaksi tai ensimmäiseksi perintömaaksi). Pian Lehin kuo-
leman jälkeen Herra käski Nefiä pakenemaan erämaahan ja 
ottamaan mukaansa kaikki ne, jotka halusivat mennä hänen 
kanssaan. Nefin kansa asui edelleen Nefin maassa, mutta he 
asuivat erillään niistä, jotka seurasivat Lamania ja Lemuelia. 

Monia vuosia myöhemmin Herra käski erästä nefiläisryhmää pakenemaan Nefin maasta. Tämä 
ryhmä asettui lopulta maahan nimeltä Sarahemla, joka sijaitsi Nefin maan pohjoispuolella.

Muutamia sukupolvia myöhemmin mies nimeltä Senif johti ryhmän nefiläisiä Nefin maa-
han ottaakseen ”perintömaansa haltuunsa” (ks. Omni 27–30). Senif oli kuulunut erääseen 

Katsaus lukujen Moosia 7–24 matkoihin

Sarahemlan 
maa

Nefin maa 
(Lehi- Nefi)
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MOOSIA 7 – 8

toiseen ryhmään, joka ei ollut onnistunut ottamaan maata haltuunsa sillä alueella (ks. 
Moosia 9:1–2). Kehota oppilaita piirtämään nuoli Sarahemlasta Nefin maahan ja kirjoit-
tamaan siihen ”Senifin johtama nefiläisryhmä”. Tämä ryhmä lähti Sarahemlasta noin 80 
vuotta ennen kuin Moosiasta tuli kuningas.

Kehota oppilaita silmäilemään uudestaan kohtaa Moosia 
7:1 ja panemaan merkille, mitä Moosia halusi tietää. Kun 
he ovat kertoneet, pyydä heitä lukemaan Moosia 7:2–3 ja 
panemaan merkille, mitä Moosia teki saadakseen vastauk-
sen kysymykseensä. Pyydä oppilaita piirtämään toinen 
nuoli Sarahemlasta Nefin maahan kuvaamaan Ammonin 
johtaman tutkimusretkikunnan matkaa ja nimeämään 
nuoli sen mukaisesti.

Tiivistä Moosia 7:4–11 selittämällä, että Ammon löysi 
kaupungin, jossa Senifin kansan jälkeläiset asuivat Senifin 
pojanpojan Limhin hallitessa heitä. Limhi näki Ammonin 
ryhmän kaupungin muurien ulkopuolella. Luullen heidän 
olevan edesmenneen isänsä Nooan jumalattomia pappeja 
hän antoi vartijoidensa pidättää heidät ja laittaa heidät van-
kilaan (ks. Moosia 21:23). Kaksi päivää myöhemmin hän 
kuulusteli heitä. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Moo-
sia 7:12–15 ja panemaan merkille, mikä oli Limhin reaktio 
hänen kuullessaan, kuka Ammon oli ja mistä hän oli tullut.

• Miksi Limhi oli niin onnellinen saadessaan kuulla, että 
Ammon oli Sarahemlan maasta?

Viittaa jälleen taululle kirjoitettuun sanaan surra. Tiivistä 
Moosia 7:16–19 selittämällä, että kuningas Limhi kutsui 
kansansa koolle esitelläkseen heille Ammonin, puhuakseen heille heidän surunsa ja mur-
heensa syistä sekä auttaakseen heitä tietämään, mistä he voivat saada vapautuksen.

Kirjoita taululle surra- sanan määritelmän alle sana syyt. Pyydä muutamia oppilaita 
lukemaan vuorotellen ääneen Moosia 7:20–28. Pyydä luokkaa etsimään tekoja ja toimia, 
joiden Limhi mainitsi olevan syynä kansansa koettelemuksiin ja murheeseen. (Saattaa 
olla hyödyllistä kertoa oppilaille, että kohdassa Moosia 7:26 mainittu profeetta on Abinadi, 
joka poltettiin kuoliaaksi Limhin isän Nooan hallituskaudella.) Kun jakeet on luettu, pyydä 
muutamia oppilaita kirjoittamaan taululle sanan syyt alle, mitä he ovat löytäneet.

• Mikä näyttää olleen pääasiallisin syy tämän kansan murheeseen? (Jumalattomuus eli synti.)

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Moosia 7:29–32. Kehota heitä valitsemaan ilmaus, joka 
osoittaa Limhin ymmärtäneen ihmisten syntien ja heidän tuntemansa murheen välisen 
yhteyden. (Sinun tulee ehkä selittää, että sana akanat viittaa roskiin, jotka jäävät jäljelle, 
kun jyvät irrotetaan viljakasvista. Kohdassa Moosia 7:30 ilmaus ”korjata sen akanat” viittaa 
siihen, että saa jotakin hyödytöntä.) Pyydä muutamia oppilaita lukemaan valitsemansa 
ilmaus ja selittämään se.

• Kuinka se, että käsitämme syntiemme seuraukset, voi olla meille hyödyksi?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moosia 7:33. Pyydä luokkaa panemaan merkille, 
mitä Limhi kehotti kansaansa tekemään.

• Mitä periaatteita voimme oppia Limhiltä ja hänen kansaltaan siitä, mikä vaikutus on 
syntiemme tunnustamisella ja murheen tuntemisella niistä? (Kun oppilaat mainitsevat 
tämän luvun totuuksia, auta heitä näkemään, että kun me tunnustamme syntimme ja 
tunnemme niistä murhetta, tämä voi johtaa meidät kääntymään Herran puoleen 
vapautuaksemme niistä. Voisit kirjoittaa tämän periaatteen taululle.)

Auta oppilaita ymmärtämään paremmin tämä periaate pyytämällä heitä kuvittelemaan, 
että joku heidän läheisistään tuntee katumusta synneistään ja haluaa tehdä parannuksen ja 
kääntyä Herran puoleen muttei ole varma, kuinka se tehdään. Todista, että Limhin neuvo 
kansalleen kohdassa Moosia 7:33 sisältää avaimet synnin mukanaan tuoman murheen ja 
katumuksen voittamiseen. Kehota oppilaita tutkimaan itsekseen kohtaa Moosia 7:33 ja 
etsimään ilmauksia, jotka auttaisivat jotakuta tietämään, kuinka voi kääntyä Herran puo-
leen. (Voisit ehdottaa, että he merkitsevät nämä ilmaukset.)

Katsaus lukujen Moosia 7–24 matkoihin

Sarahemlan 
maa

Nefin maa 
(Lehi- Nefi)

Ammonin johtama 
tutkimusretkikunta

Senifin johtama 
nefiläisryhmä
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Riittävän ajan kuluttua pyydä muutamia oppilaita kertomaan, mitä ilmauksia he huomasi-
vat. Pyydä jokaista oppilasta selittämään valitsemansa ilmauksen merkitys 1) ilmaisemalla 
se omin sanoin tai 2) antamalla esimerkkejä sellaisen ihmisen teoista tai asenteista, joka 
pyrkii toteuttamaan ilmauksen esittämää periaatetta.

Kehota oppilaita pohtimaan, onko heillä syntejä, joista he eivät ole tehneet parannusta ja 
jotka voisivat aiheuttaa murhetta ja katumusta heissä ja heidän rakkaissaan. Kehota oppilaita 
kirjoittamaan pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa vastaus seuraavaan kysymykseen:

• Kuinka voit toteuttaa kohdan Moosia 7:33 neuvoja elämässäsi nykyään?

Lausu todistuksesi siitä, että kun käännymme Herran puoleen koko sydämestämme ja 
mielestämme, Hän vapauttaa meidät siitä surusta, joka aiheutuu synneistämme.

Moosia 8
Ammon saa tietää 24 kultalevystä ja kertoo Limhille näkijästä, joka osaa kääntää 
niiden sisältämät kaiverrukset
Pyydä kahta oppilasta tulemaan luokan eteen. Sido ensimmäisen oppilaan silmät ja aseta 
sitten kirjoja, papereita ja muita vaarattomia esineitä lattialle eri puolille huonetta. Pyydä 
toista oppilasta antamaan sanallisia ohjeita auttaakseen ensimmäistä oppilasta kulkemaan 
huoneen poikki koskettamatta mitään lattialla olevaa esinettä. Sido sitten toisen oppilaan 
silmät. Järjestele esineet lattialla toisenlaiseen järjestykseen ja pyydä ensimmäistä oppilasta 
antamaan ohjeita. Tällä kertaa oppilas, jonka silmät on sidottu, jättää tietoisesti piittaamatta 

ohjeista. (Puhu tälle oppilaalle vaivihkaa ennen oppituntia 
ja pyydä häntä olemaan piittaamatta ohjeista.)

• Mikä merkitys on sillä, että kuuntelee henkilöä, joka 
näkee asioita, joita me emme näe?

Tiivistä Moosia 8:5–12 selittämällä, että Limhi oli lähettänyt 
tutkimusretkikunnan hakemaan apua Sarahemlasta jonkin 
aikaa ennen Ammonin saapumista. Ryhmä oli vaeltanut erä-
maassa, ja Sarahemlan löytämisen sijaan he olivat löytäneet 
tuhoutuneen sivilisaation jäännökset. Sieltä he löysivät 24 
kultalevyä, joissa oli kaiverruksia. (Voisit selittää, että Limhin 
väen löytämät rauniot olivat kaikki, mitä oli jäänyt jäljelle jere-
diläisten sivilisaatiosta. Jerediläisten aikakirja, joka on otettu 
24 kultalevyltä, sisältyy Mormonin kirjaan Eterin kirjana.) 
Lisää tämä matka taululla olevaan piirrokseen, kuten tämän 
sivun kuvasta näkyy. Pyydä myös oppilaita lisäämään se 
omiin piirroksiinsa. Selitä, että kuningas Limhi halusi ymmär-
tää kirjoitukset, jotka oli kaiverrettu 24 levyyn. Hän kysyi 
Ammonilta, tunsiko tämä ketään, joka osaisi kääntää ne.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Ammonin vastaus kohdasta 
Moosia 8:13–15. Pyydä luokkaa panemaan merkille, mitä 
nimitystä Ammon käytti viitatessaan henkilöön, jolla on 
voima kääntää sellaisia aikakirjoja. Pyydä oppilaita tutki-

maan itsekseen kohtaa Moosia 8:16–19 ja panemaan merkille, mitä muita kykyjä näkijällä 
on. Pyydä muutamia oppilaita kertomaan, mitä he ovat saaneet selville.

Kirjoita taululle seuraava lause: Herra antaa profeettoja, näkijöitä ja ilmoituksensaajia 
ihmiskunnan hyödyksi.

• Kuinka monta näkijää meillä on maan päällä tänä päivänä? (Viisitoista – ensimmäisen 
presidenttikunnan ja kahdentoista apostolin koorumin jäsenet.)

• Mitä asioita profeetat, näkijät ja ilmoituksensaajat tekevät meille tiettäväksi? (Jos oppilai-
den on vaikea vastata, kysy, mitä näkijät ovat tehneet tiettäväksi sellaisista aiheista kuin 
avioliitto ja perhe, koulutus, viihde ja media tai sukupuolinen puhtaus.)

• Kuinka nykypäivän profeetat, näkijät ja ilmoituksensaajat ovat siunanneet teidän elämäänne?

Voisit kertoa, kuinka profeetat, näkijät ja ilmoituksensaajat ovat siunanneet sinun elämääsi. 
Kehota oppilaita lukemaan ja pohtimaan itsekseen jotakin äskettäistä konferenssipuhetta, 
jonka on pitänyt ensimmäisen presidenttikunnan tai kahdentoista apostolin koorumin 
jäsen, ja noudattamaan puheen neuvoja.

Katsaus lukujen Moosia 7–24 matkoihin
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Sarahemla
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Johdanto
Kuningas Moosian hallituskauden aikana Senif johti 
Sarahemlasta ryhmän nefiläisiä, jotka asettuivat asu-
maan lamanilaisten keskuuteen Nefin maahan. Moosia 
9–22 sisältää kertomuksen näiden ihmisten kokemuk-
sista. Lamanilaisten kuningas antoi Senifin väen asettua 

kansansa keskuuteen, koska hän suunnitteli salaa saat-
tavansa heidät orjuuteen. Lamanilaisten väärät perimä-
tiedot ja viha nefiläisiä kohtaan johtivat lopulta sotaan. 
Senifin kansa turvautui Herraan saadakseen voimaa, ja 
he pystyivät ajamaan lamanilaiset pois maastaan.

OPPIAIHE 57

Moosia 9–10

Opetusehdotuksia

Moosia 9:1–13
Senif johtaa ryhmän nefiläisiä takaisin Nefin maahan
Pyydä oppilaita miettimään tilannetta, jolloin he ovat voimakkaasti halunneet jotakin. 
Pyydä muutamia heistä kertomaan tällaisesta tilanteesta. Selitä, että tänään he saavat tietää 
miehestä, joka halusi jotakin niin voimakkaasti, ettei pystynyt näkemään haluamisensa 
mahdollisia seurauksia.

Kehota oppilaita katsomaan matkoista kertovaa piirrosta, jonka piirtämisen he aloittivat 
edellisellä oppitunnilla. Muistuta heille, että mies nimeltä Ammon johti ryhmää, joka mat-
kasi pois Sarahemlasta ja löysi Nefin maasta Limhin ja tämän kansan. (Voit ehkä selittää, 
että Mormonin kirjassa kerrotaan kahdesta Ammon- nimisestä miehestä. Toinen heistä on 
se mies, josta oppilaat kuulevat tänään. Toinen oli Moosian poika, josta tuli suurenmoinen 
lähetyssaarnaaja lamanilaisten keskuuteen. Oppilaat alkavat lukea hänestä luvussa Moosia 
27.) Pyydä oppilaita ottamaan esiin Moosia 7–8 ja katsomaan, mikä vuosiluku on joko 
lukujen tiivistelmissä tai sivun alalaidassa (noin 121 eKr.). Pyydä heitä vertaamaan sitä 
vuosilukua luvun Moosia 9 vuosilukuun (noin 200 eKr., suunnilleen 80 vuotta aikaisem-
min). Kysy, osaako joku selittää, miksi vuosiluvut yhtäkkiä vaihtuvat.

Selitä, että siirryttäessä luvusta Moosia 8 lukuun Moosia 9 tapahtumien juoni palaa 80 
vuotta ajassa taaksepäin kertomaan kuningas Limhin isoisästä Senifistä. Pyydä yhtä 
oppilasta lukemaan ääneen luvun Moosia 9 alussa oleva johdanto, jonka Mormon on 
kirjoittanut Senifin aikakirjaan. Pyydä sitten toista oppilasta 
lukemaan ääneen Moosia 9:1–2.

Pyydä oppilaita lisäämään piirrokseensa nuoli kuvaamaan 
matkaa, jonka ensimmäinen ryhmä teki Sarahemlasta 
Nefin maahan. Tuo esiin, että Senif kuului tähän ryhmään. 
Kuten tämän sivun piirroksesta näkyy, nuolen tulisi osoit-
taa, että ryhmä myös palasi Sarahemlaan. Nuoleen tulee 
kirjoittaa ”Jotkut nefiläiset yrittävät ottaa jälleen haltuunsa 
Nefin maan”. (Valmis piirros on liitteenä tämän oppikirjan 
lopussa.)

Pyydä sitten toista oppilasta lukemaan ääneen Moosia 
9:3–4. Pyydä muuta luokkaa seuraamaan mukana ja pane-
maan merkille, 1) mitä Senif halusi niin kovasti saada ja 
2) mitä hän oli hidas muistamaan.

• Mitä tarkoittaa se, että on ylen innokas? (On liiallisen inno-
kas tai kohtuuttoman kiinnostunut tavoittelemaan jotakin.)

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että on hidas muistamaan 
Herraa?

Selitä, että koska Senif oli ylen innokas sekä hidas muista-
maan Herraa, hän teki virheen. Pyydä oppilaita lukemaan 
Moosia 9:5–7, 10 ja panemaan merkille tuo virhe.

Vuosiluvut lukujen 
tiivistelmissä ja 
alaviitteissä
Näytä oppilaille, että 
Mormonin kirjan 
jokaisen luvun tiivistel-
mässä (tai kunkin sivun 
alalaidassa) on likimää-
räinen vuosiluku, joka 
auttaa määrittämään 
niillä sivuilla kuvattujen 
tapahtumien historial-
lisen asiayhteyden. Kun 
oppilaat tutustuvat 
näihin vuosilukuihin, he 
näkevät, kuinka Mor-
monin kirjassa kuvatut 
tapahtumat liittyvät 
toisiinsa ja muihin histo-
riallisiin tapahtumiin.

Katsaus lukujen Moosia 7–24 matkoihin

Sarahemlan 
maa

Jerediläisten kansakunnan rau-
niot pohjoisenpuoleisessa maassa

Nefin maa 
(Lehi- Nefi)

Jotkut nefiläiset 
yrittävät ottaa jälleen 
haltuunsa Nefin maan

Ammonin johtama 
tutkimusretkikunta

Senifin johtama 
nefiläisryhmä

24 kultalevyä 
(Eterin kirja)

Yritys löytää 
Sarahemla
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• Mitä Senif ei kyennyt näkemään, koska hänellä oli ylen innokas halu saada Nefin maa 
haltuunsa?

• Mitä vaaroja liittyy siihen, että on liiallisen innokas tehdessään valintoja ja päätöksiä?

• Mitä vaaroja liittyy siihen, että tekee valintoja ja päätöksiä pyytämättä neuvoa Herralta?

Tiivistä Moosia 9:11–13 kertomalla oppilaille, että 12 vuoden kuluttua Senifin kansa oli 
kasvanut niin menestyksekkääksi, että lamanilaisten kuningas huolestui siitä, ettei hän 
enää pystyisi saattamaan heitä orjuuteen, joten hän ”alkoi yllyttää kansaansa taistelemaan 
[Senifin kansaa] vastaan” (Moosia 9:13).

Moosia 9:14–10:22
Lamanilaiset yrittävät saattaa Senifin kansan orjuuteen
Kirjoita taululle seuraavat sanat ja ilmaukset: koulutyö, kiusauksen vastustaminen, ongel-
mat kavereiden kanssa, esimerkkinä oleminen, työ, ristiriidat perheenjäsenten kanssa, urheilu. 
(Oppilaiden tarpeiden ja mielenkiinnon kohteiden mukaan voit ehkä lisätä tähän luette-
loon muita asioita.)

Pyydä yhtä oppilasta tulemaan luokan eteen ja ojentamaan käsivartensa. Aseta pieniä tava-
roita kuten kirjoja tai kiviä oppilaan käsiin ja pyydä häntä pitelemään niitä koholla. Selitä, 
että nämä tavarat kuvaavat taululla lueteltuja haasteita. Kysy luokalta:

• Millä näistä osa- alueista haluaisitte saada lisää voimaa ja tukea?

Lisää oppilaan kumpaankin käteen yksi tai kaksi tavaraa lisää. Kysy luokalta:

• Onko teistä koskaan tuntunut siltä, että teillä on kannettavananne liian paljon ja toivoi-
sitte, että teillä olisi enemmän kykyä tai voimaa selviytyä haasteistanne?

Pyydä kahta oppilasta tulemaan luokan eteen ja tukemaan tavaroita kannattelevan oppi-
laan käsivarsia. Selitä, että tämän päivän oppiaiheen loppuosa kertoo ihmisryhmästä, joka 
huomasi tarvitsevansa lisää voimaa. Ehdota, että koko tämän oppiaiheen ajan oppilaat 
panevat merkille tapoja, joilla he voisivat saada lisää voimaa elämäänsä. (Pyydä luokan 
edessä olevia oppilaita palaamaan omille paikoilleen.)

Selitä, että luvuissa Moosia 9–10 kerrotaan, että lamanilaiset tulivat kaksi kertaa taistele-
maan Senifiä ja hänen kansaansa vastaan. Jäljennä taululle seuraava taulukko, mutta älä 
kirjoita suluissa olevia vastauksia. Sano oppilaille, että he tutkivat taulukossa olevia pyhien 
kirjoitusten kohtia ja etsivät vastauksia taulukon yläosassa oleviin kysymyksiin. Pyydä 
puolta luokkaa käyttämään ensimmäisen rivin viitteitä etsiessään Senifiä ja hänen kan-
saansa koskevia vastauksia. Pyydä toista puolta luokkaa käyttämään toisen rivin viitteitä 
etsiessään lamanilaisia koskevia vastauksia. Pyydä yhtä oppilasta kummastakin ryhmästä 
kirjoittamaan heidän vastauksensa taululle sitä mukaa kuin he löytävät niitä.

Mitä ihmiset tekivät 
valmistautuakseen?

Mitä he tekivät pannak-
seen turvansa Herraan?

Mikä oli lopputulos?

Senif ja hänen 
kansansa

Moosia 9:14–16; 
10:1–2, 7, 9–10
(He aseistautuivat ja 
lähtivät taistelemaan.)

Moosia 9:17; 10:19
(He rukoilivat ja 
muistivat, että Herra 
oli vapauttanut heidän 
esivanhempansa.)

Moosia 9:18; 10:20
(Herra vahvisti heitä, ja 
he onnistuivat ajamaan 
lamanilaiset pois 
maastaan.)

Lamanilaiset Moosia 10:6–8
(He aseistautuivat ja 
lähtivät taistelemaan.)

Moosia 10:11
(Eivät mitään. He luotti-
vat omaan voimaansa.)

Moosia 10:19–20
(Lamanilaiset ajettiin 
pois maasta suuressa 
teurastuksessa.)

Kun oppilaat ovat täydentäneet taulukon, kysy:

• Mitä samankaltaisuuksia ja eroavuuksia huomaatte siinä, kuinka Senifin kansa ja lama-
nilaiset valmistautuivat taisteluihinsa?

• Mitä totuuksia me voimme oppia tästä vertailusta?

Kirjoita taululle seuraava periaate: Herra vahvistaa meitä, kun me teemme kaiken voita-
vamme ja panemme turvamme Häneen.
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Viittaa jälleen taululle kirjoitettuihin haasteisiin ja muistuta oppilaita havaintoesityksestä.

• Kuinka arvelette tämän periaatteen voivan soveltua joihinkin näistä haasteista?

Voit halutessasi käyttää seuraavia esimerkkejä auttaaksesi oppilaita miettimään, kuinka he 
voivat tehdä oman osansa ja turvata Herraan, kun he etsivät voimaa:

 1. Sinulla on koulussa pian tärkeä koe, ja haluaisit saada voimaa pärjätäksesi hyvin.

 2. Sinulla on ollut vaikeuksia päästä eroon huonosta tavasta, etkä usko, että olet kyllin 
vahva onnistumaan siinä yksin.

 3. Perheessäsi on vaikeuksia, ja sinusta tuntuu, ettet pysty selviytymään sen aiheuttamista 
voimakkaista tunnekuohuista ilman apua.

Pyydä oppilaita lukemaan neljä ensimmäistä riviä jakeesta Moosia 9:18. (Voisit ehdottaa, 
että he merkitsevät nämä rivit pyhiin kirjoituksiinsa.)

• Milloin olette saaneet kokea, että näillä riveillä ilmaistu periaate on totta?

Voisit kertoa oman kokemuksen, joka osoittaa Herran olevan halukas vahvistamaan meitä, 
kun me teemme kaiken voitavamme ja panemme turvamme Häneen.

Selitä, että ennen kuin Senif ja hänen kansansa menivät taistelemaan toisen kerran, Senif 
selitti kansalleen, miksi lamanilaiset olivat täynnä vihaa nefiläisiä kohtaan. Kirjoita taululle 
sanat vihainen ja kärsiä vääryyttä ja pyydä oppilaita selittämään, mitä jälkimmäinen ilmaus 
tarkoittaa. (Kärsiä vääryyttä tarkoittaa sitä, että tulee loukatuksi tai kohdelluksi epäreilusti 
tai epäoikeudenmukaisella tavalla.)

Auta oppilaita näkemään, että loukkaantuminen, vihasta kiinni pitäminen ja anteeksi 
antamisesta kieltäytyminen voivat vaikuttaa useisiin sukupolviin, jakamalla heidät 
pareittain ja pyytämällä kutakin paria lukemaan Moosia 10:12–18. Pyydä heitä panemaan 
merkille syitä, miksi Lamanin ja Lemuelin jälkeläisten viha Nefin jälkeläisiä kohtaan jatkui.

Kun parit ovat lukeneet jakeet yhdessä, kehota heitä keskustelemaan vastauksista seuraa-
viin kysymyksiin. (Voit halutessasi kirjoittaa kysymykset taululle sillä aikaa kun oppilaat 
lukevat tehtäväksi annettuja jakeita tai laatia kysymyksistä monisteen kullekin parille.)

• Miksi lamanilaiset vihasivat nefiläisiä niin kiihkeästi?

• Ketä tai keitä vahingoittaa se, kun olemme vihaisia tai kieltäydymme antamasta anteeksi?

• Kuinka henkilön tuntema viha voi vaikuttaa hänen perheeseensä nyt ja tulevaisuudessa?

Lue seitsemänkymmenen koorumin jäsenen, vanhin Donald L. Hallstromin seuraavat 
sanat. Pyydä oppilaita panemaan merkille, mitä me voimme tehdä, kun tunnemme louk-
kaantumista tai suuttumusta jotakuta kohtaan.

”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), käsi-
telkää asia välittömästi ja voimienne mukaan. – – Ja kääntykää viipymättä Herran puoleen. 
Osoittakaa kaikkea sitä uskoa, joka teillä on Häneen. Antakaa Hänen kantaa kuormanne. 
Antakaa Hänen armonsa keventää kuormanne. – – Älkää milloinkaan antako minkään 
maallisten olosuhteiden kahlita teitä hengellisesti.” (”Kääntykää Herran puoleen”, Liahona, 
toukokuu 2010, s. 80.)

Kehota oppilaita pohdiskelemaan kumpaakin seuraavista kysymyksistä. (Voisit kan-
nustaa heitä kirjoittamaan vastauksensa pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa tai 
seminaarimuistivihkoonsa.)

• Tunnetko kärsineesi vääryyttä tai tunnetko suuttumuksen tai vihan tunteita jotakuta 
kohtaan?

• Keneltä voit pyytää apua pyrkiessäsi antamaan anteeksi? Kuinka voit välttää loukkaan-
tumisen, suuttumuksen ja vihan tunteita tulevaisuudessa?

Pyydä oppilaita miettimään tilannetta, jolloin he ovat antaneet jollekulle anteeksi. Pyydä 
muutamia heistä kertomaan, miltä tuntui antaa anteeksi ja päästää irti loukkaantumisen, 
suuttumuksen tai vihan tunteista. Voit halutessasi lausua oman todistuksesi siitä, kun olet 
etsinyt Herran apua antaaksesi muille anteeksi.
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Johdanto
Koska kuningas Nooan ylpeys ja kevytmielinen elämä 
johtivat monet hänen kansastaan jumalattomuuteen, 
Herra lähetti profeetta Abinadin varoittamaan Nooaa 
ja tämän kansaa. Abinadi varoitti heitä siitä, että heidät 

saatettaisiin orjuuteen, elleivät he tekisi parannusta. 
Kansa päätti olla ottamatta varteen varoituksia, ja 
kuningas Nooa määräsi, että Abinadi heitettäisiin 
vankilaan.

OPPIAIHE 58

Moosia 11–12:17

Opetusehdotuksia

Moosia 11:1–19
Kuningas Nooa johtaa kansansa jumalattomuuteen
Kirjoita seuraavat kysymykset taululle ennen oppituntia:

Kuinka suhtautuisitte, jos vanhempanne antaisivat ymmärtää, että joillakin ystävillänne on 
teihin huono vaikutus?

Kuinka suhtautuisitte, jos joku kirkon johtohenkilö sanoisi, että jokin harrastuksistanne olisi 
käymässä esteeksi hengelliselle kasvullenne?

Kuinka suhtautuisitte, jos profeetta tuomitsisi jonkin tietynlaisen viihteen, josta te pidätte kovasti?

Kehota oppilaita pohtimaan itsekseen näitä kysymyksiä. Kysy sitten:

• Miksi nämä tilanteet ovat haasteellisia?

• Mitä voisitte tehdä noudattaaksenne vanhempienne tai johtajienne neuvoa tällaisissa 
tilanteissa?

• Miksi vanhurskaat ihmiset ovat halukkaita noudattamaan neuvoa silloinkin kun se edel-
lyttää vaikeaa muutosta heidän elämässään?

Selitä, että tällä oppitunnilla oppilaat saavat tietää joukosta ihmisiä, jotka eivät olleet 
halukkaita noudattamaan profeetan neuvoa.

Anna taustaa tälle oppiaiheelle muistuttamalla oppilaille, että Senif johti erään ihmisryh-
män Nefin maahan, jossa he joutuivat lamanilaisten orjiksi. Vaikka Senifin ylenmääräinen 
innokkuus johti siihen, että lamanilaiset pettivät hänet, hän oli hyvä mies ja hän opetti 
kansaansa panemaan turvansa Herraan. Ennen kuolemaansa Senif luovutti valtakunnan 
pojalleen Nooalle. (Ks. Moosia 9–10.)

Selitä, että Nooa oli jumalaton mies. Osoita, kuinka hänen jumalattomuutensa vai-
kutti hänen kansaansa, jakamalla luokka kahteen ryhmään. Pyydä ensimmäistä ryhmää 
lukemaan Moosia 11:1–2, 5–7 ja pyydä toista ryhmää lukemaan Moosia 11:14–19. Pyydä 
kumpaakin ryhmää panemaan merkille yksityiskohtia siitä, kuinka kuningas Nooan 
jumalattomuus vaikutti kansaan. Auta oppilaita tarkastelemaan näitä jakeita esittämällä 
seuraavanlaisia kysymyksiä:

• Miksi arvelette, että ihmiset halusivat tukea Nooaa tämän jumalattomuudessa?

• Miksi ”tyhjät ja mielistelevät sanat” voivat johtaa siihen, että ihmiset tulevat petetyiksi? 
(Kun oppilaat keskustelevat tästä kysymyksestä, voit ehkä tuoda esiin, että mielistele-
minen on valheellista kehumista, jota tavallisesti käytetään kehumisen kohteena olevan 
henkilön manipuloimiseksi.)

• Mitä tämä kertomus Nooan kansasta voi opettaa meille siitä, kuinka meidän tulee suh-
tautua tyhjiin ja mielisteleviin sanoihin? (Kun me uskomme muiden tyhjiä ja mielistele-
viä sanoja, me annamme muiden johtaa meitä harhaan.)

• Mitä voimme tehdä, kun ihmiset kaikkialla ympärillämme elävät jumalattomasti?

Sovita oppiaiheet 
oppilaiden tarpeisiin
Useimmat oppiaiheet 
sisältävät enemmän 
pyhien kirjoitusten 
totuuksia, kuin ehdit 
käsitellä sinulle anne-
tussa ajassa. Kun tutkit 
pyhiä kirjoituksia ja 
oppiaineistoa, etsi 
Pyhän Hengen johda-
tusta tietääksesi, mitkä 
opit ja periaatteet ovat 
tärkeimpiä oppilai-
desi oppia ja käsitellä 
oppitunnin aikana. 
Pyhä Henki auttaa sinua 
sovittamaan kunkin 
oppiaiheen oppilaiden 
tarpeisiin.
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MOOSIA 11–12:17

Moosia 11:20–12:17
Abinadi varoittaa kansaa siitä, että heidät saatetaan orjuuteen, elleivät he tee 
parannusta
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moosia 11:20.

• Miten Herra auttoi Nooan kansaa? (Hän lähetti profeetan kutsumaan heitä parannukseen.)

Kirjoita taululle seuraava periaate: Jumala lähettää profeettoja auttamaan meitä teke-
mään parannuksen ja välttämään kurjuuden. Selitä, että Herra lähetti Abinadin varoitta-
maan kansaa kaksi kertaa.

Jäljennä taululle seuraava taulukko. Jätä kunkin pyhien kirjoitusten viitteen alle tilaa tiivis-
telmän kirjoittamiseen.

Abinadin sanoma Ihmisten suhtautuminen

Ensimmäinen varoitus Moosia 11:20–25 Moosia 11:26–29

Toinen varoitus Moosia 12:1–8 Moosia 12:9–17

Auta oppilaita ymmärtämään Abinadin sanoma pyytämällä, että puoli luokkaa lukee 
Moosia 11:20–25, jossa kerrotaan Abinadin ensimmäisestä varoituksesta, ja että toinen 
puoli luokkaa lukee Moosia 12:1–8, jossa kerrotaan hänen toisesta varoituksestaan. Kehota 
oppilaita kummassakin ryhmässä tiivistämään Abinadin sanoma ja yhtä oppilasta kirjoitta-
maan heidän tiivistelmänsä taululle kyseisen viitteen alle.

• Mitä eroja huomaatte Abinadin kahden varoituksen välillä?

Voit ehkä auttaa oppilaita näkemään nämä erot kiinnittämällä heidän huomionsa jakeisiin 
Moosia 11:20–25 ja toistuviin ilmauksiin ”ellei se tee parannusta” ja ”ellei tämä kansa tee 
parannusta”. Voisit kannustaa heitä merkitsemään nämä ilmaukset. Kannusta heitä sitten 
etsimään, kuinka näiden jakeiden sanamuodot eroavat jakeiden Moosia 12:1–8 sanamuo-
doista. (Auta oppilaita näkemään, että ihmiset olisivat voineet välttyä näiltä seurauksilta, 
jos he ensimmäisen varoituksen jälkeen olisivat tehneet parannuksen. Koska kansa kieltäy-
tyi tekemästä parannusta, Abinadin toisessa varoituksessa seurauksista tuli varmempia ja 
ankarampia.)

• Mitä nämä eroavuudet opettavat teille siitä, mikä on seurauksena, ellei ota varteen pro-
feetan varoitusta?

• Mitä vaaroja liittyy siihen, että pysymme synneissämme emmekä tee parannusta?

Auta oppilaita ymmärtämään, kuinka ihmiset suhtautuivat Abinadin sanomiin, pyytämällä, 
että puolet luokasta lukee Moosia 11:26–29 ja panee merkille, kuinka ihmiset ja heidän 
kuninkaansa suhtautuivat Abinadin ensimmäiseen sanomaan. Pyydä, että toinen puoli 
luokasta lukee Moosia 12:9–17 ja panee merkille, kuinka Abinadin toiseen sanomaan suh-
tauduttiin. Pyydä, että kummassakin ryhmässä oppilaat tiivistävät ihmisten suhtautumisen 
ja yksi oppilas kirjoittaa tiivistelmän taulukkoon.

• Miksi arvelette, että ihmiset suhtautuivat vihaisesti Abinadiin, joka yritti auttaa heitä? 
Miksi arvelette heidän puolustaneen kuningas Nooaa, joka johti heitä kohti kurjuutta?

• Kohdassa Moosia 11:29 sanotaan, että ”ihmisten silmät olivat sokaistut”. Millä tavoin 
nämä ihmiset olivat tulleet sokeiksi totuudelle?

Kun oppilaat keskustelevat näistä kysymyksistä, auta heitä tunnistamaan seuraava periaate: 
Synti voi sokaista meidät niin ettemme käsitä profeettojen sanojen olevan totta. 
Selitä, että sokaistuneina ihmiset luulivat, että Nooa oli heidän ystävänsä ja että Abinadi oli 
heidän vihollisensa, kun asia oli päinvastoin. Pyydä oppilaita pohtimaan itsekseen seuraa-
via kysymyksiä:

Pyydä oppilaita 
kirjoittamaan taululle
Kun oppilaat kirjoittavat 
taululle, voit itse seurata 
luokkaa ja edistää edel-
leen keskustelua. Tämä 
kiinnittää oppilaiden 
huomion taululle ja 
innostaa osallistumaan. 
Muistuta oppilaille, ettei 
heidän tarvitse kirjoit-
taa täydellisiä vastauk-
sia – vain muutamia 
avainsanoja muiden 
kommenteista. Voit ehkä 
lisätä osallistumista pyy-
tämällä yhtä oppilasta 
kirjoittamaan muutaman 
minuutin ajan ja antaa 
kirjurina toimimisen 
mahdollisuuden sitten 
toiselle oppilaalle.
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• Oletko koskaan suuttunut tai puolustanut virheitäsi, kun joku on oikaissut sinua, vaikka 
olet tiennytkin hänen olevan oikeassa?

• Mitä voit tehdä ottaaksesi vastaan perheenjäsenten, kirkon paikallisten johtajien ja pro-
feettojen neuvoja, kun he neuvovat sinua siinä, kuinka tulee noudattaa Jumalan sanaa?

Tähdennä, että monet ihmiset kannustavat meitä elämään Jumalan sanan mukaan. Auta 
oppilaita ajattelemaan syvällisemmin, kuinka voi suhtautua asianmukaisesti niihin, jotka 
neuvovat meitä muuttumaan tai tekemään parannusta, palaamalla niihin kolmeen kysy-
mykseen, jotka kirjoitit taululle ennen oppituntia. Pyydä oppilaita kirjoittamaan pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa tai seminaarimuistivihkoonsa vastauksen yhteen näistä 
kysymyksistä. Kun heillä on ollut riittävästi aikaa kirjoittaa, pyydä muutamia heistä ker-
tomaan tilanteesta, jolloin heitä on siunattu, koska he ovat noudattaneet vanhempien tai 
johtajien neuvoa. Kannusta heitä etsimään ja noudattamaan vanhempien, kirkon paikallis-
ten johtohenkilöiden ja profeettojen neuvoja.

Pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien kertaaminen
Oppilaiden pyhien kirjoitusten kohtia koskeva ymmärrys kasvaa, kun he laativat itse niihin 
liittyviä kysymyksiä. Kehota oppilaita työskentelemään yhdessä luokkana tai pienryhmissä 
ja kirjoittamaan vihjeitä, jotka liittyvät tiettyihin pyhien kirjoitusten hallittaviin kohtiin. 
(Voisit valita tietyn määrän pyhien kirjoitusten kohtia, joita haluaisit oppilaiden opettelevan 
tai kertaavan.) Pyydä heitä sitten lukemaan kirjoittamansa vihjeet sinulle. Jos arvaat pyhien 
kirjoitusten hallittavan kohdan oikein, saat pisteen. Mikäli et arvaa kohtaa oikein, luokka 
saa pisteen.

Huom. Mikäli teillä ei ole aikaa käyttää tätä toimintaa tämän oppitunnin aikana, voit käyttää 
sitä jonakin muuna päivänä. Muita kertaustoimintoja on liitteenä tämän oppikirjan lopussa.
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Johdanto
Kun kuningas Nooa ja hänen pappinsa kuulustelivat 
Abinadia, tämä profeetta nuhteli heitä siitä, etteivät he 
olleet opettaneet eivätkä pitäneet käskyjä. Kuningas 
Nooa määräsi pappinsa surmaamaan Abinadin, mutta 

Jumala suojeli Abinadia ja antoi hänelle voimaa jatkaa 
sanomaansa. Jesajaa lainaten Abinadi todisti Jeesuk-
sesta Kristuksesta ja Hänen sovituksestaan.

OPPIAIHE 59

Moosia 12:18–14:12

Opetusehdotuksia

Moosia 12:18–13:26
Abinadi nuhtelee kuningas Nooaa ja tämän pappeja siitä, että he ovat kieltäyty-
neet noudattamasta ja opettamasta käskyjä
Aloita tämä oppiaihe kirjoittamalla taululle seuraavat lauseet:

MINÄ TIEDÄN, mitä tarkoittaa elää Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan.

MINÄ ELÄN Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan.

Pyydä oppilaita miettimään itsekseen, kuinka hyvin nämä virkkeet kuvaavat heitä, käyttä-
mällä asteikkoa 1–10 (10 tarkoittaa sitä, että virke kuvaa heitä oikein hyvin).

• Miksi teidän mielestänne on tärkeää, että ihminen voi vilpittömästi sanoa näiden kum-
mankin virkkeen kuvaavan häntä itseään?

Selitä, että kun oppilaat keskustelevat Abinadin sanoista, he oppivat lisää siitä, kuinka 
tärkeää on tuntea evankeliumi ja elää sen mukaan. Muistuta heille, että edellisessä oppi-
aiheessa he keskustelivat kertomuksesta, jossa kuningas Nooa ja hänen pappinsa heittivät 
Abinadin vankilaan sen vuoksi, mitä tämä profetoi heitä vastaan (ks. Moosia 12:1–17). 
Tiivistä Moosia 12:18–24 selittämällä, että myöhemmin Abinadi tuotiin kuningas Nooan ja 
tämän pappien eteen. Papit kuulustelivat häntä yrittäen erehdyttää hänet sanomaan jota-
kin, mitä he voisivat käyttää häntä vastaan. Sitten yksi heistä pyysi häntä selittämään erään 
pyhien kirjoitusten kohdan.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Moosia 12:25–30 ja panemaan merkille, mistä syistä Abi-
nadi nuhteli Nooaa ja tämän pappeja. Kun oppilaat ovat kertoneet, mitä ovat löytäneet, kysy:

• Abinadi sanoi, että Nooa ja hänen pappinsa olivat vääristelleet Herran tiet (ks. Moosia 
12:26). Toisin sanoen he olivat turmelleet pyhiä asioita ja kääntyneet pois oikeasta elä-
mänsuunnasta. Millä tavoin Nooa ja hänen pappinsa olivat syyllistyneet Herran teiden 
vääristelemiseen?

Voit ehkä auttaa oppilaita vastaamaan tähän kysymykseen tuomalla esiin, että papit 
väittivät pelastuksen tulevan Mooseksen lain kautta (ks. Moosia 12:32). He eivät kuiten-
kaan noudattaneet kymmentä käskyä, jotka olivat osa sitä lakia, eivätkä opettaneet ihmisiä 
noudattamaan käskyjä (ks. Moosia 11:1–15; 12:27–29, 37; 13:25–26).

Viittaa taululla oleviin virkkeisiin.

• Kuinka hyvin asteikolla 1–10 arvelette kunkin virkkeen kuvaavan Nooaa ja hänen 
pappejaan?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moosia 12:31–33. Pyydä luokkaa mainitse-
maan periaate, jonka Abinadi opetti Nooalle ja tämän papeille. (Hän opetti, että jos me 
pidämme Jumalan käskyt, me pelastumme.)

Lue seitsemänkymmenen koorumin jäsenen, vanhin F. Melvin Hammondin seuraavat 
esimerkit. Kannusta oppilaita panemaan merkille, kuinka tärkeää on sekä tuntea käskyt 
että noudattaa niitä.

”Monia vuosia sitten eräs kotiin palannut lähetyssaarnaaja seisoi rohkeana sakramentti-
kokouksessa ja julisti ääneen, että pyhien kirjoitusten tutkimisensa perusteella hän tiesi, 
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että evankeliumi on totta ja että hän antaisi henkensä Herran ja Hänen kirkkonsa hyväksi. 
Kaksi viikkoa myöhemmin hän seisoi opiskelijaseurakuntansa piispan edessä nöyryytet-
tynä ja pelokkaana, kun hän tunnusti, että heikkouden hetkenä hän oli menettänyt sivey-
tensä. Hänen julistamansa omistautuminen Vapahtajaa kohtaan oli jollakin tavoin unohtu-
nut hänen intohimonsa pyörteessä. Vaikka hän tutki Jumalan sanaa, hän ei ollut yhdistänyt 
tutkimiaan asioita jokapäiväisen, käytännönläheisen, Kristuksen kaltaisen elämän toteutta-
miseen käytännössä.

Eräs kaunis tyttö suoritti kaikki vaatimukset saavuttaakseen Nuorten Naisten tunnustus-
palkinnon. Hän kirjoitti henkilökohtaiset tavoitteensa huolella ja liitti ne muistokirjaansa. 
Hän kirjoitti päättäväisenä, että hän seurustelisi vain kelvollisten nuorten miesten kanssa 
ja löytäisi sen erityisen henkilön, joka veisi hänet temppeliin. Kun hän oli kahdeksantoista, 
hän unohti tavoitteensa ja karkasi vihille pojan kanssa, joka ei ollut kirkon jäsen. Ne, jotka 
rakastivat häntä eniten – hänen vanhempansa, opettajansa ja ystävänsä – vuodattivat 
monia kyyneliä. Hän oli langennut siihen kauheaan tyhjiöön, joka vallitsee lain vaatimus-
ten ja todellisen opetuslapseuden välillä.” (”Eliminating the Void between Information and 
Application”, kirkon koululaitoksen koulutuslähetys, elokuu 2003, s. 17, si. lds. org.)

• Miksi käskyjen tunteminen ei riitä tekemään meistä kelvollisia pelastukseen?

Aseta näkyviin kuva Abinadi kuningas Nooan edessä (62042; Evankeliumiaiheinen kuva-
kirja, 2009, nro 75). Pyydä oppilaita kuvailemaan, mitä kuvassa tapahtuu. (Kuningas on 
määrännyt Abinadin surmattavaksi. Herra suojelee Abinadia.) Voit auttaa oppilaita ymmär-
tämään tämän kertomuksen pyytämällä halutessasi kolmea oppilasta nousemaan ja osal-
listumaan lausuntaesitykseen. Yksi oppilas toimii kertojana. Toinen oppilas lukee kunin-
gas Nooan sanat. Kolmas oppilas lukee Abinadin sanat. Pyydä ensin kertojaa ja Nooaa 
esittävää oppilasta lukemaan omat osansa kohdasta Moosia 13:1–2. Pyydä sitten Abinadia 
esittävää oppilasta vastaamaan jakeilla Moosia 13:3–4. Sitten kertoja lukee Moosia 13:5–6. 
Sitten Abinadia esittävä oppilas lukee lopuksi kohdan Moosia 13:7–11.

Kiinnitä oppilaiden huomio jakeeseen Moosia 13:11.

• Mitä luulette sen tarkoittavan, että käskyt ovat kirjoitettuina sydämessämme? (Auta 
oppilaita ymmärtämään, että se, että käskyt ovat kirjoitettuina sydämessämme, tarkoittaa 
sitä, että meidän tulee tuntea evankeliumi ja elää sen mukaan.)

Tuo esiin, että ennen kuin Nooa yritti surmauttaa Abinadin, Abinadi oli alkanut lausua 
pyhien kirjoitusten kohtaa, jonka kuningas ja hänen pappinsa luultavasti tunsivat ja joka oli 
todisteena heidän jumalattomuudestaan. Pyydä luokkaa lukemaan itsekseen Moosia 12:34–
36 ja katsomaan, tuntuuko Abinadin Nooalle ja tämän papeille lukema pyhien kirjoitusten 
kohta tutulta. Auta heitä huomaamaan, että Abinadi oli alkanut lausua kymmentä käskyä.

Piirrä taululle kaksi isoa tyhjää kivitaulua. Pyydä yhtä oppilasta kirjoittamaan yksi kymme-
nestä käskystä toiseen näistä kivitauluista. Pyydä oppilasta antamaan liitu toiselle oppi-
laalle, joka kirjoittaa jonkin toisen kymmenestä käskystä. Jatkakaa tätä, kunnes oppilaat 
ovat kirjoittaneet kaikki ne, jotka he muistavat. Pyydä heitä tarkistamaan vastauksensa 
kohdista Moosia 12:34–36 ja 13:12–24. Voisit kannustaa heitä merkitsemään kymmenen 
käskyä näissä jakeissa ja kohdassa 2. Moos. 20:3–17 (pyhien kirjoitusten hallittava kohta).

Lue presidentti Gordon B. Hinckleyn seuraavat sanat: 

”Kymmenen käskyä – – Jehovan sormi oli kirjoittanut kivitauluihin sekä Israelin lasten 
että kaikkien heitä seuraavien sukupolvien pelastukseksi ja turvaksi, turvallisuudeksi ja 
onneksi” (”Selonteko huoneenhallitustehtävästä”, Valkeus, tammikuu 1992, s. 59).

Kannusta oppilaita kertaamaan kymmenen käskyä ja miettimään itsekseen omia henkilö-
kohtaisia pyrkimyksiään niiden pitämiseksi.

Lausuntaesitykset
Pyhien kirjoitusten 
lausuntaesitykset voivat 
auttaa oppilaita muo-
dostamaan mielikuvan 
pyhien kirjoitusten ihmi-
sistä ja tapahtumista. 
Kannusta oppilaita 
luomaan kokemuk-
sesta mielenkiintoinen 
ja mieluisa ilman että 
pyhien kirjoitusten 
tapahtumien pyhyyttä 
heikennettäisiin.
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MOOSIA 12:18 –14:12

Moosia 13:27–14:12
Abinadi opettaa pelastusta, joka tulee Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta
Kirjoita taululle seuraavaa (voisit kirjoittaa sen ennen oppitunnin alkua). Pyydä oppilaita 
miettimään, mikä voisi olla sopiva jatko virkkeelle.

”Kaiken kuuliaisuutemme ja hyvien tekojemme jälkeenkään me emme voi pelastua kuolemalta 
tai omien syntiemme seurauksilta ilman…”

Lue vanhin Dallin H. Oaksin seuraavat sanat:

”Kaiken kuuliaisuutemme ja hyvien tekojemme jälkeenkään me emme voi pelastua kuo-
lemalta tai omien syntiemme seurauksilta ilman Jeesuksen Kristuksen sovituksen suomaa 
armoa. Mormonin kirja tekee tämän selväksi. Siinä opetetaan, että ’pelastus ei tule yksin 
laista’ (Moosia 13:28). Toisin sanoen pelastus ei tule pelkästään käskyjen pitämisellä. – – 
Nekin, jotka yrittävät totella ja palvella Jumalaa koko sydämestään, väkevyydestään, mie-
lestään ja voimastaan, ovat ’hyödyttömiä palvelijoita’ (Moosia 2:21). Ihminen ei voi ansaita 
omaa pelastustaan.” (”Another Testament of Jesus Christ”, Ensign, maaliskuu 1994, s. 67.)

Täydennä taululla oleva virke kirjoittamalla Jeesuksen Kristuksen sovituksen suomaa armoa. 
Pyydä sitten muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Moosia 13:28, 32–35. 
Pyydä luokkaa panemaan merkille sanoja ja ilmauksia, jotka liittyvät vanhin Oaksin lausu-
maan. Pyydä muutamia oppilaita kertomaan, mitä he ovat löytäneet. (Mahdollisia vastauk-
sia: ”sovitus”, ”Jumalan lunastus”, ”Messiaan tuleminen” ja lupaus siitä, että ”Jumala itse 
tulisi alas ihmislasten keskuuteen”.)

Selitä, että Abinadin puhe laista jakeissa Moosia 13:28, 32 viittaa Mooseksen lakiin. Se 
sisälsi tiukan käskykokoelman, johon liittyi uhreja, juhlia ja muita menoja. Laki annettiin 
israelilaisille avuksi, jotta nämä muistaisivat Jumalan ja odottaisivat Jeesuksen Kristuksen 
sovitusta. Ajan myötä monet israelilaiset eivät ymmärtäneet Jeesuksen Kristuksen roolia 
heidän Vapahtajanaan vaan luulivat, että he voisivat pelastua yksinkertaisesti olemalla 
kuuliaisia Mooseksen laille.

• Abinadi todisti, että kukaan ei voi pelastua paitsi Jeesuksen Kristuksen sovituksen 
ansiosta (ks. Moosia 13:28, 32). Miksi meidän on tärkeää ymmärtää tämä totuus?

Selitä, että kun Abinadi puhui Nooalle ja tämän papeille, hän lainasi Jesajan profetioita, 
jotka koskivat Jeesusta Kristusta. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Moosia 14:3–12. 
Pyydä heitä panemaan merkille sanoja tai ilmauksia, jotka kuvaavat, mitä Vapahtaja on 
tehnyt toteuttaakseen heidän pelastuksensa.

Kun oppilaat ovat tutkineet näitä jakeita muutaman hetken, pyydä heitä kertomaan, mitä 
he ovat löytäneet. Voit halutessasi kirjoittaa heidän vastauksensa taululle. Auta oppilaita 
miettimään sitä surua ja murhetta, jonka Vapahtaja kantoi heidän puolestaan, ja auta heitä 
miettimään Hänen kärsimystään heidän syntiensä tähden lukemalla heille seuraavat lau-
sumat. Pyydä heitä täydentämään nämä virkkeet mielessään:

Jeesus Kristus on kantanut minun murheeni, kuten esimerkiksi…

Jeesus Kristus on haavoitettu ja runneltu minun rikkomuksieni tähden, kuten esimerkiksi…

Kysy oppilailta, mitä seuraava lausuma merkitsee heille: ”Hänen haavojensa hinnalla me 
olemme parantuneet” (Moosia 14:5). Voit ehkä selittää, että haavoilla tarkoitetaan nimen-
omaan niitä haavoja, joita Vapahtajan ruumiiseen tuli, kun hänet ruoskittiin (ks. Joh. 19:1). 
Yleisesti ottaen sanalla tarkoitetaan kaikkea Hänen kärsimystään.

Kun oppilaat ovat kertoneet ajatuksiaan tästä lausumasta, todista, että Vapahtajan kärsimyksen 
ansiosta sekä sen ansiosta, että me pyrimme itse pitämään käskyt, me voimme saada rauhan 
ja anteeksiannon tässä elämässä ja pelastuksen tulevassa elämässä (ks. OL 59:23; UK 3). 
Kehota oppilaita osoittamaan rakkautta ja arvonantoa Vapahtajaa kohtaan pitämällä käskyt.
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Johdanto
Kun Abinadi jatkoi saarnaamista kuningas Nooalle ja 
tämän papeille, hän todisti Jeesuksen Kristuksen teh-
tävästä Lunastajana. Alma, yksi Nooan papeista, uskoi 
Abinadia. Kuningas Nooa karkotti Alman hovistaan ja 
määräsi palvelijansa surmaamaan tämän, mutta Alma 
pakeni ja kirjoitti muistiin opetukset, jotka hän oli 

kuullut Abinadilta. Kun Abinadi oli esittänyt sanoman, 
jonka Herra oli lähettänyt hänet esittämään, kuningas 
Nooa ja tämän papit uhkasivat surmata hänet, ellei 
hän peruisi sanojaan. Abinadi ei suostunut kieltämään 
todistustaan, joten hän kärsi polttokuoleman ja ”sinetöi 
sanojensa totuuden kuolemallaan” (ks. Moosia 17:20).

OPPIAIHE 60

Moosia 15–17

Opetusehdotuksia

Moosia 15–16
Abinadi opettaa Jeesuksen Kristuksen tehtävää Lunastajana
Anna oppilaille pari minuuttia aikaa löytää sanat lunastaa ja lunastus (eri taivutusmuodoissaan) 
luvuista Moosia 15–16. Voisit ehdottaa, että he merkitsevät nämä sanat. Selitä, että kun saman 
sanan eri muotoja toistetaan käsiteltävinä olevissa pyhien kirjoitusten jakeissa, se voi olla 
merkki siitä, että kyseinen sana on kirjoittajan sanoman kannalta tärkeä. Kannusta oppilaita 
panemaan merkille, mitä Abinadi tämän päivän oppiaiheessa opettaa lunastetuksi tulemisesta.

Auta oppilaita ymmärtämään Jeesuksen Kristuksen tehtävä Lunastajana piirtämällä tau-
lulle seuraava kuvio:

Osoita ”Rikoksentekijä”- hahmoa ja pyydä oppilaita kuvittelemaan, että he ovat tehneet 
rikoksen. Heidät on tuomittu rangaistuksena maksamaan isot sakot, eikä ole mitään 
laillista ja rehellistä keinoa, jolla he voivat välttyä siltä, että joutuvat itse maksamaan sakot. 
Kysy oppilailta, miltä heistä tuntuisi saada sellainen rangaistus. Pyydä heitä sitten kuvitte-
lemaan, että joku perheenjäsen tai ystävä tarjoutuu maksamaan sakot heidän puolestaan.

• Mitä te tuntisitte tätä ihmistä kohtaan?

Selitä, että maksamalla sakot tämä perheenjäsen tai ystävä lunastaisi heidät rangaistukselta. 
Sana lunastaa tarkoittaa sitä, että päästää jonkun vapaaksi velasta tai vapauttaa hänet mak-
samalla lunnaat. Voisit kannustaa oppilaita kirjoittamaan nämä määritelmät luvun Moosia 
15 jonkin sellaisen jakeen viereen, jossa on käytetty jossakin muodossa sanaa lunastaa.

Kirjoita Rikoksentekijä- sanan alle Me. Kirjoita Rangaistus - sanan alle Oikeudenmukaisuus. 
Selitä, että koska me olemme tehneet syntiä ja rikkoneet Jumalan lakeja, meitä täytyy ran-
gaista. Toisin sanoen meidän täytyy täyttää oikeudenmukaisuuden vaatimukset. Lue kah-
dentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Richard G. Scottin seuraavat sanat. Pyydä 
oppilaita panemaan merkille, mitä seurauksia on Jumalan lakien rikkomisesta.

”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 mur-
heellisen ja estää teitä palaamasta Jumalan luo.” (”Sovitus voi taata rauhanne ja onnenne”, 
Liahona, marraskuu 2006, s. 41–42.)

• Mitä vanhin Scottin mukaan Jumalan lakien rikkomisesta seuraa?

Kun oppilaat mainitsevat Jumalan lakien rikkomisen seurauksia, pyyhi taululta sana 
Sakko. Kirjoita sen sijaan Kurjuus ja Suljettu pois Jumalan edestä. Pyydä oppilaita lukemaan 

Rikoksentekijä

Sakko

Rangaistus
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MOOSIA 15 –17

itsekseen Moosia 15:1, 8–9. Voisit esittää seuraavat kysymykset auttaaksesi heitä ymmärtä-
mään näitä jakeita koskevaa oppia:

• Ilmaus puhua jonkun puolesta viittaa siihen, että joku tulee kahden henkilön tai ihmisryh-
män väliin auttaakseen heitä saamaan aikaan sovinnon – toisin sanoen pääsemään sopuun 
keskenään. Mitä mielestänne tarkoittaa, että Jeesus Kristus puhuu meidän puolestamme?

• Mitä mielestänne tarkoittaa, että Vapahtaja seisoo meidän ja oikeudenmukaisuu-
den välissä? Mitä mielestänne tarkoittaa se, että tyydyttää oikeudenmukaisuuden 
vaatimukset?

Auta oppilaita ymmärtämään, että oikeudenmukaisuus vaatii sitä, että meitä rangaistaan 
synneistämme. Vapahtaja ei pyyhi pois oikeudenmukaisuuden vaatimuksia. Hän seisoo 
meidän ja oikeudenmukaisuuden välissä tyydyttääkseen oikeudenmukaisuuden vaatimuk-
set kärsimällä rangaistuksen meidän puolestamme. Hän on maksanut hinnan lunastaak-
seen meidät – vapauttaakseen meidät rangaistuksesta. Laita taululle rikoksentekijän ja 
rangaistuksen väliin kuva Vapahtajasta (esim. kuva Herra Jeesus Kristus [64001]).

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Moosia 15:5–7 ja miettimään hintaa, jonka Jeesus 
Kristus on maksanut lunastaakseen heidät – seisoakseen heidän ja oikeudenmukaisuuden 
vaatimusten välissä.

Kirjoita taululle seuraavaa:

Ne, jotka valitsevat lunastuksen Ne, jotka kieltäytyvät lunastuksesta

Moosia 15:11–12 Moosia 16:2–5, 12

Jaa luokka kahteen ryhmään. Pyydä ensimmäistä ryhmää tutkimaan kohtaa Moosia 
15:11–12 ja panemaan merkille niiden ihmisten ominaisuuksia, jotka valitsevat lunastuk-
sen. Pyydä toista ryhmää tutkimaan kohtaa Moosia 16:2–5, 12 ja panemaan merkille niiden 
ihmisten ominaisuuksia, jotka kieltäytyvät lunastuksesta. Riittävän ajan kuluttua pyydä 
ensimmäisen ryhmän oppilaita kertomaan, mitä he ovat löytäneet.

• Ketkä kohdan Moosia 15:11–12 mukaan tullaan lunastamaan synneistään? (Varmista, 
että oppilaat ymmärtävät, että Jeesus Kristus tyydyttää oikeudenmukaisuuden vaa-
timukset niiden kohdalla, jotka kuuntelevat profeettojen sanoja, uskovat Hänen 
lunastavaan voimaansa ja tekevät parannuksen synneistään.)

Selitä, että Vapahtajan maksama hinta on henkilökohtainen lahja jokaiselle, joka valitsee 
lunastuksen vaatimusten täyttämisen tekemällä parannuksen ja pyrkimällä pitämään käs-
kyt ja Herran kanssa solmimansa liitot.

Tähdennä sovituksen henkilökohtaista luonnetta pyytämällä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 
Moosia 15:10. Ohjaa sitten oppilaiden huomio jakeessa olevaan ilmaukseen ”hän saa nähdä 
jälkeläisensä”. Voisit ehdottaa, että he merkitsevät tämän ilmauksen. 

• Milloin olemme puhuneet tulemisesta ”Kristuksen lapsiksi”? (Muistuta oppilaille, mitä 
kuningas Benjamin sanoi tästä aiheesta luvussa Moosia 5. Ks. myös oppiaihe 55.)

Voisit ehdottaa, että oppilaat tekevät kohdasta Moosia 15:10 henkilökohtaisen kirjoitta-
malla ilmauksen ”hänen jälkeläisensä” sijaan oman nimensä. Kehota heitä miettimään 
hetken, mitä tämä merkitsee heille.

• Kuinka tämä opetus vaikuttaa siihen, kuinka ymmärrätte sovituksen?

Pyydä niitä oppilaita, jotka lukivat kohdan Moosia 16:2–5, 12, kertomaan, mitä he ovat saa-
neet selville niistä, jotka kieltäytyvät lunastuksesta. Tähdennä, kuinka vakavaa on kieltäytyä 
lunastuksesta, pyytämällä kaikkia oppilaita lukemaan itsekseen Moosia 16:5.

• Mitä taululla olevalle kuviolle tapahtuu, jos rikoksentekijä pysyy synnissä ja kieltäytyy 
tekemästä parannusta? (Kun oppilaat vastaavat, poista kuviosta Jeesuksen Kristuksen 

Rikoksentekijä
Me

Rangaistus
Oikeudenmukaisuus

Kurjuus
Suljettu pois Jumalan 

edestä
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kuva. Voisit tähdentää, että sellaisen henkilön kohdalla on ”ikään kuin mitään lunastusta 
ei olisi suoritettu”.)

Pyydä oppilaita lukemaan OL 19:16–17 saadakseen selville, mitä tapahtuu niille, jotka kiel-
täytyvät tekemästä parannusta ja ottamasta vastaan Vapahtajan lunastusta. Voisit kannustaa 
oppilaita kirjoittamaan pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Moosia 16:5 viereen OL 19:16–17.

Laita Vapahtajan kuva takaisin omalle paikalleen taululla.

• Mitä totuuksia olette tänään oppineet Lunastajastanne?

Kun oppilaat ovat vastanneet tähän kysymykseen, selitä, että sen lisäksi että Abinadi opetti, 
että Vapahtaja tarjoutuu lunastamaan meidät kokemasta syntiemme rangaistusta, hän 
opetti, että Vapahtaja lunastaa meidät kuolemasta. Pyydä muutamia oppilaita lukemaan 
vuorotellen ääneen Moosia 16:6–11. Lausu todistuksesi siitä, että Jeesuksen Kristuksen 
sovituksen ansiosta kaikki ihmiset nousevat kuolleista. Voit ehkä myös tähdentää sitä, 
että vanhurskaat nousevat kuolleista onnen tilaan.

Kehota oppilaita kirjoittamaan pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa tai seminaa-
rimuistivihkoonsa, mitä he ajattelevat Lunastajastaan ja mitä he aikovat tehdä, jotta he 
voivat saada Hänen tarjoamansa lunastuksen.

Moosia 17
Alma uskoo Abinadia, ja hänet karkotetaan; Abinadi poltetaan
Kysy oppilailta:

• Oletteko koskaan nähneet jonkun nousevan puolustamaan sitä, mikä on oikein, silloin 
kun se on ollut hänelle vaikeaa? Mitä tapahtui?

Näytä kuvaa Abinadi kuningas Nooan edessä (62042; Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009, 
nro 75). Tiivistä Moosia 17:1–6 selittämällä, että kun Abinadi päätti sanomansa, Alma- 
niminen pappi 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. Kolme päivää myöhemmin kuningas ja hänen pappinsa 
määräsivät Abinadin surmattavaksi.

Järjestä oppilaat pareiksi. Pyydä heitä tutkimaan parinsa kanssa seuraavia pyhien kirjoi-
tusten kohtia: Moosia 17:7–10, jossa kerrotaan Abinadin valinnoista, ja Moosia 17:11–12, 
jossa kerrotaan kuningas Nooan valinnoista. Pyydä heitä vertaamaan Abinadin valintoja 
kuningas Nooan valintoihin. Pyydä heitä myös keskustelemaan seuraavista kysymyksistä. 
(Voisit kirjoittaa nämä kysymykset taululle.)

• Miksi arvelette Abinadin sanojen vaikuttaneen kuningas Nooaan siten kuin ne vaikuttivat? (Ks. 
Moosia 17:11.) Mikä vaikutus kuningas Nooan papeilla oli häneen? (Ks. Moosia 17:12–13.)

• Mitä asioita voimme oppia Abinadin esimerkistä? (Yksi mahdollinen vastaus, jonka 
oppilaat saattavat mainita, on se, että me voimme olla uskollisia Jumalalle kaikissa 
olosuhteissa.)

Mikäli mahdollista, anna oppilaille jäljennös presidentti Gordon B. Hinckleyn seuraavista 
sanoista:

”Ole luja – puolustaessasi oikeaa. Elämme kompromissien – – aikaa. Päivittäisissä tilanteissa 
me tiedämme, mikä on oikein. – – Meidän on vaalittava voimaa noudattaa vakaumus-
tamme.” (Ks. ”Tabernaakkelinne rakentaminen”, Valkeus, tammikuu 1993, s. 49.)

Voisit kehottaa oppilaita kirjoittamaan pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Moosia 17:9–12 
viereen Minä olen uskollinen Jumalalle kaikissa olosuhteissa. Kiinnitä oppilaiden huomio 
Abinadin viimeisiin sanoihin kohdassa Moosia 17:19 – ”Oi Jumala, ota vastaan sieluni.” 
Pyydä sitten yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moosia 17:20.

• Mikä Abinadin viimeisissä sanoissa tekee teihin vaikutuksen?

Pyydä oppilaita kirjoittamaan pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa vastaus seuraa-
vaan kysymykseen:

• Mitä sinä aiot tehdä ollaksesi uskollinen Jumalalle kaikissa olosuhteissa?

Riittävän ajan kuluttua kehota muutamia oppilaita kertomaan, mitä he ovat kirjoittaneet. Kysy 
myös, haluaisivatko jotkut oppilaista kertoa, mitä evankeliumi merkitsee heille ja mitä he ovat teh-
neet aiemmin ollakseen uskollisia Herralle vaikeina aikoina. Päätä lausumalla oma todistuksesi.
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Valmisteluaineisto 
kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä 
oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä opeista ja periaatteista, joita 
oppilaat oppivat tutkiessaan lukuja Moosia 7–17 (viikko 12), 
mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiaiheesi osana. 
Opettamasi oppiaihe keskittyy vain muutamiin näistä opeista 
ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen kehotuksia, kun 
mietit oppilaiden tarpeita.

Päivä 1 (Moosia 7–8)
Tutkiessaan lukuja Moosia 7–8 oppilaat keskittyivät pahojen 
tekojen ja orjuuden väliseen yhteyteen. Kuningas Limhin 
sanojen pohjalta he oppivat myös, että kun me tunnustamme 
pahat tekomme ja tunnemme niistä murhetta, tämä voi 
johtaa meidät kääntymään Herran puoleen, jotta vapautui-
simme. Ammon vakuuttaa Limhille, että Herra antaa profeet-
toja, näkijöitä ja ilmoituksensaajia ihmiskunnan hyödyksi.

Päivä 2 (Moosia 9–10)
Oppilaat saivat tietää lisää siitä, kuinka ryhmä nefiläisiä, joita 
kutsuttiin Senifin kansaksi, asettui lamanilaisten keskuu-
teen. Seuraavaa totuutta tähdennettiin, kun Senif ja hänen 
kansansa menivät taistelemaan sotaa käyviä lamanilaisia 
vastaan: Herra vahvistaa meitä, kun teemme kaiken voita-
vamme ja panemme turvamme Häneen.

Päivä 3 (Moosia 11–14)
Kuningas Nooa johti kansansa syyllistymään iljetyksiin ja 
jumalattomuuteen. Oppilaat huomasivat, että Jumala lähet-
tää profeettoja auttamaan meitä tekemään parannuksen, 
välttämään kurjuuden ja saamaan pelastuksen. Profeetta 
Abinadin opetusten ansiosta oppilaat oppivat, että jos me 
pidämme Jumalan käskyt, me pelastumme. He oppivat myös, 
että Jeesuksen Kristuksen sovitus on pelastuksen lähde.

Päivä 4 (Moosia 15–17)
Ennen marttyyrikuolemaansa Abinadi julisti rohkeasti, että 
Jeesuksen Kristuksen sovitus tyydyttää oikeudenmukaisuu-
den vaatimukset kaikkien niiden kohdalla, jotka uskovat 
Vapahtajan lunastavaan voimaan, tekevät parannuksen 
synneistään ja pitävät käskyt. Abinadi opetti myös, että 
Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta kaikki ihmiset 
nousevat kuolleista. Tutkimalla näitä opinkohtia oppilaat 
miettivät, kuinka tärkeää on turvata Vapahtajaan ja olla 
uskollisia Jumalalle kaikissa olosuhteissa.

Johdanto
Luvuissa Moosia 7–17 kuvataan monien yksittäisten ihmisten 
ja ihmisryhmien matkoja ja kokemuksia. Senifin päätös johtaa 
ryhmä nefiläisiä asettumaan lamanilaisten keskuuteen vaikutti 
kumpaankin kansakuntaan. Esimerkiksi Senifin kansa ja heidän 
jälkeläisensä kokivat vastoinkäymisiä, luopumuksen, orjuuden, 
hengellisen uudestisyntymisen ja vapautumisen. Tämän oppi-
aiheen ensimmäinen osuus antaa oppilaille tilaisuuden kerrata 
nimiä, paikkoja ja tapahtumia, joista he ovat opiskelleet tällä 
viikolla. Oppiaiheen toinen osuus auttaa oppilaita ymmärtä-
mään, mikä on profeetta Abinadin kansalle esittämän sanoman 
keskeinen teema – Jeesus Kristus ja Hänen sovituksensa. Tämän 
sanoman puolesta Abinadi oli halukas kuolemaan.

Opetusehdotuksia

Moosia 7–17
Katsaus historialliseen taustaan ja oppiin
Sinun on helpompi selittää tämän oppiaiheen tapahtumia, kun 
kertaat piirroksen ”Katsaus lukuihin Moosia 7–24”, joka on 
oppilaan kirjassa viikon 12 päivän 1 kohdalla. Kehota oppilaita 
lukemaan Moosia 7:1–2 ja pyydä heitä kertomaan, mitkä kaksi 
maata jakeissa mainitaan. Pyydä heitä selittämään, miksi useat 
nefiläisryhmät halusivat matkustaa maasta toiseen.

Kirjoita näiden kahden maan nimet taulun (tai paperin) vastak-
kaisille puolille.

Sarahemlan maa Nefin maa (Lehi- Nefi)

Seuraavista kysymyksistä saattaa olla apua, kun kertaat tapahtu-
mia oppilaiden kanssa. Kirjoita taululle niiden henkilöiden nimet, 
joista keskustelette. Voit käyttää seuraavia kysymyksiä oppilaiden 
esittämien kommenttien mukaan:

• Miksi Senif halusi lähteä Sarahemlan maasta? (Ks. Moosia 
9:1, 3.)

• Kuinka Senif, Nooa ja Limhi liittyvät toisiinsa? (Ks. Moosia 7:9.)
• Millainen kuningas Nooa oli? (Ks. Moosia 11:1–5, 11.)
• Mitä Jumala teki saadakseen Nooan ja tämän kansan kään-

tymään pois suuresta jumalattomuudesta ja iljetyksistä? (Hän 
lähetti profeettansa Abinadin kutsumaan heitä parannukseen.)

• Mitä osaatte kertoa Almasta? (Mahdollisia vastauksia: hän oli 
yksi kuningas Nooan papeista, hän uskoi Abinadin sanat ja 
kirjoitti ne muistiin, ja hän pakeni, jottei häntä surmattaisi.)

• Miksi Mooseksella ja Jesajalla on tärkeä sija näissä luvuissa, vaikka 
he elivät kauan ennen Abinadia ja toisella puolella maailmaa?

• Miksi Limhi lähetti 43 kansastaan erämaahan? (Limhi ja hänen 
kansansa olivat lamanilaisten orjia, ja he yrittivät saada apua Sara-
hemlan kansalta.) Mitä he löysivät Sarahemlan sijaan? (He löysivät 
tuhoutuneen sivilisaation ja 24 kultalevyä, joissa oli kirjoitusta.)

Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe
Moosia 7–17 (Viikko 12)
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• Mitä Ammon ja 15 muuta miestä tekivät? (Moosia lähetti hei-
dät ottamaan selvää, mitä oli tapahtunut Senifin kansalle. He 
löysivät tuon kansan jälkeläiset orjuudesta. Senifin pojanpoika 
Limhi oli heidän kuninkaansa.)

• Kuka toimi Sarahemlan kuninkaana sekä profeettana, näki-
jänä ja ilmoituksensaajana? (Moosia.) Miksi hänen tehtävänsä 
näkijänä oli Limhille merkittävä asia? (Limhi sai tietää, että 
Moosia pystyisi kääntämään 24 kultalevyllä olevat kirjoitukset.)

Tuo esiin, että oli kulunut suunnilleen 80 vuotta siitä, kun Senif 
ja hänen kansansa olivat lähteneet Sarahemlasta, ennen kuin 
Ammon ja hänen toverinsa saapuivat Nefin maahan.

Kun olet auttanut oppilaita ymmärtämään paremmin historiallista 
kertomusta, muistuta heille, että on vielä yksi henkilö, josta he 
ovat opiskelleet tällä viikolla ja jonka nimeä ei vielä ole taululla.

Pyydä kutakin oppilasta lukemaan Moosia 16:6–8 ja mainitse-
maan tämän henkilön nimi. Kerro oppilaille, että vaikka tämä 
osa Mormonin kirjaa kattaa suuren osan historiaa, se myös 
tähdentää Jeesuksen Kristuksen kautta tapahtuvan pelastuksen 
oppia.

Voisit painottaa Jeesuksen Kristuksen kautta tapahtuvan 
pelastuksen merkitystä jäljentämällä taululle seuraavan taulu-
kon tai laatimalla siitä monisteen. Kehota oppilaita tutkimaan 
taulukossa mainittuja pyhien kirjoitusten viitteitä pareittain ja 
keskustelemaan löytämistään asioista. Koska jotkin soveltavista 
kysymyksistä ovat luonteeltaan varsin henkilökohtaisia, oppilaat 
voivat päättää, vastaavatko he niihin ääneen toinen toiselleen, 
kirjoittavatko he vastaukset pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkir-
jaansa vai miettivätkö he vastauksiaan itsekseen.

Auta oppilaita pohtimaan, mitä he ovat tutkineet tässä pyhien kir-
joitusten kohtiin liittyvässä toiminnassa ja tämän viikon oppiaiheissa, 

kysymällä: Kuinka tällä viikolla opiskelemanne periaatteet ja opit 
auttavat teitä odottamaan innolla syntienne anteeksiantoa?

Anna oppilaille mahdollisuus todistaa Jeesuksesta Kristuksesta.

Yksi tapa päättää tämän päivän oppiaihe on lukea Moosia 
16:13–15 ja lausua todistuksesi siitä, kuinka me tarvitsemme 
Vapahtajaa. Toinen tapa on tähdentää oppilaillesi kahta opin-
kohtaa eli periaatetta, jotka he ovat oppineet tällä viikolla: että 
Jeesuksen Kristuksen sovitus on pelastuksen lähde ja että 
Jeesus Kristus tyydyttää oikeudenmukaisuuden vaatimuk-
set kaikkien niiden kohdalla, jotka tekevät parannuksen.

Seuraava viikko (Moosia 18–25)
Luvuissa Moosia 18–25 kerrotaan, kuinka kaksi ryhmää pakeni 
vihollistensa orjuudesta ja palasi turvallisesti Sarahemlaan. Saatte 
tietää, kuinka Jumala johdatti kumpaakin ryhmää pakenemaan. 
Toinen ryhmä noudatti Gideonin suunnitelmaa saaden vartijat 
juovuksiin, ja toinen ryhmä pakeni seuraamalla Almaa lamani-
laisten nukkuessa. Kuka sai lamanilaiset nukkumaan?

Pyhien kirjoitus-
ten kohta

Mitä pitää etsiä Soveltavia kysymyksiä

Moosia 7:33 Kuinka vapaudumme hengellisestä ja fyysisestä 
orjuudesta.

Mitä niistä kolmesta asiasta, joita Limhi tähdensi, sinun 
pitää mielestäsi vahvistaa tällä hetkellä?

Moosia 13:11 Miksi kuningas Nooa ja monet hänen kansastaan 
eivät pystyneet ymmärtämään Jeesuksen Kristuksen 
palvelutehtävää.

Mitä todisteita elämässäsi on siitä, että käskyt ovat 
kirjoitettuina sydämessäsi? Millä tavoin sinä voit tutkia 
ja opettaa vanhurskautta?

Moosia 14:3–7 Merkityksellisiä sanoja ja ilmauksia, jotka kertovat 
Vapahtajan kärsimyksestä ja hylkäämisestä.

Millä tavoin ihmiset nykyään halveksivat Vapahtajaa ja 
torjuvat Hänet? Millä tavoin ihminen peittää kasvonsa 
Häneltä? Millä tavoin joku toimisi päinvastoin?

Moosia 
15:6–9, 11

Mitä Jeesus Kristus katkaisi ja mitä Hän sai; mitä mekin 
saamme Vapahtajan uhrin ansiosta.

Millä tavoin Herra on viime aikoina vaikuttanut sinun 
hyväksesi? Kuinka Hän on seissyt sinun ja oikeudenmu-
kaisuuden vaatimusten välissä?
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Johdanto
Abinadin kuoleman jälkeen Alma opetti salaa kansalle 
Abinadin sanoja. Ne, jotka uskoivat häntä, kokoontui-
vat Mormonin vesien luo oppimaan lisää. Alma julisti 
heille sanomaa parannuksesta, lunastuksesta ja uskosta 

Herraan (ks. Moosia 18:7). Ne, jotka ottivat vastaan 
hänen opetuksensa ja tekivät parannuksen synneistään, 
solmivat kasteenliiton. Ihmiset olivat uskollisia tälle lii-
tolle, ja he auttoivat toisiaan ajallisesti ja hengellisesti.

OPPIAIHE 61

Moosia 18

Opetusehdotuksia

Moosia 18:1–16
Alma opettaa ja kastaa ihmisiä
Aseta näkyviin kuva Abinadi kuningas Nooan edessä (62042; Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 
2009, nro 75). Osoita kuvan taustalla näkyviä pappeja. Selitä, että luvussa Moosia 18 kerrotaan 
Alman kokemuksesta. Alma oli yksi kuningas Nooan papeista.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moosia 18:1, 3–6. 
Pyydä luokkaa panemaan merkille, mitä Alma teki kuul-
tuaan Abinadin todistuksen. Kun oppilaat ovat kertoneet, 
mitä ovat saaneet selville, kehota heitä ottamaan esiin piir-
roksensa, jossa näkyy katsaus lukujen Moosia 7–24 matkoi-
hin. Kehota heitä piirtämään oikeaan kohtaan Mormonin 
vedet. (Valmis piirros on liitteenä tämän oppikirjan lopussa.)

Selitä, että Alman opetusten tarkoituksena oli valmistaa ihmisiä 
kasteeseen. Pyydä oppilaita ajattelemaan hetken aikaa omaa 
kastettaan. Voit ehkä auttaa heitä pohtimaan, mitä heidän kas-
teensa merkitsee heille, esittämällä seuraavanlaisia kysymyksiä:

• Mitä yksityiskohtia muistatte kokemuksestanne?

• Kuinka vanhempanne, opettajanne ja johtajanne auttoi-
vat teitä valmistautumaan kasteeseen?

• Mitä kastetta koskevia asioita arvostatte nykyään enem-
män kuin silloin kun teidät kastettiin?

Selitä, että kertomus siitä, kuinka Alma opettaa ja kastaa 
ihmisiä Mormonin vesien luona, voi auttaa meitä ymmärtä-
mään kasteenliiton syvällisemmin.

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Moosia 18:2, 7 ja pane-
maan merkille, mitä Alma opetti ihmisille, kun hän valmisti heitä kasteeseen.

• Mitä opinkohtia ja periaatteita Alma näiden jakeiden mukaan tähdensi?

• Kuinka arvelisitte näiden totuuksien ymmärtämisen voivan auttaa jotakuta valmistautu-
maan kasteeseen?

Auta oppilaita ymmärtämään, mitä he voivat tehdä pitääkseen kasteenliiton, ja auta heitä 
arvostamaan sen tuloksena saamiaan siunauksia siten, että jäljennät taululle seuraavan tau-
lukon. Älä kirjoita taulukon alemman puoliskon lausumia äläkä pyhien kirjoitusten viitteitä.

Katsaus lukujen Moosia 7–24 matkoihin

Sarahemlan 
maa

Jerediläisten kansakunnan rau-
niot pohjoisenpuoleisessa maassa

Mormonin 
vedet

Nefin maa 
(Lehi- Nefi)

Jotkut nefiläiset 
yrittävät ottaa jälleen 

haltuunsa Nefin 
maan

Ammonin johtama 
tutkimusretkikunta

Senifin johtama 
nefiläisryhmä

24 kultalevyä 
(Eterin kirja)

Yritys löytää 
Sarahemla
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Olen halukas … Jumala lupaa …

kantamaan muiden kuormia, jotta ne olisivat 
keveitä (ks. Moosia 18:8)
suremaan surevien kanssa (ks. Moosia 18:9)
lohduttamaan niitä, jotka ovat lohdutuksen 
tarpeessa (ks. Moosia 18:9)
olemaan Jumalan todistajana kaikkina aikoina 
ja kaikessa ja kaikkialla (ks. Moosia 18:9)
palvelemaan Jumalaa ja pitämään Hänen 
 käskynsä (ks. Moosia 18:10)

lunastaa minut (ks. Moosia 18:9)
että pääsen osalliseksi ensimmäisestä ylösnou-
semuksesta (ks. Moosia 18:9)
että saan iankaikkisen elämän (ks. Moosia 18:9)
vuodattaa Henkeään minun päälleni (ks. Moosia 
18:10)

Selitä, että ennen kuin Alma kehotti ihmisiä menemään kasteelle, hän puhui heille asenteista 
ja teoista, jotka osoittaisivat heidän olevan valmiita solmimaan tämän liiton Herran kanssa ja 
pitämään sen. (Voisit muistuttaa oppilaille, että liitto on Jumalan ja ihmisen välinen sopimus 
mutta että sopimuksen osapuolina Jumala ja ihminen ”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.] 
Myöhempien aikojen selitys kasteelle menon vaatimuksista on kohdassa OL 20:37.)

Jaa luokka kahteen ryhmään. Pyydä ensimmäistä ryhmää tutkimaan kohdasta Moosia 
18:8–11, mitä Alman opetuksen mukaan meidän tulisi olla halukkaita tekemään, kun mei-
dät kastetaan. Pyydä toista ryhmää tutkimaan samaa kohtaa ja ottamaan selville, kuinka 
Herra lupaa siunata meitä, jos me pidämme liittomme. Kun oppilaat ovat ehtineet tutki-
maan jakeita, pyydä muutamia heistä tulemaan taululle ja kirjoittamaan asianomaiseen 
sarakkeeseen, mitä he ovat löytäneet.

Auta oppilaita arvostamaan kasteenliittoaan kysymällä:

• Mitä ensimmäisen sarakkeen teot ja asenteet merkitsevät teille?

• Miksi toisessa sarakkeessa luetellut lupaukset ovat tärkeitä teille?

Pyydä oppilaita tutkimaan itsekseen kohtaa Moosia 18:12–16 ja panemaan merkille tapoja, 
joilla Almaa ja hänen kansaansa siunattiin, kun he tekivät liiton palvella Herraa. Kehota 
oppilaita kertomaan, mitä he saavat selville. Voisit tähdentää, että Alma täyttyi Herran Hen-
gellä, kun hän valmistautui kastamaan Helamin, ja että sekä Alma että Helam täyttyivät 
Hengellä, kun kaste oli suoritettu, mikä osoittaa, että Herra oli jo alkanut toteuttaa omaa 
osuuttaan liitosta vuodattaa Henkeään ihmisten päälle.

Lausu todistuksesi siitä, että me saamme Herran Hengen ja lupauksen iankaikkisesta 
elämästä solmimalla kasteenliiton ja pitämällä sen.

Moosia 18:17–30
Alma perustaa Jeesuksen Kristuksen kirkon kansan keskuuteen
Lue ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presidentti Henry B. Eyringin seuraava lausunto:

”Alkaen kastepäivästä 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.)

Pyydä oppilaita katsomaan taululla olevaa taulukkoa. Selitä, että he saavat nyt tietää siitä, 
kuinka Alman kansa eli kasteenliiton mukaan ja kuinka heitä siunattiin sen ansiosta. Jaa 
oppilaat kahteen ryhmään. Pyydä ensimmäistä ryhmää tutkimaan kohtaa Moosia 18:17–23 
ja toista ryhmää tutkimaan kohtaa Moosia 18:24–30. Kun he lukevat, kehota kumpaakin 
ryhmää panemaan merkille, millä tavoin ihmisten tulisi Alman opetusten mukaan elää 
pitääkseen kasteenliiton. Pyydä yksittäisiä oppilaita kummastakin ryhmästä kertomaan 
toisesta ryhmästä valitulle parille, mitä he löytävät, tai pyydä yhtä oppilasta kummastakin 
ryhmästä kertomaan koko luokalle, mitä hän on oppinut.

• Kuinka teidän kasteenliittonne vaikuttaa siihen, kuinka elätte päivittäin? (Voit halutes-
sasi pyytää oppilaita vastaamaan tähän kysymykseen keskustelemalla siitä, millä tavoin 
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heidän kasteenliittonsa vaikuttaa siihen, kuinka he kohtelevat perheenjäseniä, millaista 
viihdettä he valitsevat tai kuinka he toimivat ikäistensä kanssa.)

Kehota oppilaita tarkastelemaan jakeita Moosia 18:17, 22, 29 ja etsimään sanoja ja ilmauk-
sia, jotka osoittavat, kuinka ihmisiä siunattiin, koska he pitivät liittonsa. Kirjoittakaa luettelo 
näistä siunauksista taululle kasteenliiton taulukon alle. (Sinun tulee ehkä muistuttaa oppi-
laille, että ilmaus ”Jumalan lapsia” [Moosia 18:22] viittaa siihen, että Jeesuksen Kristuksen 
sovituksen ansiosta meistä tulee iankaikkisen elämän perillisiä [ks. Moosia 5:6–8, 15].)

Auta oppilaita näkemään, että ne, jotka pitävät kasteenliiton, saavat suurenmoisia 
siunauksia, pyytämällä oppilaita katsomaan taululla olevaa taulukkoa ja kysymällä:

• Millä tavoin olette nähneet, että ystäviänne, perheenne jäseniä tai seurakuntanne jäseniä 
on siunattu, kun he ovat pitäneet kasteenliittonsa?

• Kuinka Herra on siunannut teitä, kun olette pitäneet kasteenliittonne?

Lausu todistuksesi siitä, kuinka liittojen pitäminen on tuonut siunauksia sinun elämääsi.

Moosia 18:31–35
Ne, jotka kuuluvat kirkkoon, pakenevat kuningas Nooan vainoa
Tiivistä Moosia 18:31–33 selittämällä, että eräänä päivänä, kun Alma ja hänen kansansa 
olivat kokoontuneet kuulemaan Herran sanaa, kuningas Nooan palvelijat löysivät heidät. 
Silloin kuningas lähetti sotajoukkonsa tuhoamaan heidät.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moosia 18:34. Tuo esiin, että alaviite a ohjaa lukijan koh-
taan Moosia 23:1. (Voisit kehottaa oppilaita merkitsemään tämän alaviitteen.) Selitä, että kohdan 
Moosia 18:34 kertomus jatkuu kohdassa Moosia 23:1 sen jälkeen kun luvuissa 19–22 on kerrottu 
Limhin kansan kokemuksista. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moosia 23:1–2.

• Kuinka Alma sai tietää kansaansa uhkaavasta vaarasta?

Kirjoita taululle seuraava periaate: Herra voi varoittaa vanhurskaita, kun nämä ovat 
vaarassa. (Voisit kehottaa oppilaita kirjoittamaan tämän periaatteen kohdan Moosia 18:34 
marginaaliin.) Havainnollista tätä totuutta lukemalla kahdentoista apostolin koorumin 
jäsenen, vanhin Neil L. Andersenin esittämä seuraava kertomus:

”FBI:n erikoisagenttina työskentelevä ystäväni tutki järjestäytyneitä rikollisryhmiä, jotka 
kuljettivat huumeita Yhdysvaltoihin.

Kerran hän ja eräs toinen agentti lähestyivät huoneistoa, jossa he uskoivat huumekaup-
piaaksi tunnetun miehen myyvän kokaiinia. Ystäväni kertoo, mitä tapahtui:

’Koputimme huumekauppiaan oveen. Epäilty avasi oven ja yritti meidät nähdessään estää meitä 
näkemästä sisälle. Mutta se oli liian myöhäistä; näimme hänen pöydällään olevan kokaiinin.

Mies ja nainen, jotka olivat pöydän ääressä, alkoivat välittömästi siirtää kokaiinia pois. Mei-
dän täytyi estää heitä tuhoamasta todistusaineistoa, joten sysäsin oviaukkoa tukkivan huu-
mausainerikoksista epäillyn miehen nopeasti syrjään. Kun työnsin häntä, katseemme kohta-
sivat. Omituista kyllä hän ei vaikuttanut vihaiselta eikä pelokkaalta. Hän hymyili minulle.

Hänen silmänsä ja hellyttävä hymynsä antoivat minulle vaikutelman, että hän oli vaara-
ton, 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 etutas-
kuunsa. Tarrasin vaistomaisesti kiinni hänen käteensä ja vedin sen pois taskusta. Vasta 
silloin huomasin hänen puristavan kädessään ladattua puoliautomaattipistoolia. Sitten 
seurasi melkoista säpinää, ja riisuin miehen aseista.’ – –

Pyhä Henki varoitti ystävääni fyysisestä vaarasta; Pyhä Henki varoittaa sinua myös hengel-
lisestä vaarasta.” (Ks. ”Varo hymyilevien silmien takana väijyvää pahaa”, Liahona, toukokuu 
2005, s. 46–47.)

Vakuuta, että usein Herra varoittaa vanhurskaita lähestyvästä vaarasta, mutta meidän ei 
pidä olettaa olevamme epävanhurskaita, ellemme tunne Pyhän Hengen varoitusta joka 
kerta kun kohtaamme vaarallisia olosuhteita.

• Milloin olette tunteneet Herran varoittaneen teitä fyysisestä tai hengellisestä vaarasta? 
(Kun oppilaat ovat kertoneet kokemuksistaan, voisit kertoa omasta kokemuksestasi.)
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Johdanto
Kun Alma ja hänen kansansa olivat paenneet kuningas 
Nooan sotajoukkoa, kuningas Nooa ja hänen kansansa 
alkoivat kärsiä jumalattomuutensa seurauksista, kuten 
Abinadi oli profetoinut – lamanilaiset hyökkäsivät 
heidän kimppuunsa ja saattoivat heidät orjuuteen, ja 
kuningas Nooa kärsi polttokuoleman. Nooan kuole-
man jälkeen Nooan pojasta Limhistä tuli kuningas. Kun 

Nooan entiset papit ryöstivät joukon lamanilaisten 
tyttäriä, lamanilaiset syyttivät Limhin kansaa ja valmis-
tautuivat hyökkäämään heidän kimppuunsa. Limhin 
kansa taisteli urheasti, ja he haavoittivat lamanilaisten 
kuningasta ja ottivat hänet vangiksi. Limhi sai lamani-
laisten kuninkaan leppymään, ja sitten kuningas taivut-
teli kansansa palaamaan rauhassa omaan maahansa.

OPPIAIHE 62

Moosia 19–20

Opetusehdotuksia

Moosia 19–20
Nefiläiset Lehi- Nefin maassa kokevat Abinadin profetioiden täyttyvän
Kehota oppilaita ajattelemaan tilannetta, jolloin joku on varoittanut heitä vaarasta, jota he 
eivät pystyneet näkemään ennalta. Pyydä heitä kertomaan, kuinka heitä on siunattu, kun 
he ovat noudattaneet varoitusta. Auta oppilaita keskustelemaan varoitusten tarkoituksesta 
esittämällä seuraavat kysymykset:

• Mikä on varoituksen tarkoitus? Kuka tai ketkä varoittavat teitä asioista, joita teidän tulee 
välttää tai jotka saattavat olla teille vahingollisia?

• Kenelle tai keille Jumala ilmoittaa hengellisiä varoituksia kirkkoaan varten?

Muistuta oppilaille, että Herra lähetti Abinadin varoittamaan nefiläisiä näiden syntien seu-
rauksista. Auta oppilaita tarkastelemaan Abinadin profetioita nefiläisille Lehi- Nefin maassa 
jäljentämällä taululle seuraava taulukko. Pidä huoli siitä, että kunkin pyhien kirjoitusten 
viiteryhmän alle jää riittävästi tilaa, johon oppilaat voivat kirjoittaa.

Profetia kuningas Nooan kansasta  
(Moosia 12:1–2; 17:17)

Täyttyminen  
(Moosia 19:10, 14–15; 20:20; 21:2–4)

Profetia kuningas Nooasta  
(Moosia 12:3; 17:18)

Täyttyminen  
(Moosia 19:18–20)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moosia 12:1–2. Pyydä luokkaa kertomaan, mitä 
Abinadi profetoi, että kuningas Nooan kansalle tapahtuisi, koska se ei tehnyt parannusta. 
Pyydä yhtä oppilasta kirjoittamaan nämä seuraukset taululla olevan taulukon vasempaan 
yläosaan. Pyydä toista oppilasta lukemaan ääneen Moosia 12:3. Pyydä luokkaa kertomaan, 
mitä Abinadi profetoi, että kuningas Nooalle tapahtuisi. Pyydä yhtä oppilasta kirjoittamaan 
tämä seuraus taulukkoon.

Auta oppilaita miettimään profeettojen kautta saamiemme hengellisten varoitusten merki-
tystä lukemalla seitsemänkymmenen koorumin jäsenen, vanhin David R. Stonen esittämä 
seuraava kertomus:

”Eräänä sunnuntaiaamuna yli vuosi sitten heräsimme kauniiseen päivään Santo Domin-
gossa Dominikaanisessa tasavallassa. Karibianmeren aurinko paistoi, ja taivas oli pilve-
tön. Ilmassa tuntui lempeä tuulenhenkäys, joka sai puiden lehdet tuskin värisemään. Oli 
lämmintä, rauhallista ja hiljaista. Mutta tuona päivänä kaukana merellä fyysisten aistiemme 
ulottumattomissa kuolemaa tuova tuhovoima oli tulossa meitä kohti leppymättömänä 
ja vastustamattomana. Hirmumyrskykeskus, jonka tehtävänä oli jäljittää ja ennustaa 
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hirmumyrsky Georgesin 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 ankaralla – – raivollaan jättäen jälkeensä 
tuhoa, lohduttomuutta 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 hirmumyrskyt. Nämä raivokkaat voimat aiheuttavat usein 
paljon tuhoisampia vahinkoja kuin fyysiset pyörremyrskyt, koska ne tuhoavat meidän 
sielumme ja riistävät meiltä meidän iankaikkisen näkökulmamme ja toivomme. – –

Mutta meillä on myös hengellisten pyörremyrskyjen varoittajia, joiden tehtävänä on var-
tioida ja varoittaa auttaen meitä välttämään hengellisiä vahinkoja, tuhoa ja jopa kuoleman. 
Tähystäjämme tornissa tunnetaan apostoleina ja profeettoina. He ovat meidän hengelliset 
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 mielettömästä 
Herran käskyjen rikkomisesta. Jos tietoisesti jätämme heidän varoituksensa huomiotta, 
kerjäämme kurjuutta, murhetta ja turmiota. Kun seuraamme heitä, seuraamme Herran 
valittuja palvelijoita rauhan ja yltäkylläisyyden hengellisille laitumille.” (Ks. ”Hengellisiä 
hirmumyrskyjä”, Liahona, tammikuu 2000, s. 36–37.)

• Kuinka tämä kertomus liittyy Abinadin tehtävään kuningas Nooan kansan keskuudessa?

Kerro oppilaille, että seuraava toiminta auttaa heitä tutustumaan paremmin lukujen 
Moosia 19–20 juoneen ja näkemään Abinadin profetioiden täyttymisen näissä luvuissa. 
Tämän toiminnan jälkeen oppilaat täydentävät taululla olevan taulukon oikeanpuoleisen 
sarakkeen.

Kirjoita seuraavat 11 virkettä taululle ennen oppituntia tai valmista niistä moniste jokaiselle 
oppilaalle. Kehota oppilaita silmäilemään lukuja Moosia 19–20. Kun he lukevat, pyydä 
heitä numeroimaan luettelossa olevat tapahtumat järjestyksessä. Voisit kertoa oppilaille, 
että lukujen tiivistelmät antavat hyödyllisiä vihjeitä.

  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.

  Nooa ja jotkut hänen miehistään pakenevat lamanilaisia jättäen vaimonsa ja lapsensa 
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 lamanilaisten kuninkaan.

Anna oppilaille 5–10 minuuttia tämän toiminnan suorittamiseen. Käykää sitten luettelon 
avulla läpi lukujen Moosia 19–20 tapahtumien eteneminen. (Tapahtumien oikea järjestys 
luettelon alusta lähtien on seuraava: 1, 4, 5, 2, 8, 11, 3, 10, 7, 6, 9.)

Pyydä oppilaita jälleen katsomaan taululla olevaa taulukkoa. Jaa luokka kahteen ryhmään. 
Pyydä ensimmäistä ryhmää tutkimaan kohtia Moosia 19:10, 14–15; 20:20; 21:2–4 nähdäk-
seen, kuinka Abinadin kuningas Nooan kansaa koskevat profetiat täyttyivät. Pyydä toista 
ryhmää tutkimaan jakeita Moosia 19:18–20 nähdäkseen, kuinka Abinadin kuningas Nooaa 
koskeva profetia täyttyi. Pyydä yhtä oppilasta kummastakin ryhmästä esittämään lyhyesti, 
kuinka Abinadin profetiat täyttyivät. Pyydä jotakuta muuta oppilasta kirjoittamaan heidän 
tiivistelmänsä taulukkoon.

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Moosia 20:21.

• Mikä Gideonin sanojen mukaan oli syynä ihmisten kärsimiseen?
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Pyydä oppilaita selittämään omin sanoin, mitä Gideon halusi kansan ymmärtävän. Vaikka 
oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, heidän tulisi osoittaa ymmärtävänsä, että Herran pal-
velijoiden sanojen hylkääminen tuo kärsimystä ja murhetta. (Voisit kirjoittaa tämän 
periaatteen taululle.)

Sano oppilaille, että Herra on antanut samanlaisen varoituksen viimeisinä aikoina niille, 
jotka eivät kuuntele Hänen ääntään. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen OL 133:70–72. 
(Voisit ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat tämän viitteen pyhiin kirjoituksiinsa kohdan 
Moosia 20:21 marginaaliin.)

• Mitä sellaisia asioita profeetat ja apostolit opettavat meidän aikanamme, jotka auttavat 
meitä välttymään kärsimykseltä ja murheelta? Mitä sellaista he opettavat, mikä auttaa 
tuomaan meille rauhaa ja onnea sekä auttaa meitä palaamaan Jumalan eteen? (Voisit 
näyttää oppilaille Liahonan viimeisintä yleiskonferenssinumeroa ja mainita joitakin pro-
feettojen pitämien puheiden otsikoita.)

Pyydä oppilaita kertomaan tilanteista, jolloin heitä on siunattu, kun he ovat 
noudattaneet kirkon johtajien neuvoja.

Auta oppilaita ymmärtämään, että profeettojen sanojen kuunteleminen voi tuoda 
meille rauhaa ja auttaa meitä palaamaan Jumalan eteen, lukemalla kahdentoista 
apostolin koorumin jäsenen, vanhin Robert D. Halesin seuraavat sanat:

”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 taivaallisen Isämme 
ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen eteen.” (Ks. ”Kuulkaa ja noudattakaa profeetan 
ääntä”, Valkeus, heinäkuu 1995, s. 16.)

Päätä oppiaihe todistamalla siitä rauhasta ja hengellisestä turvallisuudesta, joka tulee, kun 
noudattaa Herran palvelijoiden neuvoja.

Pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien kertaaminen
Mikäli jää aikaa, voisit käydä läpi niitä pyhien kirjoitusten hallittavia kohtia, joita olet opet-
tanut tähän mennessä tämän vuoden aikana, auttaaksesi oppilaita muistamaan kunkin 
kohdan avainsanat.

Anna oppilaille muutama minuutti aikaa kerrata niitä pyhien kirjoitusten hallittavia kohtia, 
joita he ovat oppineet tähän mennessä tämän kouluvuoden aikana. Pyydä yhtä oppilasta 
tulemaan luokan eteen mukanaan omat pyhät kirjoitukset. Pyydä oppilasta ottamaan 
esiin yksi hallittava kohta näyttämättä sitä kenellekään muulle. (Jos hallittavien kohtien 
kortit ovat käytettävissä, voisit pyytää oppilasta käyttämään yhtä sellaista.) Pyydä oppi-
lasta kirjoittamaan taululle yksi sana kyseisestä hallittavasta kohdasta. (Kannusta oppi-
lasta valitsemaan kohdasta avainsanoja eikä vähemmän erottuvia sanoja kuten ja tai että.) 
Kehota muuta luokkaa etsimään omasta Mormonin kirjastaan sellainen pyhien kirjoitusten 
hallittava kohta, josta he arvelevat sanan olevan. Ellei kukaan onnistu löytämään oikeaa 
kohtaa yhden sanan perusteella, pyydä oppilasta kirjoittamaan taululle samasta hallittavasta 
kohdasta jokin toinen sana. Toistakaa näin, kunnes ainakin yksi oppilas on löytänyt oikean 
kohdan. Pyydä muuta luokkaa ottamaan kohta esiin, ja pyydä oppilaita lukemaan se ääneen 
yhdessä. Toistakaa tämä toiminta sitten toisen oppilaan ja eri hallittavan kohdan kanssa.
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Johdanto
Kun Limhin kansa oli kolme kertaa yrittänyt turhaan 
vapautua lamanilaisten orjuudesta, he pyysivät viimein 
Herraa vapauttamaan heidät. Sen jälkeen Ammon ja hänen 

veljensä saapuivat Lehi- Nefin maahan. Kun Limhin kansa 
oli tehnyt liiton palvella Herraa, se pakeni lamanilaisten 
orjuudesta, ja Ammon johdatti heidät Sarahemlaan.

OPPIAIHE 63

Moosia 21–22

Opetusehdotuksia

Moosia 21:1–22
Kun Limhin kansa on kapinoinut lamanilaisia vastaan ja se on lyöty kolme kertaa, 
he nöyrtyvät Herran edessä ja alkavat menestyä
Kirjoita taululle sanat orjuus ja vapautus.

• Mitä mielikuvia teille tulee mieleen, kun ajattelette näitä sanoja?

• Mitä tuntemuksia nämä sanat teissä herättävät?

• Kuinka nämä sanat voisivat liittyä pelastussuunnitelmaan?

Selitä, että luvuissa Moosia 21–24 kerrotaan kahdesta ihmisryhmästä, jotka olivat lamanilais-
joukkojen orjuuttamia ja jotka Herra lopulta vapautti. Luvuissa Moosia 21–22 kerrotaan Lim-
histä ja hänen kansastaan, jotka joutuivat orjuuteen pahojen tekojensa seurauksena. Heidän 
fyysinen orjuutensa kuvasti sitä hengellistä orjuutta, jota he kokivat syntiensä vuoksi. Ker-
tomus toisesta ryhmästä luvuissa Moosia 23–24 käydään läpi seuraavalla oppitunnilla. Siinä 
kerrotaan Alman kansasta, joka koki orjuuden ja ahdingon sen jälkeen kun heidät oli kastettu. 
Kumpikin kertomus opettaa tärkeitä totuuksia Herran voimasta vapauttaa meidät synnistä ja 
ahdingoista. Kannusta oppilaita miettimään Herran voimaa vapauttaa meidät synnistä, kun he 
tutkivat sen kansan orjuutta ja vapautumista, josta kerrotaan luvuissa Moosia 21–22.

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Moosia 21:2–6. Pyydä heitä panemaan merkille sanoja ja 
ilmauksia, jotka kuvaavat, mitä Limhi ja hänen kansansa kokivat ja miltä se heistä tuntui. Voit 
ehkä tähdentää Limhin kansan kohtaamaa vaikeutta kannustamalla oppilaita merkitsemään 
ilmauksen ”eikä heillä ollut mitään keinoa pelastua heidän käsistään” kohdassa Moosia 21:5.

• Mitkä asiat kohdassa Moosia 21:6 antavat ymmärtää, etteivät ihmiset olleet vielä nöyrty-
neet ja kääntyneet Herran puoleen?

• Mitä ratkaisua Limhin kansa ehdotti vapautuakseen ahdingoistaan?

Tiivistä Moosia 21:7–12 kertomalla oppilaille, että Limhin kansa lähti kolme kertaa taistelemaan 
vapautuakseen lamanilaisten käsistä, mutta joka kerta heidät lyötiin ja he kärsivät suuria tappioita.

• Millä tavoin ihmiset olisivat voineet suhtautua, kun he olivat kolmannen kerran epäon-
nistuneet yrittäessään vapautua?

Pyydä muutamaa oppilasta lukemaan vuorotellen ääneen Moosia 21:13–16 saadakseen 
tietää, kuinka ihmiset suhtautuivat. Voit esittää seuraavia kysymyksiä:

• Kuinka ihmiset muuttuivat kolmannen tappionsa jälkeen?

• Miksi Herra kohdan Moosia 21:15 mukaan oli hidas kuulemaan heidän rukouksiaan?

• Mitä Abinadi oli kohdan Moosia 11:23–25 mukaan sanonut, että kansan pitäisi tehdä 
ennen kuin Herra kuulisi heidän vapautumista koskevia rukouksiaan?

• Vaikka kansa ei heti vapautunut orjuudesta, niin kuinka Herra siunasi heitä, kun he 
alkoivat tehdä parannusta? (Kun oppilaat vastaavat, voit halutessasi kannustaa heitä 
merkitsemään ilmauksen ”alkoivat vähitellen menestyä” jakeessa Moosia 21:16.)

• Mitä tämä opettaa siitä, mitä Herra tekee, kun ihmiset nöyrtyvät, alkavat tehdä paran-
nusta ja pyytää Häneltä apua?
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Tiivistä Moosia 21:16–22 selittämällä, että sen jäljellä olevan ajan, jonka Limhin kansa 
oli orjuudessa, Herra antoi heidän menestyä niin etteivät he kärsineet nälkää. Myöskään 
”lamanilaisten ja Limhin kansan välillä [ei] ollut enää levottomuutta” (Moosia 21:22).

Pyydä oppilaita esittämään periaatteita, joita he ovat oppineet Limhin kansan kertomuk-
sesta. Vaikka oppilaat saattavat esittää erilaisia periaatteita, varmista, että he ymmärtävät, 
että kun me nöyrrymme, käännymme Herran puoleen ja teemme parannuksen 
synneistämme, Hän kuulee meidän rukouksemme ja keventää syntiemme kuorman 
omana aikanaan. (Voisit kirjoittaa tämän periaatteen taululle. Voisit myös kehottaa oppi-
laita kirjoittamaan sen pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Moosia 21:15–16 viereen tai pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa tai seminaarimuistivihkoonsa.)

• Kuinka arvelette meidän kenties hyötyvän siitä, että meidän täytyy odottaa, ennen kuin 
Herra vapauttaa meidät syntiemme kuormasta?

Auta oppilaita soveltamaan oppimaansa antamalla heille muutama hetki aikaa pohdiskella 
seuraavia kysymyksiä ja kirjoittaa vastaukset pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa. 
(Voit halutessasi kirjoittaa kysymykset taululle.)

• Mitä sinä teet pyrkiäksesi saamaan Herran suoman voiman, jolla voit vapautua synneistäsi?

• Millä tavoin sinä olet alkanut ”vähitellen menestyä”, kun olet etsinyt Herran apua?

Moosia 21:23–22:16
Limhi, Ammon ja Gideon työskentelevät yhdessä auttaakseen kansaa pakene-
maan orjuudesta ja palaamaan Sarahemlaan
Huom. Voisit muistuttaa oppilaille, että luvut Moosia 7–8 sisältävät kertomuksen siitä, kuinka 
Ammon ja hänen veljensä löytävät kuningas Limhin ja tämän kansan. Seuraavissa 14 luvussa, 
Moosia 9–22, kerrotaan Limhin kansan historia, joka alkaa noin 80 vuotta ennen kuin Ammon 
löysi heidät. Tämä historia päättyy joidenkin sellaisten tapahtumien kertomiseen, joita on käsitelty 
aiemmissa luvuissa. Tästä syystä suuri osa kohdan Moosia 21:23–30 sisällöstä on käsitelty oppi-
aiheissa, jotka koskivat lukuja Moosia 7–8 ja Moosia 18. Jotta voit auttaa oppilaita muistamaan 
tapahtumat, jotka on kirjoitettu muistiin kohdassa Moosia 21:23–30, saattaa olla hyödyllistä käydä 
lyhyesti läpi tämän oppikirjan lopussa liitteenä oleva katsaus lukujen Moosia 7–24 matkoihin.

Muistuta oppilaille, että Limhin kansa ymmärsi, että heidän ahdinkonsa olivat tulleet, 
koska he olivat hylänneet Herran kutsun tehdä parannus (ks. Moosia 12:1–2; 20:21). Kun 
Limhin kansa näin tunnusti syntinsä, se alkoi edistyä parannuksen ja kääntymyksen tiellä. 
Lue seuraava parannuksen määritelmä:

”[Parannus] on välttämätön onnellesi tässä elämässä ja kautta iankaikkisuuden. Parannus 
on paljon muutakin kuin väärien tekojen tunnustamista. Se on mielen ja sydämen muutos. 
– – Siihen sisältyy kääntyminen pois synnistä ja kääntyminen Jumalan puoleen anteeksi-
annon saamiseksi. Siihen kannustavat rakkaus Jumalaa kohtaan ja vilpitön halu totella 
Hänen käskyjään.” (Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s. 111.)

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Moosia 21:32–35. Pyydä heitä mainitsemaan sanoja 
ja ilmauksia, jotka osoittavat, että Limhi ja hänen kansansa olivat tehneet parannuksen ja 
kääntäneet sydämensä Herran puoleen. Voisit ehdottaa, että he merkitsevät nämä sanat ja 
ilmaukset. Pyydä muutamaa oppilasta kertomaan, mitä he ovat löytäneet. (Heidän vastauk-
siinsa tulee sisältyä, että Limhi ja monet hänen kansastaan olivat solmineet liiton palvella 
Jumalaa ja pitää Hänen käskynsä, he halusivat mennä kasteelle ja he olivat halukkaita 
palvelemaan Jumalaa koko sydämestään.)

Seuraava toiminta auttaa oppilaita näkemään, että Herra auttoi Limhin kansaa pakenemaan 
orjuudesta, kun he kunnioittivat liittoaan palvella Häntä ja pitää Hänen käskynsä. Kirjoita 
ennen oppitunnin alkua taululle seuraavat kysymykset ja pyhien kirjoitusten viitteet:

Kuinka Ammonin ja hänen veljiensä saapuminen oli vastaus Limhin kansan rukouksiin? (Ks. 
Moosia 7:14–15, 18–20; 21:14–15, 22–24.)

Mitä Limhin kansa Gideonin johdolla teki vapautuakseen sen lisäksi että he rukoilivat apua 
Herralta? (Ks. Moosia 21:36; 22:1–10.)

Mitkä asiat näissä jakeissa osoittavat, että Herra auttoi Limhin kansaa pakenemaan turvalli-
sesti? (Ks. Moosia 22:11–16; 25:15–16.)

Jaa oppilaat kolmeen ryhmään. Pyydä kutakin ryhmää valmistautumaan siihen, että he 
vastaavat yhteen taululla olevista kysymyksistä tutkimalla siihen liittyviä pyhien kirjoitusten 
kohtia. Pyydä muutaman minuutin jälkeen yhtä oppilasta kustakin ryhmästä kertomaan 
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ryhmän valmistelemista vastauksista. Tämä olisi myös 
sopiva hetki oppilaiden lisätä ”Limhin kansan pako” omaan 
piirrokseensa, jossa näkyy katsaus lukujen Moosia 7–24 
matkoihin. (Valmis piirros on liitteenä tämän oppikirjan 
lopussa.) Voisit myös pyytää oppilaita katsomaan Mormonin 
kirjan kirjanmerkistä, mitä Limhin kansalle lopulta tapahtui 
(ks. Moosia 22:13–14).

Tuo esiin, että vaikka me emme ehkä tarvitse vapautumista 
fyysisestä orjuudesta kuten Limhin kansa, me kaikki tarvit-
semme vapautumista synnistä.

• Mitä sellaista olette oppineet luvuista Moosia 21–22, 
mikä kannustaisi jotakuta, jonka on tarpeen kokea Her-
ran voima, joka vapauttaa meidät synnistä?

Lausu lopuksi todistuksesi Herran voimasta, joka vapauttaa 
meidät synnistä. Tähdennä, että kun me nöyrrymme, kään-
nymme Herran puoleen ja teemme parannuksen synneis-
tämme, Hän kuulee meidän rukouksemme ja keventää 
syntiemme kuorman omana aikanaan.

Kommentteja ja taustatietoja
Moosia 21:15, 29–30. Kärsimys, joka aiheutuu 
synnistä, voi palvella jotakin tarkoitusta

Kun teemme syntiä ja kieltäydymme tekemästä paran-
nusta, me kuningas Limhin kansan tavoin aiheutamme 
itsellemme ylimääräistä tuskaa – joskus fyysistä ja aina 
hengellistä. Vanhin Kent F. Richards seitsemänkymmenen 
koorumista on selittänyt, kuinka tuska voi olla välttämä-
tön osa hengellistä paranemistamme ja kasvuamme:

”Tuska on parantumisprosessin mittari. Usein se opet-
taa meille kärsivällisyyttä. – –

Vanhin Orson F. Whitney on kirjoittanut: ’Mikään 
kärsimämme tuska, mikään kokemamme koettelemus 
ei mene hukkaan. Se palvelee opettajanamme, kehittää 
sellaisia ominaisuuksia kuin kärsivällisyys, usko, mielen-
lujuus ja nöyryys. – – Murheen ja kärsimyksen, vaivan ja 
koettelemusten kautta me saamme sen koulutuksen, 
jota tulimme tänne hankkimaan.’

Samoin vanhin Robert D. Hales on sanonut:

’Tuska tuo nöyryyttä, joka mahdollistaa mietiskelyn. Se 
on kokemus, jonka kestämisestä olen kiitollinen. – –

Opin, että fyysinen tuska ja ruumiin paraneminen – – 
muistuttavat merkittävästi hengellistä tuskaa ja sielun 
paranemista parannusprosessissa.’” (”Sovitus kattaa 
kaiken tuskan”, Liahona, toukokuu 2011, s. 15.)

Moosia 21:15–16. Millainen teidän asenteenne on 
ahdinkojen aikana?

Vanhin Richard G. Scott kahdentoista apostolin koo-
rumista on opettanut, millaisia asenteita meidän tulisi 
pyrkiä välttämään ja millaisia asenteita meidän tulisi 
pyrkiä omaksumaan ahdinkojemme aikana:

”Herra antaa apua jumalallisen voiman kautta, kun me 
tavoittelemme sitä nöyrästi ja osoittaen uskoa Jeesuk-
seen Kristukseen.

Älkää sanoko: ’Kukaan ei ymmärrä minua; en pysty 
selviytymään siitä tai saamaan tarvitsemaani apua.’ 
Tuollaiset toteamukset eivät johda mihinkään. Kukaan 
ei voi auttaa meitä, ellei meillä ole uskoa ja ellemme 
me itse tee jotain. Ihmisen henkilökohtainen kasvu 
vaatii sitä. Älkää tavoitelko elämää, johon ei kuulu epä-
mukavuuksia, tuskaa, paineita, haasteita tai murhetta, 
sillä ne ovat niitä välineitä, joita rakastava taivaallinen 
Isä käyttää aikaansaadakseen meissä henkilökoh-
taista kasvua ja ymmärrystä. Kuten pyhät kirjoitukset 
toistuvasti vahvistavat, ihminen saa apua, kun hän 
osoittaa uskoaan Jeesukseen Kristukseen. – – Usko 
Kristukseen merkitsee sitä, että me luotamme Häneen; 
me luotamme Hänen opetuksiinsa. Se johtaa toivoon, 
ja toivo tuo mukanaan rakkauden, Kristuksen puhtaan 
rakkauden – sen rauhan tunteen, joka tulee, kun me 
tunnemme Hänen huolenpitonsa, Hänen rakkautensa 
ja Hänen kykynsä parantaa meidät tai keventää meidän 
taakkojamme Hänen parantavalla voimallaan.” (Ks. 
”Jotta parantuisimme”, Valkeus, heinäkuu 1994, s. 8.)

Katsaus lukujen Moosia 7–24 matkoihin

Sarahemlan 
maa

Jerediläisten kansakunnan rauniot 
pohjoisenpuoleisessa maassa

Mormonin 
vedet

Nefin maa 
(Lehi- Nefi)

Jotkut nefiläiset 
yrittävät ottaa jälleen 

haltuunsa Nefin 
maan

Ammonin johtama 
tutkimusretkikunta

Senifin johtama 
nefiläisryhmä

Limhin kansan 
pako

24 kultalevyä 
(Eterin kirja)

Yritys löytää 
Sarahemla
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Johdanto
Kun Alma ja hänen kansansa olivat paenneet kunin-
gas Nooan sotajoukkoa, he perustivat vanhurskaan 
kaupungin. Vaikka he olivat kääntyneet evankeliumiin, 
he kokivat ahdinkoja ja haasteita. Lamanilaiset saat-
toivat heidät orjuuteen. Kun Alma ja hänen kansansa 

osoittivat uskoa ja kärsivällisyyttä, Herra kevensi heidän 
kuormiaan ja lopulta vapautti heidät orjuudesta. 
(Huomaa, että luvut Moosia 23–24 kattavat likimäärin 
saman ajanjakson kuin luvut Moosia 19–22.)

OPPIAIHE 64

Moosia 23–24

Opetusehdotuksia

Moosia 23:1–20
Herra auttaa Almaa ja hänen kansaansa pakenemaan kuningas Nooan sotajouk-
koa ja perustamaan vanhurskaan kaupungin
Näytä oppilaille kuvaa Alma kastaa Mormonin vesissä (62332; Evankeliumiaiheinen kuva-
kirja, 2009, nro 76). Pyydä yhtä oppilasta kertomaan luokalle, mitä hän tietää miehestä, 
joka kuvassa on kastamassa muita. (Jos oppilaiden on vaikea vastata, voisit ehdottaa, että 
he lukevat luvun Moosia 18 tiivistelmän muistaakseen kertomuksen Almasta ja hänen 
kansastaan Mormonin vesien luona.)

Järjestä oppilaat pareiksi. Kehota kutakin paria lukemaan vuorotellen jakeet Moosia 23:1–5, 
19. Pyydä heitä panemaan merkille ilmauksia, jotka osoittavat, kuinka Herra siunasi Almaa 
ja hänen kansaansa, kun nämä tekivät parannuksen ja päättivät elää vanhurskaasti. (Voisit 

ehdottaa, että he merkitsevät nämä ilmaukset.) Pyydä oppi-
laita kertomaan, mitä he ovat löytäneet.

Pyydä oppilaita katsomaan piirrostaan, jossa näkyy katsaus 
lukujen Moosia 7–24 matkoihin. Kehota heitä piirtämään 
piirrokseensa oikeaan kohtaan Helamin maa. Pyydä heitä 
myös piirtämään nuoli, joka johtaa Mormonin vesien luota 
Helamin maahan, ja kirjoittamaan tähän nuoleen ”Alma 
ja hänen kansansa lähtevät”. (Valmis piirros on liitteenä 
tämän oppikirjan lopussa.)

Selitä lyhyesti, että kohdassa Moosia 23:6–14 kerrotaan, 
että Alma torjui kansan pyynnön, kun se pyysi häntä 
kuninkaakseen. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 
Moosia 23:9–10, 12. Pyydä luokkaa panemaan merkille, 
millainen vaikutus Alman kuvauksen mukaan kuningas 
Nooalla oli häneen ja hänen kansaansa. Pyydä oppilaita 
kertomaan, mitä he ovat löytäneet.

• Mitä ilmaukset ”jäin ansaan” ja ”olitte pahuuden 
siteissä” opettavat synnin vaikutuksista?

• Miksi meidän on hyödyllistä käsittää, mitkä vaikutteet 
ovat johtaneet meidät syntiin aiemmin?

•   Kun olemme tehneet parannuksen, miksi saattaisi olla tärkeää 
muistaa, kuinka ”ankaraa” parannuksen tekeminen voi olla?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moosia 23:13. Tähdennä Alman neuvoa pysyä 
”lujina tässä vapaudessa, jolla teidät on tehty vapaiksi”.

• Kuinka tämä jae soveltuu parannuksenteon prosessiin? (Auta oppilaita ymmärtämään, 
että kun Herra on kerran vapauttanut meidät synnistä ja koemme anteeksiannon 
vapautta, meidän täytyy tehdä vanhurskaita valintoja säilyttääksemme sen vapauden.)

Katsaus lukujen Moosia 7–24 matkoihin

Sarahemlan 
maa

Jerediläisten kansakunnan rauniot 
pohjoisenpuoleisessa maassa

Helamin maa

Mormonin 
vedet

Nefin maa 
(Lehi- Nefi)

Jotkut nefiläiset 
yrittävät ottaa jälleen 

haltuunsa Nefin 
maan

Ammonin johtama 
tutkimusretkikunta

Senifin johtama 
nefiläisryhmä

Limhin kansan 
pako

24 kultalevyä 
(Eterin kirja)

Alma ja hänen 
kansansa lähtevät

Yritys löytää 
Sarahemla
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Kehota oppilaita tutkimaan itsekseen kohtaa Moosia 23:14–18 ja panemaan merkille 
asioita, joita Alma opetti kansaansa tekemään, jotta he säilyttäisivät vapautensa. Pyydä 
muutamia oppilaita kertomaan, mitä he löytävät.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moosia 23:19–20. Pyydä luokkaa mainitsemaan 
ilmaus, joka osoittaa, että Herra siunasi kansaa, kun he päättivät elää vanhurskaasti 
(”menestyä tavattomasti”).

• Kuinka tiivistäisitte sen, mitä olette oppineet Alman ja hänen kansansa kokemuksesta? 
(Oppilaat saattavat sanoa muun muassa seuraavan totuuden: Kun me teemme paran-
nuksen ja päätämme elää vanhurskaasti, Herra siunaa meitä ja vapauttaa meidät 
pahuuden siteistä.)

• Milloin olette nähneet tämän periaatteen toteutuvan omassa elämässänne tai jonkun 
ystävän tai perheenjäsenen elämässä? (Muistuta oppilaille, ettei heidän tarvitse kertoa 
kokemuksista, jotka ovat liian henkilökohtaisia tai yksityisiä.)

Moosia 23:21–29
Lamanilaisten sotajoukko ja Nooan jumalattomat papit saattavat Alman ja tämän 

kansan orjuuteen
Auta oppilaita ymmärtämään, että niiden, jotka ovat vanhurskaita, täytyy yhä 
kohdata koettelemuksia, pyytämällä oppilaita ajattelemaan sellaista aikaa 
elämässään, jolloin he ovat pystyneet samastumaan kahdentoista apostolin 
koorumin jäsenen, vanhin Richard G. Scottin seuraavaan lausumaan:

”[Koettelemukset ovat] tarpeellisia silloinkin, kun elätte kelvollisesti ja van-
hurskaasti ja olette kuuliaisia Hänen [Jumalan] käskyilleen. Juuri kun kaikki näyttää suju-
van hyvin, haasteita ilmaantuu usein runsain määrin samanaikaisesti.” (”Luota Herraan”, 
Valkeus, tammikuu 1996, s. 16.)

Pyydä oppilaita tutkimaan kohtaa Moosia 23:21–22 huomatakseen, miksi Herra sallisi niiden, 
jotka päättävät elää vanhurskaasti, kokea koettelemuksia ja vastoinkäymisiä. Kun oppilaat ker-
tovat, mitä ovat löytäneet, auta heitä ymmärtämään, että Herra koettelee meidän kärsivälli-
syyttämme ja uskoamme auttaakseen meitä kasvattamaan luottamustamme Häneen.

Kehota oppilaita kirjoittamaan seuraavat kysymykset pyhien kirjoitusten tutkimispäivä-
kirjaansa tai seminaarimuistivihkoonsa. Pyydä heitä pohtimaan näitä kysymyksiä, kun he 
tutkivat loppuosaa luvusta Moosia 23. Heidän ei pidä kirjoittaa vastauksiaan ennen kuin 
kehotat heitä tekemään niin myöhemmin oppiaiheen aikana.

• Mitä koettelemuksia sinulla on tällä hetkellä?

• Kuinka voit osoittaa uskoa ja luottamusta Jumalaan koettelemustesi hetkinä?

Pyydä oppilaita lukemaan Moosia 23:23–29. Kehota heitä panemaan merkille, millä tavoin 
Almaa ja hänen kansaansa koeteltiin ja mitä he tekivät osoittaakseen luottamuksensa Jumalaan.

• Kuinka rukoileminen ja profeetan neuvojen noudattaminen voivat auttaa meitä koet-
telemuksen aikana? (Ne voivat auttaa meitä kasvamaan kärsivällisyydessä ja uskossa. 
Ne voivat myös auttaa meitä saamaan voimaa, henkilökohtaista ilmoitusta, rauhaa ja 
varmuutta, jotta voimme kestää koettelemuksemme tai vapautua niistä.)

Moosia 23:30–24:25
Alma ja hänen kansansa kärsivät vainoa, mutta Herra keventää heidän kuor-
mansa ja vapauttaa heidät ihmeellisellä tavalla
Auta oppilaita ymmärtämään Amulonin sekä lamanilaisten ja näiden kuninkaan välinen 
suhde tiivistämällä kohdat Moosia 23:30–39 ja 24:1–7. Selitä, että Amulon oli sen kuningas 
Nooan jumalattomien pappien johtaja, joka oli karkottanut Alman, kun tämä tuki Abina-
dia. Amulon sekä muut jumalattomat papit ja heidän lamanilaiset vaimonsa olivat liittyneet 
lamanilaisiin. Amulon saavutti lamanilaisten kuninkaan suosion, ja sitten tämä nimitti 
hänet hallitsemaan Helamin maan kaikkia nefiläisiä, mukaan lukien Alman kansaa.

Pyydä yhtä oppilasta tulemaan luokan eteen ja pyydä häntä laittamaan selkäänsä tyhjä 
reppu. (Oppilas tarvitsee omat pyhät kirjoituksensa.) Kysy oppilaalta, kuinka helppoa olisi 
kantaa tyhjää reppua loppupäivän ajan. Pyydä tätä oppilasta lukemaan ääneen Moosia 
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24:8–11. Joka kerta, kun oppilas lukee jotakin, mikä olisi voinut olla koettelemus Almalle 
ja hänen kansalleen, pane reppuun kivi tai muu painava esine. Kun oppilas on lukenut 
jakeet, kysy häneltä, kuinka helppoa olisi kantaa täyteen pakattua reppua loppupäivän 
ajan. (Oppilaan tulee jäädä luokan eteen ja pitää selässään painavaa reppua, kunnes häntä 
pyydetään istuutumaan.) Kysy luokalta:

• Mitä kivet tai painavat esineet repussa voisivat kuvata meidän elämässämme?

• Miten tämänkaltaiset kuormat vaikuttavat meihin?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moosia 24:10–12. Kehota luokkaa panemaan 
merkille, mitä Alman kansa teki saadakseen apua kuormiensa kanssa. Kehota oppilaita 
kertomaan, mitä he saavat selville.

• Kuinka rukous voi auttaa meitä, kun meillä on vaikeita kuormia?

• Kun kohtaamme koettelemuksia, miksi saattaisi olla lohdullista tietää, että Jumala tietää 
meidän sydämemme ajatukset?

Kehota oppilaita lukemaan Moosia 24:13–15 saadakseen selville, mitä tapahtui Alman 
kansalle, kun he jatkoivat avun pyytämistä rukoilemalla.

• Mitä Herra lupasi tehdä Alman kansan hyväksi? (Kun oppilaat vastaavat, voisit pyytää 
yhtä tai kahta oppilasta nostamaan reppua keventääkseen sitä kannattelevan oppi-
laan kuormaa – vertauskuvana siitä, kuinka Herra voi keventää meidän kuormiamme.) 
Kuinka tämä lupaus liittyy siihen liittoon, jonka he olivat tehneet Mormonin vesien 
luona? (Ks. Moosia 18:8–10.)

• Miksi on hyödyllistä tietää, ettei Herra aina heti poista kuormiamme tai ota pois haasteitamme?

• Mitä voimme oppia siitä tavasta, jolla Alma ja hänen kansansa suhtautuivat koettelemuksiinsa?

• Milloin olette tunteneet, että Herra on antanut teille voimaa kestää jonkin koettelemuk-
sen tai kantaa jonkin kuorman?

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Moosia 24:16–17, 21. Pyydä heitä etsimään sanoja 
ja ilmauksia, jotka edelleen kuvaavat, kuinka ihmiset suhtautuivat koettelemuksiinsa ja 
kuinka Herra auttoi heitä. Pyydä yhtä tai kahta oppilasta selittämään omin sanoin yhteyk-
siä, joita he näkevät ihmisten tekojen ja Herran tekojen välillä. Kirjoita taululle seuraava 
periaate: Kun me alistumme kärsivällisesti Herran tahtoon, Hän vahvistaa meitä ja 
vapauttaa meidät koettelemuksistamme omana aikanaan.

Pyydä luokan edessä olevaa oppilasta ottamaan reppu selästä. Pyydä häntä kuvailemaan, 
miltä tuntuu vapautua kuormasta. Pyydä samaa oppilasta lukemaan Moosia 24:21–22. 

Voisit pyytää oppilasta kertomaan, miksi hän pitää itselleen 
tärkeänä sitä, mitä kansa teki näissä jakeissa.

Tiivistä Moosia 24:18–25 selittämällä, että Alma ja hänen 
kansansa pystyivät pakenemaan, koska Herra vaivutti 
lamanilaiset syvään uneen. Sitten Herra johdatti Alman ja 
hänen kansansa Sarahemlaan, missä kuningas Moosia toi-
votti heidät iloiten tervetulleiksi. Alma ja hänen kansansa 
”vuodattivat kiitoksensa Jumalalle” tietäen, ettei ”kukaan 
muu voinut heitä vapauttaa paitsi Herra, heidän Juma-
lansa” (Moosia 24:12; ks. myös Moosia 25:16).

Pyydä oppilaita piirtämään piirrokseensa, jossa näkyy 
katsaus lukujen Moosia 7–24 matkoihin, nuoli, joka johtaa 
Helamin maasta Sarahemlan maahan. Kehota heitä kirjoit-
tamaan tämän matkan nimeksi ”Alman kansa pakenee”.

Kehota lopuksi oppilaita kirjoittamaan vastauksensa niihin 
kahteen kysymykseen, jotka he kirjoittivat pyhien kirjoi-
tusten tutkimispäiväkirjaansa aiemmin oppiaiheen aikana. 
Pyydä heitä pohdiskelemaan koettelemuksiaan ja sitä, 
kuinka he voivat osoittaa uskoa ja luottamusta siihen, että 
Jumala auttaa heitä kestämään. Lausu todistuksesi siitä, 
että jos me alistumme kärsivällisesti Herran tahtoon, Hän 
vahvistaa meitä ja vapauttaa meidät koettelemuksistamme 

omana aikanaan. Voisit myös pyytää oppilaita kertomaan esimerkkejä siitä, kuinka Herra 
on vahvistanut heitä heidän koettelemuksissaan.

Oppilaan 
osallistuminen
Kun kutsut oppilaita 
osallistumaan toimin-
toihin luokan edessä, 
autat kaikkia oppilaita 
tuntemaan olevansa 
tiiviimmin mukana 
oppimisessa, koska yksi 
heidän ikätovereistaan 
on apuna opetuksessa. 
Kun pyydät oppilaita 
osallistumaan luokan 
edessä pitkähkön ajan, 
pyydä heitä ottamaan 
pyhät kirjoitukset 
mukaansa, jotta he voi-
vat yhä osallistua pyhien 
kirjoitusten lukemiseen 
ja keskusteluun muun 
luokan kanssa.

Katsaus lukujen Moosia 7–24 matkoihin

Sarahemlan 
maa

Jerediläisten kansakunnan rauniot 
pohjoisenpuoleisessa maassa

Helamin maa

Mormonin 
vedet

Nefin maa 
(Lehi- Nefi)

Jotkut nefiläiset 
yrittävät ottaa 

jälleen haltuunsa 
Nefin maan

Ammonin johtama 
tutkimusretkikunta

Senifin johtama 
nefiläisryhmä

Limhin kansan 
pako

24 kultalevyä 
(Eterin kirja)

Alma ja hänen 
kansansa lähtevät

Alman kansa 
pakenee

Yritys löytää 
Sarahemla
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Johdanto
Moosia 25 päättää kertomuksen Senifin kansasta (ks. 
Moosia 7–24). Limhin kansa ja Alman seuraajat palasivat 
Sarahemlaan ja yhdistyivät turvallisesti kuningas Moosian 
hallinnon alaisuuteen. Kun nämä ryhmät saapuivat, Limhi 

ja hänen kansansa kastettiin. Kuningas Moosia antoi 
Almalle vallan perustaa seurakuntia kautta koko maan ja 
johtaa Jumalan kirkon asioita Nefin kansan keskuudessa.

OPPIAIHE 65

Moosia 25

Opetusehdotuksia

Moosia 25:1–13
Sarahemlaan kerääntyneet yhdistyvät, ja heitä nimitetään nefiläisiksi
Kehota oppilaita miettimään kertomuksia, joita he ovat lukeneet tai kuulleet ja jotka 
havainnollistavat, kuinka Herra on auttanut jotakuta suomalla hänelle johdatusta, vah-
vistusta, varjelua tai vapautuksen. Voisit ehdottaa, että he miettivät kertomuksia pyhissä 
kirjoituksissa, kirkon historiassa tai sukulaistensa tai ystäviensä elämässä. Lue esimerkkinä 
seuraava kertomus, jonka on kertonut eräs nuori nainen, joka kulki ryhmänsä edellä ja 
käveli alas rinnettä seurakunnan ulkoilutoiminnassa:

”Varoittava ääni – luja mutta hiljainen – sanoi: ’Käänny takaisin.’ Melkein jätin sen huomiotta, 
mutta se tuli uudestaan. Tällä kertaa kuuntelin ja palasin ryhmän luo. Kun lähdimme kulke-
maan alaspäin, näimme kaksi valtavaa mustaa härkää, jotka astelivat nopeasti ja vihaisina ylös 
rinnettä. Suurempi alkoi kuopia maata meitä tuijottaessaan. – – Pappeusjohtajamme sai sen 
huomion kiinnittymään muualle, ja me ehdimme kiipeämään aidan yli turvaan.

Kun palasimme leiripaikalle, käsitin, että ellen olisi kuunnellut Hengen antamaa varoitusta, 
olisin voinut loukkaantua pahoin tai jopa kuolla. Tiedän, että taivaallinen Isä välitti minusta 
henkilökohtaisesti ja oli pitänyt minut turvassa. Olen hyvin kiitollinen Herralle siitä varoi-
tuksesta. Tämä kokemus vahvisti todistustani ja sai minut tuntemaan suurempaa rakkautta 
Herraa kohtaan.” (”Turn Back”, New Era, marraskuu 2010, s. 47.)

Pyydä yhtä tai kahta oppilasta esittämään kertomus, joka heille tuli mieleen ja joka havain-
nollistaa Jumalan hyvyyttä ja voimaa jonkun muun elämässä. Kysy luokalta:

• Millä tavoin teille on avuksi kuulla esimerkkejä Jumalan hyvyydestä ja voimasta muiden 
elämässä?

Tiivistä Moosia 25:1–6 selittämällä, että kun Limhin kansa ja Alman kansa (jotka kaikki olivat 
Senifin kansan jälkeläisiä) olivat paenneet orjuudesta ja yhdistyneet Sarahemlassa asuvaan kan-
saan, kuningas Moosia luki heidän aikakirjansa koko kansalle. Pyydä oppilaita lukemaan itsek-
seen Moosia 25:7 ja panemaan merkille, mikä oli ihmisten yleinen reaktio kertomuksiin Jumalan 
kanssakäymisistä Senifin kansan kanssa. Pyydä yhtä oppilasta kertomaan, mitä hän on löytänyt.

Jäljennä taululle seuraava taulukko. Selitä, että kohdassa Moosia 25:8–11 meille kerro-
taan lisää siitä, kuinka ihmiset reagoivat kertomuksiin Senifin ja Alman kansasta. Pyydä 
oppilaita tutkimaan pyhien kirjoitusten viitteistä, mitä ihmiset kuulivat ja mitä he tunsivat. 
Ensimmäisen viitteen kohdalla vastaukset on annettu esimerkkinä suluissa.

Mitä ihmiset kuulivat Mitä ihmiset tunsivat

Moosia 25:8 (He kuulivat, kuinka Limhin 
kansa vapautui orjuudesta.)

(He täyttyivät suurella ilolla.)

Moosia 25:9

Moosia 25:10

Moosia 25:11
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Kun oppilailla on ollut riittävästi aikaa tutkia pyhien kirjoitusten viitteitä, pyydä muutamia 
heistä kirjoittamaan taululle, mitä he ovat löytäneet. Pyydä oppilaita tiivistämään, mitä he 
ovat oppineet kohdasta Moosia 25:8–11, esittämällä tästä kohdasta periaatteita, joita he 
voisivat soveltaa itseensä. Kun oppilaat vastaavat, auta heitä ymmärtämään, että tutki-
malla aikakirjoja Jumalan kanssakäymisistä muiden kanssa me voimme tuntea iloa 
ja kiitollisuutta Jumalan hyvyydestä. (Kun oppilaat lukevat näitä jakeita, he saattavat 
myös huomata sen surullisuuden ja ne menetykset, jotka aiheutuvat synnistä.)

• Mistä lähteistä voimme saada tietoa siitä, kuinka muut ovat kokeneet Jumalan hyvyyttä? 
(Kirjoita oppilaiden vastauksia taululle. Mahdollisia vastauksia: pyhät kirjoitukset, yleiskon-
ferenssipuheet, kirkon lehdet, kirkon johtajien ja muiden elämäkerrat sekä sukuhistoriat.)

Kehota oppilaita miettimään tilanteita, jolloin he ovat taululla luetelluista lähteistä saaneet 
tietää Jumalan hyvyydestä muita kohtaan.

• Kuinka teille on ollut hyödyllistä saada näistä lähteistä tietoa Jumalan hyvyydestä muita 
kohtaan?

• Mikä pitkäaikainen vaikutus voisi mielestänne olla sillä, että saa säännöllisesti tietoa 
Jumalan hyvyydestä Hänen kanssakäymisissään muiden kanssa?

Kannusta oppilaita varaamaan aikaa siihen, että he itsekseen valitsevat yhden taululla 
luetelluista lähteistä ja tutkivat innoitettuja kertomuksia Jumalan hyvyydestä.

Moosia 25:14–24
Alma perustaa Jumalan kirkon kautta koko nefiläisten maan
Valmistele oppilaita tutkimaan kirkon organisaatiota ja opetuksia nefiläisten keskuudessa 
kysymällä:

• Milloin olette käyneet jonkin muun myöhempien aikojen pyhien seurakunnan kokouk-
sissa kuin oman kotiseurakuntanne? Mitä yhtäläisyyksiä huomasitte kotiseurakuntanne 
ja sen seurakunnan välillä, jossa vierailitte?

• Millä tavoin on hyödyllistä nähdä, että kirkon organisaatio ja opetukset ovat samat kir-
kon jokaisessa seurakunnassa?

Tiivistä Moosia 25:14–17 selittämällä, että kun Moosia oli puhunut ja lukenut aikakirjoja kan-
salle, hän kutsui Alman opettamaan heitä. Sitten kuningas Limhi ja hänen kansansa pyysivät, 
että heidät kastettaisiin. Alma kastoi heidät ja alkoi järjestää kirkkoa kautta koko maan.

Pyydä muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen Moosia 25:18–22. Pyydä luok-
kaa panemaan merkille, kuinka kirkko perustettiin ja kuinka sitä johdettiin nefiläisten 
keskuudessa Alman aikoina. Auta oppilaita ymmärtämään, että kirkon organisaatio 
varmistaa, että kaikki jäsenet voivat vastaanottaa totuuden, esittämällä seuraavanlaisia 
kysymyksiä:

• Kuinka kirkko nefiläisten keskuudessa muistuttaa kirkkoa nykyään? (Meillä on seura-
kuntia, jotka ovat kuin ”eri joukkoja”, kuten mainitaan kohdassa Moosia 25:21. Seura-
kunnanjohtajat, piispat ja vaarnanjohtajat ovat kuten ne papit ja opettajat, jotka johtivat 
kirkkoa Alman aikoina.)

• Mitä totuuksia kohdan Moosia 25:15–16, 22 mukaan kirkon papit ja opettajat tähdensivät 
Moosian aikoina? (Voit ehkä tuoda esiin, että Herra on antanut samanlaisen ohjeen vanhem-
mille, kirkon johtajille ja lähetyssaarnaajille myöhempinä aikoina. [Ks. OL 15:6; 19:31; 68:25.])

• Miksi on tärkeää jatkuvasti opettaa parannusta ja uskoa Jumalaan?

Pyydä oppilaita lukemaan Moosia 25:23–24 ja panemaan merkille ilmauksia, jotka kuvaa-
vat niiden saamia siunauksia, jotka liittyivät Jumalan kirkkoon.

• Millä tavoin ihmisiä siunattiin sen tuloksena, että he olivat menneet kasteelle ja liittyneet 
Jumalan kirkkoon?

• Millä tavoin Herra on siunannut teitä siksi, että olette kirkon jäseniä?

Kirjoita taululle seuraava periaate: Kun me otamme päällemme Jeesuksen Kristuksen 
nimen ja elämme sen mukaisesti, Herra vuodattaa Henkensä meidän päällemme.

Todista oppilaille, että ne siunaukset, joita he ovat kokeneet kirkon jäseninä, voivat lisään-
tyä, kun he pitävät liittonsa ja saavat kokea Hengen vaikutusta.

Todista luvatuista 
siunauksista
Veli Russell T. 
Osguthorpe, pyhä-
koulun ylijohtaja, on 
esittänyt yksinkertaisen 
tehokkaan opettamisen 
kaavan: 1) opeta kes-
keisiä oppeja, 2) kehota 
oppijoita toimimaan 
ja 3) todista luvatuista 
siunauksista (ks. ”Opet-
taminen auttaa pelas-
tamaan ihmiselämän”, 
Liahona, marraskuu 
2009, s. 15). Kun todistat 
lupauksista, joita anne-
taan pyhissä kirjoituk-
sissa ja myöhempien 
aikojen profeettojen 
sanoissa, oppilaat voivat 
tuntea suurempaa intoa 
toteuttaa oppimaansa.
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MOOSIA 25

Kommentteja ja taustatietoja
Moosia 25:17–22. Pappeuden valtuus nefiläisten 
keskuudessa

Mormonin kirja ei esitä tarkkoja yksityiskohtia siitä, 
mikä pappeus profeetoilla ja muilla johtavilla veljillä 
oli nefiläisten ja lamanilaisten keskuudessa. Viittaukset 
toimituksiin ja siihen tapaan, jolla kirkkoa johdettiin, 
antavat kuitenkin riittävästi todisteita siitä, että heillä 
oli Melkisedekin pappeus. Presidentti Joseph Fielding 
Smith on opettanut, että ”pappeus, joka [nefiläisillä] 

oli ja jonka alaisina he suorittivat toimituksia, oli pyhän 
järjestyksen, Jumalan Pojan järjestyksen mukainen 
pappeus [ks. Alma 13:1–20]. Tämän korkeamman pap-
peuden haltijat voivat suorittaa kaikkia evankeliumin 
toimituksia.” (Ks. Pelastuksen oppeja, toim. Bruce R. 
McConkie, 3 osaa, 1975–1977, osa 3, s. 83.)

Lisää tietoa pappeuden valtuudesta Mormonin kirjan 
aikoina on lukua Moosia 18 koskevissa kommenteissa ja 
taustatiedoissa.
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Valmisteluaineisto 
kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä 
oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä opeista ja periaatteista, joita oppi-
laat oppivat tutkiessaan lukuja Moosia 18–25 (viikko 13), 
mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiaiheesi osana. 
Opettamasi oppiaihe keskittyy vain muutamiin näistä opeista 
ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen kehotuksia, kun 
mietit oppilaiden tarpeita.

Päivä 1 (Moosia 18)
Abinadin kuoleman jälkeen Alma teki parannuksen ja opetti 
Jeesuksen Kristuksen evankeliumia muille Mormonin vesien 
luona. Perehtymällä tähän kokemukseen oppilaat oppivat, 
että me saamme Herran Hengen ja lupauksen iankaikkisesta 
elämästä solmimalla kasteenliiton ja pitämällä sen ja että ne, 
jotka pitävät kasteenliittonsa, saavat suurenmoisia siunauksia.

Päivä 2 (Moosia 19–20)
Sen jälkeen kun kuningas Nooa ja hänen kansansa olivat 
hylänneet Abinadin opetukset ja yrittäneet hävittää Alman ja 
tämän seuraajat, lamanilaiset hyökkäsivät heidän kimp-
puunsa. Nooan surmasi hänen oma kansansa, ja hänen 
pojastaan Limhistä tuli kuningas. Kun oppilaat lukivat, 
kuinka Limhin kansa saatettiin lamanilaisten orjiksi, he 
oppivat, että Herran palvelijoiden sanojen hylkääminen 
tuo mukanaan kärsimystä ja murhetta. Heitä kannustettiin 
miettimään tilannetta, jolloin he ovat kokeneet rauhaa ja 
hengellistä turvaa seuraamalla Herran palvelijoiden neuvoja.

Päivä 3 (Moosia 21–24)
Oppilaat oppivat, että vaikka Alma ja hänen kansansa olivat 
vanhurskaita, hekin joutuivat lamanilaisten orjiksi. Oppilaat 
laativat pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa taulukon, 
jossa vertailtiin Limhin ja tämän kansan sekä Alman ja tämän 
kansan orjuutta ja vapautumista. Kertomus Limhin kansasta 
opetti, että kun me haluamme solmia liittoja ja pitää ne, 
Herra järjestää meille keinon vapautua. Alman ryhmältä 
oppilaat oppivat, että kun me alistumme kärsivällisesti 
Herran tahtoon, Hän vahvistaa meitä ja vapauttaa meidät 
koettelemuksistamme omana aikanaan.

Päivä 4 (Moosia 25)
Kun Limhin kansa ja Alman kansa olivat turvallisesti yhdisty-
neet jälleen kuningas Moosian alaisuudessa Sarahemlassa, 
heidän kertomuksensa luettiin koko kansalle. Oppilaat 
oppivat, että tutkimalla aikakirjoja Jumalan kanssakäymisistä 
muiden kanssa me voimme tuntea iloa ja kiitollisuutta Juma-
lan hyvyydestä. Kun oppilaat pohtivat, kuinka kirkon jäsenet 
nefiläisten aikoina muistuttivat kirkon jäseniä nykyään, he 
oppivat, että kun me otamme päällemme Jeesuksen Kris-
tuksen nimen ja elämme sen mukaisesti, Herra siunaa meitä 
Hengellään. Oppilaat kirjoittivat, kuinka se, että he ovat 
halukkaita ottamaan päälleen Jeesuksen Kristuksen nimen, 
vaikuttaa heidän elämäänsä.

Johdanto
Kun oppilaat vertailevat Alman kansan ja Limhin kansan koke-
muksia, se voi auttaa heitä huomaamaan arvokkaita periaatteita 
siitä, mistä lähteestä koetuksemme tulevat ja kuinka voimme 
vapautua koettelemuksista uskomme kautta Jeesukseen Kristuk-
seen. Auta oppilaita tietämään, että kun he solmivat pyhiä liit-
toja ja pitävät ne, panevat turvansa Herraan ja pyytävät nöyrästi 
Häneltä apua, Hän vahvistaa heitä ja vapauttaa heidät heidän 
koettelemuksistaan omalla tavallaan ja omana aikanaan.

Opetusehdotuksia

Moosia 18
Alma saarnaa evankeliumia kuningas Nooan kansalle, ja monet 
tekevät parannuksen ja haluavat ottaa kasteen
Pyydä oppilaita ajattelemaan omaa kastettaan. Pyydä heitä 
kertomaan omasta kokemuksestaan joitakin mieleenpainuneita 
yksityiskohtia. Näytä sitten kuvaa Alma kastaa Mormonin vesissä 
(62332; Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009, nro 76), mikäli se on 
saatavana, ja pyydä heitä muistelemaan, mitä tapahtumia kuva-
taan kohdassa Moosia 18:8–11. Kysy oppilailta, mitä he ymmärsi-
vät kasteen tarkoituksesta ja kasteenliitosta, kun heidät kastettiin.

Kun oppilaat ovat keskustelleet luvun Moosia 18 kertomuksesta, 
pyydä heitä ottamaan esiin pyhien kirjoitusten tutkimispäivä-
kirjastaan päivän 1 tehtävä 1, jossa he esittivät taulukkona 
sen, mitä Alma opetti kasteenliitosta kohdan Moosia 18:8–11 
mukaan. Pyydä yhtä oppilasta jäljentämään taulukkonsa tau-
lulle ja esittelemään se luokalle ja kysy muilta oppilailta, onko 
heillä mitään lisättävää sarakkeisiin ”Minä lupaan” ja ”Jumala 
lupaa”. Kirjoita sitten seuraava periaate taululle tai paperille: 
Me saamme Herran Hengen ja lupauksen iankaikkisesta 
elämästä solmimalla kasteenliiton ja pitämällä sen. Voisit 
ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat tämän periaatteen pyhiin 
kirjoituksiinsa kohdan Moosia 18:8–11 viereen.

Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe
Moosia 18–25 (Viikko 13)
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Kysy: Kuinka teidän ymmärryksenne kasteenliitosta vaikuttaa 
haluunne pitää tämä liitto?

Moosia 19–24
Limhin kansa ja Alman seuraajat vapautetaan lamanilaisten 
orjuudesta
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan oppilaan opiskeluoppaasta 
tämän viikon kohdalta päivän 3 oppiaiheesta kahdentoista 
apostolin koorumin jäsenen, vanhin Richard G. Scottin ensim-
mäinen lausuma. Kysy oppilailta, mitä kahdenlaisia koetuksia me 
vanhin Scottin mukaan kohtaamme elämässämme. (Heillä pitäisi 
olla nämä opiskeluoppaassaan alleviivattuina.) Kirjoita taululle 
Haasteet, jotka tulevat rikkomusten myötä ja Jalostuminen, joka 
tulee koettelemusten myötä.

Pyydä oppilaita tarkastelemaan pyhien kirjoitusten tutkimispäi-
väkirjastaan päivän 3 tehtävän 1 vastauksiaan. Kirjoita sitten 
lausuman ”Haasteet, jotka tulevat rikkomusten myötä” alle 
Limhin kansa (ks. Moosia 19:10, 25–28; 20:20–21) ja lausuman 
”Jalostuminen, joka tulee koettelemusten myötä” alle Alman 
kansa (ks. Moosia 23:18–21). Pyydä oppilaita luettelemaan tau-
lulle esimerkkejä siitä, kuinka ihmiset nykyään saattaisivat kokea 
kummankin kaltaisia haasteita.

Kirjoita seuraavat periaatteet taululle samalla kun tarkastelet 
niitä oppilaidesi kanssa.

Pyydä oppilaita lukemaan pareittain Moosia 21:13–16. Pyydä 
heitä mainitsemaan sanoja ja ilmauksia, jotka opettavat, että 
kun me nöyrrymme, käännymme Herran puoleen ja 
teemme parannuksen synneistämme, Jumala kuulee 
meidän rukouksemme ja keventää syntiemme kuorman 
omana aikanaan. Pyydä oppilaita kertomaan, kuinka heidän 
mielestään joku voisi toteuttaa tätä periaatetta, jos hän kohtaa 
jonkin taululla mainitun haasteen.

Pyydä oppilaita lukemaan Moosia 21:31–32, 35 ja tiivistämään 
Limhin kansan pakoon liittyvät tapahtumat kohdassa Moosia 22 
osoittaakseen, että kun me teemme liiton palvella Jumalaa ja 
pitää Hänen käskynsä, Herra järjestää meille keinon vapau-
tua. Voisit kannustaa oppilaita kirjoittamaan tämän periaatteen 
pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Moosia 21:31–35 viereen.

Tarkastelkaa periaatetta, jonka oppilaat ovat oppineet perehty-
mällä Alman kansan vaiheisiin, pyytämällä yhtä oppilasta tiivis-
tämään kertomus siitä, kuinka Alman kansa joutui lamanilaisten 
orjiksi (ks. Moosia 23:25–24:11). Pyydä muutamia oppilaita luke-
maan vuorotellen ääneen jakeet Moosia 24:12–17. Pyydä heitä 
osoittamaan sanoja tai ilmauksia, jotka opettavat, että kun me 
alistumme kärsivällisesti Herran tahtoon, Hän vahvistaa 
meitä ja vapauttaa meidät koettelemuksistamme omana 

aikanaan. Voisit kannustaa oppilaita merkitsemään tärkeitä 
sanoja tai ilmauksia näissä jakeissa.

Jäljennä seuraavat esimerkit taululle tai laadi niistä moniste. 
Pyydä oppilaita selittämään, kuinka he voisivat käyttää totuuk-
sia, joita he ovat oppineet tutkimalla Limhin ja Alman kansan 
vaiheita, auttaakseen kummankin esimerkin henkilöä.

 1. Eräs ystävä on ymmärtänyt, että hänen on tarpeen tehdä 
parannus, ja hän on kokenut voimakkaita kelvottomuuden 
ja masennuksen tunteita miettien, onko hänen koskaan 
mahdollista voittaa kiusauksia ja syyllisyyden tunteita. 
Kuinka voisitte käyttää kertomusta Limhin kansasta valaak-
senne ystäväänne parannuksen tekemiseen tarvittavaa roh-
keutta ja toivoa? (Voisit kannustaa oppilaita mainitsemaan 
luvusta Moosia 21 tiettyjä jakeita, joita he voisivat lukea 
tälle ystävälle. Pyydä oppilaita selittämään, miksi he arvele-
vat, että heidän valitsemansa jakeet auttaisivat ystävää.)

 2. Eräs ystävä pitää toisten seurasta ja pyrkii elämään evan-
keliumin tasovaatimusten mukaan. Jotkut eivät halua olla 
tekemisissä tämän henkilön kanssa sanoen, että hän vain 
on ”liian hyvä” heidän seuraansa. Kuinka voisitte käyttää 
kertomusta Alman kansasta auttaaksenne ystäväänne 
panemaan turvansa Herraan sekä saamaan voimaa ja 
lohtua tämän koetuksen aikana? (Voisit kannustaa oppilaita 
mainitsemaan luvusta Moosia 24 tiettyjä jakeita, joita he 
voisivat lukea ystävälleen. Pyydä heitä selittämään, miksi he 
arvelevat, että heidän valitsemansa jakeet auttaisivat.)

Pyydä oppilaita kertomaan tilanteista, jolloin he tai heidän 
tuntemansa henkilöt ovat kokeneet Herran vapautuksen voiman 
omassa elämässään. (Pidä huoli siitä, ettet kannusta oppilaita 
kertomaan tai salli heidän kertoa luokassa sopimattomia yksityis-
kohtia aiemmista rikkomuksistaan.) Kannusta oppilaita pitämään 
liittonsa, pyytämään apua Herralta ja turvautumaan Hänen 
vapautuksensa voimaan, kohtasivatpa he elämässään mitä 
koetuksia tahansa. Lausu oppitunnin lopuksi todistuksesi Herran 
voimasta vapauttaa meidät haasteista ja vaikeuksista, joita tulee 
joko omien rikkomustemme vuoksi tai koetuksen myötä, jonka 
tarkoituksena on hioa meitä.

Seuraava viikko (Moosia 26 – Alma 4)
Tulevalla viikolla oppilaat saavat tietää enkelistä, joka lähetettiin 
estämään Alma nuorempaa hävittämästä kirkkoa. He tutkivat, 
mitä Almalle tapahtui tämän kokemuksen jälkeen, ja he lukevat 
joitakin pyhien kirjoitusten tärkeimmistä opetuksista, jotka 
koskevat hengellistä uudestisyntymistä. Kun kuningas Moosia 
kuoli, Alma valittiin nefiläisten johtajaksi. Jumalaton mies nimeltä 
Amlisi yritti kukistaa hänet. Kannusta oppilaita panemaan mer-
kille, mitä Alma teki pyytääkseen tässä tilanteessa avuksi Herran 
suomaa vapautuksen voimaa.
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Johdanto
Moosian hallituskaudella monet nousevasta sukupol-
vesta – niistä, jotka olivat pieniä lapsia kuningas Benja-
minin viimeisen saarnan aikaan – eivät uskoneet kirkon 
opetuksiin ja kieltäytyivät kääntymästä Herran puoleen. 
Nämä epäuskoiset nuoret saivat muita kirkon jäseniä 
syyllistymään vakaviin synteihin. Monia näistä rikko-
muksentekijöistä tuotiin kirkon johtajan Alman eteen. 
Aluksi Alma ei tiennyt, mitä tulee tehdä, mutta viimein 

hän kysyi Herralta johdatusta siihen, kuinka tottelemat-
tomia jäseniä tulee tuomita. Herra ilmoitti menetelmän, 
jota Alman tuli noudattaa, kun kirkon jäseniä pidettiin 
vastuullisina synneistään. Alma sai myös tietää Jumalan 
armosta ja halukkuudesta antaa anteeksi niille, jotka 
tekevät parannuksen. Alma noudatti Herran neuvoa ja 
sai kirkossa aikaan järjestyksen.

OPPIAIHE 66

Moosia 26

Opetusehdotuksia

Moosia 26:1–6
Monet nousevasta sukupolvesta eivät usko evankeliumia ja johtavat muita teke-
mään syntiä
Kirjoita ennen oppituntia taululle seuraavat kysymykset:

Miten kuvailisit tämänhetkistä todistustasi?

Millä tavoin haluaisit todistuksesi kasvavan?

Pyydä oppilaita vastaamaan näihin kysymyksiin pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa 
tai seminaarimuistivihkoonsa. Riittävän ajan kuluttua selitä, että Moosia 26 sisältää kerto-
muksen ryhmästä ihmisiä, jotka eivät tehneet, mitä heidän piti tehdä ravitakseen todistus-
taan. Sen vuoksi heidän uskonsa Jumalaan ei kehittynyt ja he johtivat monia kirkon jäseniä 
syntiin ja erheeseen. Ehdota, että kun oppilaat tutkivat tätä kertomusta, he miettivät, mitä 
se opettaa heille todistuksen saamisesta ja sen vahvistamisesta.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moosia 26:1–3. Kysy sitten luokalta:

• Minkä valinnan monet nousevasta sukupolvesta tekivät? (He päättivät olla uskomatta 
vanhempiensa perimätietoja.)

• Miksi arvelette, että ihmisten epäusko vaikeuttaa heidän kykyään ”ymmärtää Jumalan 
sanaa”? (Moosia 26:3.)

Selitä, että uskominen (tai jopa halu uskoa) johtaa tekoihin, jotka vahvistavat todistus-
tamme. Toisaalta kun ihmiset päättävät olla uskomatta, he myös päättävät olla tekemättä 
tiettyjä asioita, jotka auttaisivat heitä saamaan vahvan todistuksen. Pyydä oppilaita luke-
maan itsekseen Moosia 26:3–4, 6. Pyydä puolta luokkaa panemaan merkille, mitä nouseva 
sukupolvi ei halunnut tehdä epäuskonsa vuoksi. Pyydä toista puolta luokkaa panemaan 
merkille, mitä tästä epäuskosta seurasi.

• Mitä nouseva sukupolvi kieltäytyi tekemästä epäuskonsa vuoksi?

• Mitä heidän epäuskostaan seurasi?

Kun oppilaat ovat keskustelleet näistä kysymyksistä, kirjoita taululle seuraavaa: Saadak-
semme ja säilyttääksemme todistuksen meidän tulee …

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen ensimmäisen presidenttikunnan 
jäsenen, presidentti Henry B. Eyringin seuraava lausunto. Pyydä luokkaa 
panemaan merkille, kuinka he voivat täydentää taululla olevan virkkeen.

”Todistus vaatii ravitsemista uskon rukouksella, Jumalan sanan etsimistä 
pyhistä kirjoituksista ja kuuliaisuutta saamallemme totuudelle. Rukouksen 
laiminlyöminen on vaarallista. Todistuksellemme on vaarallista, jos tut-

kimme ja luemme pyhiä kirjoituksia vain satunnaisesti. Ne ovat välttämättömiä ravinteita 
todistuksellemme. – –

Nuorten opettaminen
Presidentti J. Reuben 
Clark jr. ensimmäisestä 
presidenttikunnasta on 
opettanut:
”Kirkon nuoriso janoaa 
hengellisiä asioita; he 
ovat innokkaita oppi-
maan evankeliumia ja 
he haluavat sen suoraan, 
laimentamattomana. – –
Teidän ei tarvitse pukea 
uskonnollisia totuuksia 
maailmallisuuden vale-
kaapuun. Voitte esittää 
nämä totuudet [heille] 
avoimesti.” (Kirkon vii-
toitettu kurssi kasvatuk-
sessa, 2004, s. 3, 10.)
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Jumalan sanalla kestitsemistä, sydämestä lähtevää rukousta ja kuuliaisuutta Herran 
käskyille on toteutettava johdonmukaisesti ja jatkuvasti, jotta todistuksenne kasvaisi ja 
kukoistaisi.” (”Elävä todistus”, Liahona, toukokuu 2011, s. 127.)

• Mitä sellaisia käytännön toimia presidentti Eyring mainitsi, jotka auttavat meitä ravit-
semaan todistustamme? (Kun oppilaat mainitsevat näitä käytännön toimia, pyydä heitä 
sijoittamaan ne taululla olevaan virkkeeseen: Saadaksemme ja säilyttääksemme 
todistuksen meidän tulee kestitä itseämme Jumalan sanalla, rukoilla uskossa ja 
noudattaa Herran käskyjä.)

• Kuinka nämä käytännön toimet ovat vaikuttaneet teidän todistukseenne?

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Moosia 26:5–6 ja panemaan merkille, kuinka epäus-
koiset nuoret vaikuttivat joihinkin kirkon jäseniin.

• Pohtikaa seuraavaa lausumaa: ”Sen tähden kirkon kävi välttämättömäksi ojentaa niitä 
kirkossa olevia, jotka tekivät syntiä” (Moosia 26:6). Mitä tämä mielestänne tarkoittaa? (Oli 
välttämätöntä, että syntiä tehneet kirkon jäsenet tuomittiin ja heitä pidettiin vastuullisina.)

Moosia 26:7–14
Alma kysyy Herralta johdatusta siihen, kuinka tulee tuomita ne, jotka tekevät syntiä
Pyydä oppilaita kuvittelemaan, miltä tuntuisi olla piispa seurakunnassa, jonka jotkut jäse-
net ovat syyllistyneet vakaviin synteihin eivätkä halua tehdä parannusta. Pyydä oppilaita 
pohtimaan itsekseen, mitä he tekisivät tässä tilanteessa. Kuinka he täyttäisivät velvollisuu-
tensa pitää jäseniä vastuullisina synneistään ja auttaa heitä tekemään parannus? Selitä, että 
Alma, joka oli kirkon johtaja, kohtasi samalaisen haasteen.

Tiivistä Moosia 26:7–12 selittämällä, että ne, jotka olivat tehneet syntiä, tuotiin Alman 
eteen. Mitään tämän kaltaista ei ollut tapahtunut kirkossa aiemmin, eikä Alma tiennyt, 
mitä tehdä. Hän päätti lähettää rikkomuksentekijät kuningas Moosian eteen tuomittaviksi. 
Kuningas Moosia palautti heidät Alman luo, jolla oli Jumalan antama valtuus tuomita 
kirkon jäseniä, jotka olivat tehneet syntiä.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moosia 26:13–14. Pyydä luokkaa panemaan mer-
kille, millaiseksi Alma koki vastuunsa tuomita niitä, jotka olivat tehneet syntiä.

• Kun Alma tunsi olevansa huolissaan velvollisuudestaan tuomita rikkomuksentekijöitä, 
mitä hän teki?

• Miksi on tärkeää tietää, että piispat ja seurakunnanjohtajat etsivät ja saavat Herran joh-
datusta, kun he auttavat niitä, jotka ovat tehneet syntiä?

Moosia 26:15–32
Herra ilmoittaa Almalle, kuinka kirkon jäseniä tulee pitää vastuullisina synneis-
tään, ja asettaa parannuksenteon ehdot
Auta oppilaita ymmärtämään kohdan Moosia 26:15–32 taustaa tuomalla esiin, että nämä 
jakeet sisältävät Herran vastauksen Alman kysymykseen siitä, mitä tämän pitäisi tehdä 
rikkomuksentekijöiden suhteen. Kun oppilaat tutkivat Herran vastausta, kannusta heitä 
panemaan merkille periaatteita ja oppeja, jotka auttavat heitä ymmärtämään paremmin 
tuomareina toimivien pappeusjohtajien, kuten piispojen ja seurakunnanjohtajien, tehtä-
vää (sekä Melkisedekin pappeuden haltijoiden kohdalla vaarnanjohtajien, piirinjohtajien 
ja lähetysjohtajien tehtävää). Pyydä heitä myös panemaan merkille periaatteita ja oppeja, 
jotka koskevat anteeksiannon etsimistä.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Moosia 26:17–28 ja huomaamaan jokainen kerta, kun 
Herra käyttää sanaa minun tai minä. Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät nuo sanat 
joka kerta kun ne esiintyvät. Kysy sitten luokalta:

• Mitä kohdassa Moosia 26:17–28 sanat minä ja minun antavat ymmärtää Herran asemasta 
parannuksentekoprosessissa? (Voisit pyytää oppilaita mainitsemaan tiettyjä ilmauksia tai 
jakeita, jotka tukevat heidän vastauksiaan.)

• Mitä totuuksia voimme oppia kohdan Moosia 26:20–21 perusteella Herran palve-
lijoiden roolista parannuksentekoprosessissa? (Auta oppilaita ymmärtämään, että 
pappeusjohtajat edustavat Herraa ja että kun on kyse vakavasta synnistä, piispa 
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tai seurakunnanjohtaja voi auttaa meitä tekemään parannuksen ja saamaan 
anteeksiannon.)

• Millä tavoin piispa tai seurakunnanjohtaja voi auttaa niitä, jotka kamppailevat synnin ja 
kiusausten kanssa?

Selitä, että Herra opetti Almalle, mitä niiden, jotka etsivät anteeksiantoa, täytyy tehdä 
parannuksen eteen. Kehota oppilaita tutkimaan jakeita Moosia 26:29–32 pareittain ja 
panemaan merkille periaatteita, jotka auttavat heitä ymmärtämään, mitä Herra vaatii 
meiltä, kun me teemme parannuksen.

Kun oppilailla on ollut aikaa tutkia näitä jakeita, pyydä muutamia oppilaita kirjoittamaan 
taululle omin sanoin periaatteet, jotka he ovat löytäneet. Mahdollisia vastauksia:

Syntien tunnustaminen johtaa anteeksiantoon.

Herra antaa anteeksi niille, jotka tekevät parannuksen sydämensä vilpittömyydessä.

Meidän täytyy antaa anteeksi muille saadaksemme anteeksi Herralta.

Auta oppilaita ymmärtämään paremmin näitä periaatteita esittämällä seuraavia kysymyksiä:

• Mitä kohdan Moosia 26:29 ilmaus ”tunnustaa syntinsä sinun ja minun edessäni” tarkoit-
taa? (Sinun täytyy ehkä tuoda esiin, että tässä jakeessa sana sinun viittaa Almaan.)

• Kun joku on syyllistynyt vakavaan syntiin, miksi arvelette, että häntä vaaditaan tunnus-
tamaan asia Herralle ja asianomaiselle kirkon johtohenkilölle? (Vakavat rikkomukset, 
kuten siveyden lain rikkominen, saattavat vaarantaa henkilön jäsenyyden kirkossa. Siksi 
sellaisissa tilanteissa henkilön täytyy tunnustaa synti sekä Herralle että Hänen edustajal-
leen kirkossa. Piispoilla ja seurakunnanjohtajilla on pappeuden avaimet, jotta he voivat 
auttaa niitä, jotka ovat tehneet syntiä, etsimään anteeksiantoa. Vaikkakin vain Herra voi 
antaa syntejä anteeksi, niin pappeusjohtajat ovat tukena auttaessaan ihmisiä saamaan 
tämän anteeksiannon. He pitävät kaikki tunnustukset luottamuksellisina ja auttavat 
niitä, jotka tunnustavat synnin, koko parannuksenteon prosessin ajan.)

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että joku tekee parannuksen ”vilpittömin sydämin”? 
(Moosia 26:29.)

• Miksi arvelette Herran vaativan meitä antamaan anteeksi muille? Kuinka parannuksen teke-
minen ja muille anteeksi antaminen liittyvät yhteen? (Ks. 3. Nefi 13:14–15; OL 64:8–11.)

• Mitkä ilmaukset näissä jakeissa saattaisivat rohkaista tai lohduttaa jotakuta, joka haluaa 
tehdä parannuksen mutta ei tunne voivansa saada anteeksi?

Moosia 26:33–39
Alma noudattaa Herran neuvoa ja tuomitsee ne, jotka ovat tehneet syntiä, sekä 
saa kirkossa aikaan järjestyksen
Selitä, että kohdassa Moosia 26:33–37 kerrotaan, kuinka Alma noudatti Herran ohjeita, tuo-
mitsi syntiä tehneet kirkon jäsenet ja sai kirkossa aikaan järjestyksen. Pyydä oppilaita lukemaan 
itsekseen Moosia 26:34–37 ja panemaan merkille, mitä seurasi Alman pyrkimyksistä noudattaa 
Herran neuvoa. Lausu todistuksesi siitä, että kun me teemme parannuksen ja elämme van-
hurskaasti, meillä voi olla rauha sydämessämme ja voimme menestyä hengellisesti.
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Johdanto
Alma nuorempi ja kuningas Moosian pojat kapinoivat 
isäänsä ja Herraa vastaan ja yrittivät hävittää Jumalan 
kirkon. Heidän yrityksensä päättyivät, kun vastauk-
sena vanhurskaiden rukouksiin lähetetty enkeli kutsui 
heitä parannukseen. Tämän ihmeellisen kokemuksen 

tuloksena he syntyivät uudesti Jeesuksen Kristuksen 
sovituksen ansiosta, ja he kulkivat kaikkialla Sarahem-
lan maassa saarnaten evankeliumia ja korjaten aiheut-
tamaansa vahinkoa.

OPPIAIHE 67

Moosia 27

Opetusehdotuksia

Moosia 27:1–22
Enkeli kutsuu Alma nuorempaa ja Moosian poikia parannukseen
Tiivistä tämän oppiaiheen taustaksi Moosia 27:1–7 selittämällä, että monet Sarahemlan 
epäuskoisista alkoivat vainota niitä, jotka kuuluivat kirkkoon. Kun kuningas Moosia oli 
antanut julistuksen, jossa nämä toimet kiellettiin, suurin osa kansasta totteli ja rauha palasi. 
Jotkut yrittivät kuitenkin edelleen hävittää kirkon. Viisi näistä olivat Alman poika Alma 
sekä kuningas Moosian pojat Ammon, Aaron, Omner ja Himni. Alman pojasta Almasta 
käytetään usein nimitystä Alma nuorempi.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moosia 27:8–10. Pyydä luokkaa mainitsemaan 
sanoja tai ilmauksia, jotka kuvaavat Alma nuorempaa ja Moosian poikia.

• Mikä kohta Almaa ja Moosian poikia koskevassa kuvauksessa nousee teidän mielestänne esiin? 
Miksi? (Kirjoita taululle luettelo sanoista ja ilmauksista sitä mukaa kuin oppilaat mainitsevat 
niitä. Jätä taululle tilaa, jotta voit kirjoittaa toisen luettelon myöhemmin oppiaiheen aikana.)

Pyydä oppilaita pohtimaan itsekseen seuraavaa kysymystä:

• Jos olisitte asuneet siihen aikaan Sarahemlassa, kuinka luulette, että olisitte suhtautuneet 
Alman ja Moosian poikien toimiin?

Aseta näkyviin kuva Alma nuoremman kääntymys (Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009, nro 77). 
Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Moosia 27:11–13, jossa kerrotaan tässä maalauksessa kuva-
tusta tapahtumasta. Pyydä sitten yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moosia 27:14. Pyydä luokkaa 
panemaan merkille, mitä syitä enkeli esitti sille, että hän oli tullut Alman ja Moosian poikien luo.

• Mitä tämä jae opettaa siitä, kuinka me voimme auttaa muita, joilla on vaikeuksia? (Var-
mista, että oppilaat ymmärtävät, että Herra vastaa muiden puolesta esittämiimme 
rukouksiin. Voisit kirjoittaa tämän periaatteen taululle ja ehdottaa, että oppilaat kirjoit-
tavat sen pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Moosia 27:14 viereen. Voisit myös ehdottaa, että 
he lisäävät rinnakkaisviitteen kohtaan Jaak. 5:16. Tähdennä, että Herra vastaa meidän 
rukouksiimme, joita lausumme paitsi niiden puolesta, joilla on hengellisiä kamppailuja, 
myös niiden puolesta, joilla on muunlaisia haasteita ja tarpeita.)

• Milloin jonkun muun rukoukset ovat vaikuttaneet teidän elämäänne?

• Milloin teistä on tuntunut, että teidän rukouksenne ovat vaikuttaneet jonkun elämään?

Kannusta oppilaita edelleen rukoilemaan muiden puolesta. Todista siitä, että kertomus 
Alma nuoremmasta ja Moosian pojista on todiste siitä, että Herra kuulee meidän rukouk-
semme, joita lausumme muiden puolesta. Hän ei kumoa niiden tahdonvapautta, joiden 
puolesta me rukoilemme, mutta Hän kuulee meidän rukouksemme, ja Hän vastaa omalla 
tavallaan ja omana aikanaan.

Pyydä yhtä oppilasta tulemaan luokan eteen ja lukemaan ääneen Moosia 27:15–16. Selitä, 
että nämä ovat enkelin sanat Almalle ja Moosian pojille. Tähdennä, että enkeli puhui 
”ikään kuin ukkosen äänellä, mikä järisytti maata” (Moosia 27:11).

• Mikä siinä, mitä enkeli teki ja sanoi, tekee teihin vaikutuksen? Miksi se tekee teihin vaikutuksen?

Tiivistä Moosia 27:19–22 selittämällä, että kun enkeli oli esittänyt sanomansa, Alma ei pystynyt 
puhumaan, hän tuli heikoksi ja hänet kannettiin avuttomana isänsä luo (ks. Moosia 27:19). Kun 

Pyhän Hengen avulla 
opettaminen
Herra on sanonut, että 
meidän tulee saarnata 
Hänen evankeliumiaan 
”Hengen avulla, nimit-
täin Lohduttajan, joka 
lähetettiin maailmaan 
opettamaan totuutta” 
(OL 50:14). Kun opetat, 
etsi Hengen johdatusta 
avuksesi sovittaaksesi 
oppiaiheen oppilaidesi 
tarpeisiin.
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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). Hän käski myös pappien kokoontua, ja he paastosivat ja rukoilivat, 
että hänen poikansa voisi saada takaisin voimansa ja pystyä puhumaan (ks. Moosia 27:22).

Moosia 27:23–31
Alma nuorempi tekee parannuksen ja syntyy uudesti
Palaa luetteloon, jonka kirjoitit taululle aiemmin ja joka kuvaa Almaa ja Moosian poikia. Otsikoi 
se luettelo sanalla Ennen. Kirjoita taulun toiselle puolelle sana Jälkeen. Pyydä oppilaita lukemaan 
Moosia 27:23–24, 28–29 ja panemaan merkille sanoja ja ilmauksia, jotka osoittavat, kuinka Alma 
muuttui. Anna muutamalle oppilaalle mahdollisuus kirjoittaa nämä sanat ja ilmaukset taululle.

• Mitä sellaista Alma jakeiden Moosia 27:24 ja 28 mukaan teki, mikä johti tähän muu-
tokseen? Mitä Herra teki? Kun me pyrimme muuttumaan ja seuraamaan Vapahtajaa, 
miksi on tärkeää ymmärtää, mitä meidän täytyy tehdä? Miksi on tärkeää ymmärtää, mitä 
Herra tekee meidän hyväksemme?

• Kuinka Alman kokemuksesta oppiminen saattaisi auttaa henkilöä, joka luulee, ettei hän 
voi saada anteeksi?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moosia 27:25–26. Pyydä luokkaa mainitsemaan, 
minkä opin Herra opetti Almalle. (Vaikka oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, varmista, 
että he ymmärtävät, että meidän jokaisen täytyy syntyä uudesti Jeesuksen Kristuksen 
sovituksen kautta. Voisit kirjoittaa tämän totuuden taululle.)

Selitä, että uudestisyntyminen tarkoittaa sitä, että Herran Henki saa aikaan voimallisen 
muutoksen ihmisen sydämessä, niin ettei hänellä ole enää halua tehdä pahaa vaan sen 
sijaan hän haluaa tavoitella sitä, mikä on Jumalan (ks. Moosia 5:2).

Voit ehkä myös selittää, että vaikka voimallinen sydämenmuutos tapahtui Alman ja 
Moosian poikien kohdalla ilmeisen nopeasti, useimmat meistä muuttuvat sovituksen 
kautta pikemminkin vähitellen. Se on enemmän tapahtumasarja kuin yksi tapahtuma. 
Auta oppilaita ymmärtämään tämä opinkohta paremmin pyytämällä yhtä heistä lukemaan 
presidentti Ezra Taft Bensonin seuraava lausunto:

”Meidän on oltava varuillamme, kun pyrimme tulemaan enemmän Jumalan kaltaisiksi, 
ettemme masentuisi ja menettäisi toivoa. Kristuksen kaltaiseksi tuleminen on koko elämän 
kestävä pyrkimys, ja hyvin usein siihen liittyvä kasvu ja muutos on hidasta, miltei huomaa-
matonta. Pyhissä kirjoituksissa on merkittäviä kertomuksia miehistä, joiden elämä muuttui 
dramaattisesti, aivan kuin silmänräpäyksessä: Alma nuorempi, Paavali matkalla Damas-
koon, pitkälle yöhön rukoileva Enos, kuningas Lamoni. Tällaiset hämmästyttävät esimerkit 
voimasta muuttua jopa sellaisten kohdalla, jotka ovat syvällä synnissä, antavat luottamusta 
siihen, että sovitus voi tavoittaa nekin, jotka ovat syvimmällä epätoivossa.

Mutta meidän on oltava varovaisia, kun puhumme näistä merkittävistä esimerkeistä. 
Vaikka ne ovat todellisia ja voimallisia, ne ovat pikemminkin poikkeus kuin sääntö. Jokaista 
Paavalia, jokaista Enosia ja jokaista kuningas Lamonia kohden on satoja ja tuhansia, joiden 
kohdalla parannuksenteko on paljon hienovaraisempaa, paljon huomaamattomampaa. 
Päivä päivältä he lähestyvät Herraa tajuamattakaan, että ovat rakentamassa Jumalan kal-
taista elämää. He elävät hiljaa hyvää tehden, palvellen ja omistautuen.” (Ks. ”Voimallinen 
sydämen muutos”, Valkeus, maaliskuu 1990, s. 7.)

Kun oppilaat ovat kertoneet, mitä he ovat oppineet tästä lausumasta, kehota heitä käyttä-
mään muutama minuutti vastatakseen pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa yhteen 
seuraavista kysymyksistä. (Voisit kirjoittaa nämä kysymykset taululle ennen oppituntia, 
laatia kysymyksistä monisteen tai lukea kysymykset hitaasti, jotta oppilaat voivat kirjoittaa 
ne pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa.)

• Kuinka sinä olet muuttunut sovituksen kautta, kun olet tehnyt parannuksen ja tehnyt 
parhaasi seurataksesi Vapahtajaa?

• Minkä yhden asian voit tehdä tullaksesi täydellisemmin Herran luo, jotta voit muuttua 
sovituksen kautta?

Pyydä muutamaa oppilasta kertomaan, mitä he ovat kirjoittaneet ja mikä muutos meissä voi 
tapahtua, kun teemme parannuksen ja osoitamme uskoa Jeesukseen Kristukseen ja Hänen sovi-
tukseensa. (Muistuta oppilaille, ettei heidän tarvitse kertoa mitään, mikä on liian henkilökohtaista 
tai yksityistä. Varmista, että he ymmärtävät, ettei heidän pidä puhua menneistä synneistään.)

Profeettojen lausumien 
esittäminen
Kun lainaus on pitkä, 
voi olla erittäin hyödyl-
listä antaa se oppilaille 
monisteena tai kirjoittaa 
se taululle. Ilman tämän-
kaltaista apua oppilai-
den huomio saattaa 
kääntyä pois tai heidän 
on vaikea ymmärtää.
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MOOSIA 27

Moosia 27:32–37
Alma nuorempi ja Moosian pojat kulkevat kautta maan pyrkien korjaamaan 
aiheuttamansa vahingot ja vahvistamaan kirkkoa
Selitä, että todellinen parannus on sydämenmuutos, ei ainoastaan päätös lakata tekemästä 
jotakin väärää. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moosia 27:32–37. Pyydä luokkaa 
mainitsemaan, mitä sellaista Alma ja Moosian pojat tekivät, mikä oli enemmän kuin että 
he olisivat vain lakanneet tekemästä sitä, mikä on väärin.

• Mitä todisteita huomaatte siitä, että Alma ja Moosian pojat todellakin muuttuivat?

• Mitä me voimme oppia heidän esimerkistään?

Oppilaiden mahdollisia vastauksia:

Nekin, jotka kapinoivat Herraa ja Hänen opetuksiaan vastaan, voivat saada anteeksi.

Todellinen parannus edellyttää sitä, että ihminen tekee kaiken mahdollisen korjatak-
seen aiheuttamansa vahingon. (Voisit selittää, että toisinaan käytämme sanaa hyvittäminen 
tarkoittaessamme aiheutetun vahingon korjaamista ja epäviisaiden valintojemme oikaisua.)

Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta me voimme muuttua vanhurskauden tilaan.

Todista lopuksi siitä, että kertomus Almasta ja Moosian pojista on esimerkki siitä, kuinka Jeesuk-
sen Kristuksen sovituksen voima muuttaa meidät. Todista Vapahtajan halusta antaa anteeksi kai-
kille, jotka näiden nuorukaisten tavoin osoittavat uskoa Häneen ja pyrkivät seuraamaan Häntä.

Kommentteja ja taustatietoja
Moosia 27:25. Uudestisyntynyt

Vanhin David A. Bednar kahdentoista apostolin kooru-
mista on kuvannut uudestisyntymisen prosessia:

”Me aloitamme uudestisyntymisen prosessin harjoitta-
malla uskoa Kristukseen, tekemällä parannuksen syn-
neistämme ja vastaanottamalla upotuskasteen syntien 
anteeksisaamiseksi henkilöltä, jolla on pappeuden valtuus.

– – Kun me olemme nousseet kasteen vesistä, sielumme 
tarvitsee jatkuvaa upottautumista Vapahtajan evanke-
liumin totuuteen ja valoon ja sillä kyllästämistä. Satun-
nainen ja pinnallinen kastautuminen Kristuksen oppiin 
ja osittainen osallistuminen Hänen palautetun kirkkonsa 
toimintaan eivät voi tuottaa hengellistä muodonmuu-
tosta, jonka ansiosta me voimme elää uutta elämää. 
Sen sijaan vaaditaan uskollisuutta liitoille, jatkuvaa 
sitoutumista ja koko sielumme tarjoamista Jumalalle, jos 
aiomme saada iankaikkisuuden siunaukset. – –

Täydellinen uppoutuminen Vapahtajan evankeliumiin 
ja sillä kyllästäminen ovat välttämättömiä vaiheita 
uudestisyntymisen prosessissa.” (”Teidän täytyy syntyä 
uudesti”, Liahona, toukokuu 2007, s. 21.)

Vanhin Bruce R. McConkie, myös kahdentoista aposto-
lin koorumista, on selittänyt:

”Me synnymme uudesti, kun me kuolemme sen 
suhteen, mikä kuuluu jumalattomuuteen, ja kun me 

elämme sen suhteen, mikä kuuluu hengellisyyteen. 
Mutta se ei tapahdu hetkessä, yhtäkkiä. Se – – on 
prosessi. Uudestisyntyminen tapahtuu vähitellen, paitsi 
niissä muutamissa harvoissa tapauksissa, jotka ovat 
niin ihmeellisiä, että ne on talletettu pyhiin kirjoi-
tuksiin. Mitä tulee kirkon jäsenten enemmistöön, me 
synnymme uudesti asteittain ja me synnymme uudesti 
suurempaan määrään valoa ja suurempaan määrään 
tietoa ja suurempaan haluun kohti vanhurskautta, kun 
me pidämme käskyt. – –

Jos me kirkon jäsenet kuljemme reittiä, joka johtaa 
iankaikkiseen elämään, jos me aloitamme hengellisen 
uudestisyntymisen prosessin ja kuljemme oikeaan suun-
taan, jos me kuljemme sielumme pyhittymisen reittiä 
ja etenemme asteittain siihen suuntaan, jos kuljemme 
täydelliseksi tulemisen reittiä sekä askel askeleelta ja 
vaihe vaiheelta teemme sielumme täydelliseksi voit-
tamalla maailman, silloin on ehdottoman taattua – 
asiasta ei ole minkäänlaista epäilystä – että me saamme 
iankaikkisen elämän. Vaikka hengellinen uudestisynty-
minen on vasta edessäpäin, täydelliseksi tuleminen on 
vasta edessäpäin ja täydellinen pyhittyminen on vasta 
edessäpäin, niin jos kuljemme reittiä ja noudatamme 
sitä parhaan kykymme mukaan tässä elämässä, silloin 
kun siirrymme pois tästä elämästä me jatkamme täsmäl-
leen samaa reittiä.” (”Jesus Christ and Him Crucified”, 
Brigham Young University 1976 Speeches, 5. syyskuuta 
1976, s. 5–6, speeches. byu. edu.)
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Johdanto
Koettuaan kääntymyksen kuningas Moosian pojat 
tunsivat voimakasta halua saarnata evankeliumia 
lamanilaisille. Kysyttyään asiasta Herralta ja saatuaan 
lupauksen, että heitä siunattaisiin menestyksellä ja 
varjeluksella, Moosia salli heidän lähteä matkaan. 
Tähän samaan aikaan Moosia teki työtä huolehtiakseen 

pyhistä aikakirjoista, jotka oli uskottu hänen haltuunsa. 
Hän käänsi jerediläisten aikakirjat ja antoi sitten kaikki 
aikakirjat Alma nuoremman haltuun. Koska hänen poi-
kansa olivat kieltäytyneet tilaisuudesta olla kuninkaana, 
hän loi maahan uudeksi hallitusmuodoksi tuomarien 
järjestelmän.

OPPIAIHE 68

Moosia 28–29

Opetusehdotuksia

Moosia 28:1–9
Moosian pojat haluavat saarnata lamanilaisille
Kirjoita ennen oppituntia taululle seuraavat väittämät:

 1. Haluan vilpittömästi muiden iankaikkista onnea.

 2. Olen halukas uhrautumaan auttaakseni muita.

 3. Haluan kertoa evankeliumista muille.

Aloita oppitunti pyytämällä oppilaita arvioimaan itseään mielessään taululla olevien väit-
tämien avulla. Pyydä heitä käyttämään asteikkoa 1–10, jossa 1 tarkoittaa sitä, ettei väittämä 
kuvaa heitä ollenkaan, ja 10 tarkoittaa sitä, että väittämä kuvaa heitä erittäin hyvin.

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Moosia 27:8–10.

• Kuinka arvioisitte tällä samalla asteikolla Almaa ja Moosian poikia tässä vaiheessa hei-
dän elämäänsä?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moosia 28:1–4.

• Kuinka arvioisitte tällä samalla asteikolla Moosian poikia heidän kääntymyksensä jälkeen? 
Mitkä ilmaukset kohdassa Moosia 28:1–4 osoittavat, kuinka paljon he olivat muuttuneet?

• Miksi se, mitä Moosian pojat halusivat, muuttui? (He osoittivat uskoa Jeesukseen Kris-
tukseen, tekivät parannuksen kaikista synneistään ja kokivat kääntymyksen; ks. Moosia 
27:34–36. Voit ehkä myös pyytää heitä katsomaan jaetta Moosia 28:4 tähdentääksesi, 
kuinka Herran Henki vaikutti heihin.)

• Sen pohjalta, mitä olette oppineet lamanilaisista tänä aikana heidän historiaansa, mitä 
vaikeuksia lähetyssaarnaajat saattaisivat kohdata heidän keskuudessaan?

• Millaisen vaikutuksen kohdan Moosia 28:2 perusteella Moosian pojat uskoivat saarnaa-
misellaan olevan lamanilaisten elämään?

• Kuinka Moosian poikien kääntymys vaikutti heidän haluunsa kertoa evankeliumista? 
Mitä periaatteita me voimme oppia heidän esimerkistään? (Tiivistä oppilaiden vastauk-
set kirjoittamalla taululle seuraava periaate: Kun kääntymyksemme syvenee, halumme 
kertoa evankeliumista vahvistuu.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, 
vanhin Dallin H. Oaksin seuraavat sanat. Voisit kannustaa oppilaita 
kirjoittamaan tämän lausuman pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Moosia 
28:1–4 marginaaliin.

”Se, kuinka palavasti haluamme kertoa evankeliumista muille, on suuri 
henkilökohtaisen kääntymyksemme mittari” (”Evankeliumista kertominen”, 

Liahona, tammikuu 2002, s. 8).

Kehota oppilaita pohtimaan, kuinka heidän halunsa kertoa evankeliumista muille on vah-
vistunut, kun he ovat kasvaneet lähemmäksi Herraa.
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MOOSIA 28 – 29

• Millaiset kokemukset elämässänne ovat herättäneet teissä halun kertoa evankeliumista muille?

Pyydä oppilaita kuvittelemaan, että he tuntevat nuoren miehen, joka on kirkon jäsen mutta 
jolla on tuskin mitään halua palvella kokoaikaisessa lähetystyössä.

• Mitä tämä nuori mies voi tehdä vahvistaakseen haluaan kertoa evankeliumista? (Kun 
oppilaat kertovat oivalluksiaan, kannusta heitä muistelemaan, mikä on syventänyt hei-
dän kääntymystään Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin ja kuinka he voisivat suositella 
samanlaisia toimintoja tai kokemuksia tälle nuorelle miehelle. Auta heitä näkemään, että 
syvempi kääntymys johtaa voimakkaampaan haluun kertoa evankeliumista muille.)

Voisit selittää, kuinka itse olet saanut halun opettaa evankeliumia muille. Kun teet niin, voit 
halutessasi lausua todistuksesi siitä, että kun me lähestymme Herraa ja tunnemme Hänen 
Henkensä, meidän halumme kertoa evankeliumista muille vahvistuu.

Pyydä oppilaita lukemaan Moosia 28:5–8 ja kertomaan, miksi Moosia antoi poikiensa 
lähteä niin vaaralliseen lähetystyöhön.

• Mitä siunauksia Herra lupasi Moosian pojille vastauksena Moosian rukoukseen?

Moosia 28:10–20
Moosia kääntää jerediläisten levyt ja antaa pyhät aikakirjat Almalle
Piirrä taululle seuraavaa:

Osoita kuvaa kruunusta ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan Moosia 28:10. Pyydä luokkaa 
panemaan merkille, mikä ongelma kuninkaalla oli, kun hänen poikansa lähtivät lähetys-
työhön. (Hänen piti löytää joku, josta tulisi kuningas hänen jälkeensä.)

Tiivistä Moosia 28:11–19 selittämällä, että Moosia oli käymässä vanhaksi ja että hän käänsi 
osan huomiostaan pyhiin aikakirjoihin, jotka oli uskottu hänen haltuunsa: aikakirjoihin, 
jotka hänen isänsä oli antanut hänelle ja käskenyt häntä pitämään, sekä aikakirjoihin, jotka 
kuningas Limhi oli antanut hänelle. Tehtävässään näkijänä hän käänsi jerediläisten aikakir-
jan – levyt, jotka kuningas Limhin Sarahemlan maata etsimään lähettämä ryhmä oli löytä-
nyt (ks. Moosia 8:7–9). Ohjaa oppilaiden huomio taululla olevaan kuvaan kultalevyistä.

Selitä, että Moosian täytyi paitsi nimittää uusi johtaja valtakuntaansa myös nimittää hen-
kilö huolehtimaan levyistä. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Moosia 28:20.

• Kuka sai pyhät aikakirjat?

• Miksi oli hyvä, että Alma valittiin huolehtimaan näistä aikakirjoista?

Moosia 29
Kansa noudattaa Moosian neuvoa luoda hallitusmuodokseen tuomarien järjestelmä
Pyydä oppilaita nostamaan kätensä, jos he haluaisivat olla kuningas tai kuningatar. Pyydä 
yhtä niistä oppilaista tulemaan luokan eteen ja seisomaan taululle piirretyn kruunun vie-
ressä (tai aseta hänen päähänsä paperikruunu). Pyydä oppilasta kuvailemaan, mitä hyötyä 
hänelle olisi siitä, että hän saisi olla kuningas tai kuningatar.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moosia 29:1–3.

• Kenet kansa halusi kuninkaakseen?

• Mistä Moosian pojat luopuivat voidakseen saarnata lamanilaisille?

• Mitä tilaisuuksia nuoret miehet ja nuoret naiset nykyään uhraavat tai lykkäävät voidak-
seen palvella lähetystyössä?

Tiivistä Moosia 29:4–10 selittämällä, että kuningas Moosia oli huolissaan siitä, että uuden 
kuninkaan nimittäminen voisi johtaa kiistelyyn ja jopa sotaan. Hän mainitsi muitakin 

Todellisen elämän 
tilanteita
Evankeliumin periaat-
teen liittäminen todelli-
sen elämän tilanteeseen 
voi auttaa oppilaita 
tarkastelemaan peri-
aatetta ja käsittämään 
sen merkityksen omassa 
elämässään. Voisit 
neuvoa oppilaille, että 
mitä vilpittömämmin he 
suhtautuvat kyseiseen 
esimerkkiin, sitä tehok-
kaammin se auttaa heitä 
heidän oppimisessaan.
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ongelmia, joita voisi syntyä, jos valtaan tulisi väärämielinen kuningas. Pyydä oppilaita luke-
maan Moosia 29:16–18 ja mainitsemaan näitä ongelmia.

Selitä, että kuningas Moosia ehdotti, että nefiläisten hallitsijana ei olisi enää kuningas. Sen 
sijaan hän suositteli tuomarien järjestelmää, jossa tuomarit valittaisiin kansan äänellä.

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Moosia 29:11, 25 ja panemaan merkille, millä tavoin 
tuomarien oli määrä tuomita kansaa. (”Jumalan käskyjen mukaisesti” ja ”niiden lakien 
mukaisesti, jotka isämme ovat teille antaneet”.)

Kirjoita taululle Moosia 29:26–27, 30, 33–34, 37–38. Jaa luokka pareihin. Pyydä oppilaita 
etsimään nämä jakeet ja ottamaan selvää, mikä oli kansan vastuu kuningas Moosian 
ehdottamassa hallitusmuodossa. Pyydä kutakin paria sitten keskustelemaan seuraavista 
kysymyksistä. (Voisit myös kirjoittaa nämä kysymykset taululle tai laatia niistä monisteen.)

• Mitä hyötyä kuningas Moosian mukaan olisi siitä, että päätökset tehtäisiin kansan 
äänellä? (Hän sanoi, että yleensä kansa ei halua sellaista, ”mikä on vastoin oikeaa”. Hän 
puhui myös siitä, että oli välttämätöntä, että koko kansa kantaisi hallitsemisen kuorman 
ja että jokaisella olisi ”yhtäläiset mahdollisuudet”.)

• Mitä seurauksia hän sanoi aiheutuvan, jos kansan ääni valitsisi pahuuden? (Jumalan 
tuomiot kohtaisivat heitä, ja heidät tuhottaisiin.)

• Mitä teidän mielestänne kohdan Moosia 29:34 ilmaus ”jokainen kantaisi oman osansa” 
tarkoittaa? Kuinka tämä ilmaus saattaisi soveltua kansalaisten vastuuseen osallistua 
asioiden hoitamiseen paikallisesti ja valtakunnallisesti?

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Neal A. Maxwellin seuraava 
lausunto:

”Kulttuurin rappeutumisesta ovat todellisuudessa vastuussa sekä johtajat että seuraajat. – – 
On – – helppo arvostella huonoja johtajia, mutta meidän ei pitäisi antaa seuraajille vapaa-
lippua.” (Ks. ”Tehkää parannus itsekkyydestä (LK 56:8)”, Liahona, heinäkuu 1999, s. 28.)

• Miksi on tärkeää, että sekä johtajat että seuraajat ovat vastuussa toimistaan?

• Mitä te voitte tehdä tukeaksenne vanhurskaita lakeja ja johtajia? (Voisit pyytää oppilaita 
katsomaan kohtaa UK 12.)

Ilmaise varmuutesi siitä, että vaikka maailman jokaisella maalla ei olekaan mahdollisuutta 
valita omia johtajiaan, Herra auttaa aina niitä, jotka turvautuvat Häneen, asuivatpa he 
missä tahansa.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moosia 29:41–43.

• Kenet kansa valitsi ensimmäiseksi ylituomariksi? Elikö hän tehtävänsä mukaisesti oikeu-
denmukaisena ja vanhurskaana johtajana? Mikä oli seurauksena hänen johtamisestaan?

Pyydä oppilaita selittämään omin sanoin, mitä he ovat oppineet luvusta Moosia 29. He 
saattavat mainita seuraavia totuuksia:

Jumalaton johtaja saattaa johdattaa kiistelyyn ja syntiin.

Yleensä kansa ei valitse sellaista, mikä ei ole oikein.

Jos kansa valitsee pahuuden, Jumalan tuomiot kohtaavat sitä.

Jokaisella on velvollisuus tukea vanhurskaita lakeja ja johtajia.

Lausu lopuksi todistus tämän päivän oppiaiheen periaatteista.

Kertaus: Moosia
Käytä jonkin verran aikaa auttaaksesi oppilaita kertaamaan Moosian kirjan. Pyydä heitä 
miettimään, mitä he ovat oppineet tästä kirjasta sekä seminaarissa että tutkiessaan pyhiä 
kirjoituksia itsekseen. Kehota heitä tarvittaessa silmäilemään kirjaa, jotta se auttaa heitä 
muistamaan. Riittävän ajan kuluttua pyydä muutamia oppilaita kertomaan ajatuksiaan ja 
tuntemuksiaan jostakin sellaisesta, mikä kirjassa on tehnyt heihin vaikutuksen.
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JOHDANTO:  

Alman kirja
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Tutkimalla Alman kirjaa oppilaat saavat lisää 
tietoa Jeesuksesta Kristuksesta sekä Hänen 
sovituksensa ja ylösnousemuksensa välttä-
mättömyydestä pelastussuunnitelmassa. He 
oppivat myös, että Jumalan sanalla on voima 
voittaa pappisvalta, väärä oppi, synti, viha 
ja luopumus sekä ohjata ihmisiä kokemaan 
voimallinen sydämenmuutos. Kun oppilaat 
lukevat Alman, Amulekin ja Moosian poikien 
lähetystyöponnisteluista sekä antinefilehiläis-
ten (Ammonin kansan) kääntymyksestä ja 
uskollisuudesta, he voivat rakentua ja saada 
innoitusta. Kun he tutkivat lukuja, joissa 
käsitellään yksityiskohtaisesti sodankäyntiä 
nefiläisten ja lamanilaisten välillä, he voivat 
oppia periaatteita, jotka ohjaavat heitä 
niinä myrskyisinä aikoina, joita he elävät, ja 
auttavat heitä voittamaan henkilökohtaiset 
kamppailunsa vastustajaa vastaan.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Mormon kokosi Nefin isojen levyjen aikakirjat 
ja laati niistä lyhennelmänä Alman kirjan. Kirja 
on nimetty Alman pojan Alman mukaan, jota 
kutsutaan usein Alma nuoremmaksi. Kun 
kuningas Moosia pani nefiläisten keskuudessa 
alulle tuomarien hallituskauden, Alma nuo-
remmasta tuli ensimmäinen ylituomari, ja hän 
seurasi isäänsä koko kirkon ylipappina (ks. 
Moosia 29:42). Lopulta hän luopui asemas-
taan ylituomarina omistautuakseen koko-
naan 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.

Keille tämä kirja kirjoitettiin 
ja miksi?
Mormon ei kohdistanut Alman kirjaa 
millekään tietylle kuulijakunnalle, eikä hän 
esittänyt syitä siihen, miksi hän kirjoitti sen. 
Kirjan lukuisat opetukset, jotka koskevat 
Jeesuksen Kristuksen lunastustehtävää, 
tukevat kuitenkin omalta osaltaan Mor-
monin kirjan keskeistä tarkoitusta, joka on 
todistaa, ”että Jeesus on Kristus, iankaikki-
nen Jumala” (Mormonin kirjan nimisivu; ks. 
myös Alma 5; 7; 13; 32–34; 36; 39–42).

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Alkuperäiset aikakirjat, joita käytet-
tiin Alman kirjan lähteinä, kirjoitettiin 
luultavasti vuosina 91–52 eKr. Mormon 
lyhensi nuo aikakirjat suunnilleen vuosina 
345–385 jKr. Mormon ei kirjoittanut, missä 
hän oli, kun hän kokosi tämän kirjan.

Mitä erityisiä 
asiakokonaisuuksia tässä 
kirjassa on?
Vaikka Alman kirja on Mormonin kirjan 
kirjoista pisin, se kattaa vain 39 vuoden 
ajanjakson – noin 91–52 eKr. Kirjassa 
kerrotaan ensimmäisestä kerrasta, jolloin 
lähetystyö lamanilaisten keskuudessa oli 
menestyksellistä. Siinä myös tähdennetään 

kääntyneiden lamanilaisten uskollisuutta 
liittojensa pitämisessä (ks. Alma 23:6–7; 
24). Lisäksi Alman kirjassa on opetuksia 
seuraavista aiheista: ennalta asettamisen 
oppi ja Melkisedekin palvelutyö (ks. Alma 
13), Jumalan sanan voima (ks. Alma 31), 
kuinka voi kasvattaa uskoa Jeesukseen 
Kristukseen (ks. Alma 32–34), siveyden 
lain rikkomisen vakavuus (ks. Alma 39), 
henkemme tila kuoleman jälkeen (ks. 
Alma 40), opit ylösnousemuksesta ja 
palauttamisesta (ks. Alma 40–41) sekä 
oikeudenmukaisuuden ja armon roolit 
taivaallisen Isän lunastussuunnitelmassa 
(ks. Alma 42). Tässä kirjassa on myös Her-
ran ohjeet puolustautumisesta ja sodan 
oikeutuksesta (ks. Alma 43:45–47).

Päätapahtumat
Alma 1–3 Nehor aloittaa nefiläisten 
keskuudessa pappisvallan. Alma 
johtaa vanhurskaita nefiläisiä 
puolustautumaan Amlisia ja tämän 
seuraajia vastaan, jotka ovat yhdis-
tyneet lamanilaisten sotajoukon 
kanssa. Estettyään Amlisin yrityksen 
päästä kuninkaaksi ja tuhota kirkko 
nefiläiset voittavat vielä toisen 
lamanilaisten sotajoukon.

Alma 4–16 Alma luopuu ylituoma-
rin tehtävästä. Hän kulkee kaik-
kialla nefiläisten maassa taistellen 
ylpeyttä ja jumalattomuutta vas-
taan saarnaamalla Jumalan sanaa. 
Amulek liittyy Alman mukaan, ja 
he opettavat Jeesuksen Kristuk-
sen sovitusta, ylösnousemusta ja 
sitä, kuinka tulee uskoa Herraan 
ja tehdä parannus. Seesrom kokee 
kääntymyksen, ja hänet kastetaan.

Alma 17–28 Moosian pojat ja muut 
saarnaavat Jumalan sanaa lamani-
laisten keskuudessa Nefin maassa. 
Tuhansia kääntyy Herraan. Kään-
nynnäiset hylkäävät sota- aseensa ja 
menevät asumaan nefiläisten kes-
kuuteen. Monet ihmiset kuolevat 
nefiläisten ja lamanilaisten välisessä 
suuressa taistelussa.

Alma 29–42 Alma haluaa tuoda 
sieluja parannukseen. Hän saattaa 
häpeään Korihorin, antikristuk-
sen. Opettaessaan soramilaisia, 

erästä nefiläisluopioryhmää, Alma 
vertaa Jumalan sanaa siemeneen, 
jota täytyy ravita uskolla. Amulek 
todistaa sovituksesta ja opettaa 
soramilaisia osoittamaan parannuk-
seen johtavaa uskoa. Alma antaa 
henkilökohtaisia neuvoja ja lausuu 
todistuksen pojilleen Helamanille, 
Siblonille ja Koriantonille. Alma 
uskoo pyhät aikakirjat Helamanin 
haltuun. Hän puhuu kuolevaisuu-
den jälkeisestä henkimaailmasta, 
ylösnousemuksesta sekä oikeuden-
mukaisuuden ja armon rooleista 
Jumalan suunnitelmassa.

Alma 43–45 Nefiläisluopiot yllyttä-
vät lamanilaisia vihaan, ja nämä 
ryhtyvät sotaan nefiläisiä vastaan. 
Moroni johtaa nefiläiset saamaan 
voiton Serahemnan sotajoukosta. 
Alma keskustelee Helamanin kanssa 
ja siunaa hänet, profetoi nefiläisten 
tuhosta ja lähtee pois maasta.

Alma 46–63 Moroni, Lehi, Teankum, 
Helaman ja Pahoran johtavat nefiläi-
set voittoon lamanilaisten sotajou-
koista, joiden johdossa ovat Amalik-
kia ja Ammoron. Moroni ja Pahoran 
kukistavat myös kuninkaankannat-
tajina tunnettujen nefiläisluopioiden 
kapinan. Siblon saa nefiläisten aika-
kirjat ja antaa ne myöhemmin Hela-
manin pojalle Helamanille. Moroni-
han sotajoukko voittaa lamanilaiset 
vielä yhdessä taistelussa.
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Alma 1–2
Johdanto
Pian sen jälkeen kun Almasta oli tullut ylituomari, 
mies nimeltä Nehor sai ihmisten keskuudessa mainetta 
saarnaajana. Hän puhui kirkkoa ja sen oppeja vastaan, 
ja hän sai monet uskomaan häneen itseensä sekä 
antamaan hänelle rahaa. Kun Nehor surmasi Gideonin, 
joka oli uskollinen kirkon jäsen, hänet tuotiin Alman 
eteen. Alma totesi Nehorin syyllistyneen pappisvaltaan 
ja yrittäneen toteuttaa pappisvaltaa miekalla, ja hän 
tuomitsi Nehorin kuolemaan. Kirkko menestyi, ja sitä 

johtivat uutterat ja nöyrät papit, mutta pappisvalta 
jatkui. Nehorilaisiin kuulunut viekas mies nimeltä Amlisi 
kokosi tukijoukkoja monien ihmisten keskuudessa ja 
yritti tuloksetta päästä nefiläisten kuninkaaksi. Hän ja 
hänen seuraajansa nousivat kapinaan, ryhtyivät soti-
maan nefiläisiä vastaan ja lopulta yhdistivät voimansa 
lamanilaisten sotajoukon kanssa. Näiden sotajoukkojen 
hyökkäyksissä nefiläiset kärsivät monia tappioita, mutta 
Herran vahvistamina he pääsivät niistä voitolle.

Opetusehdotuksia

Alma 1
Pappisvallan ja vainon leviämisestä huolimatta monet pysyvät lujina uskossa
Kirjoita taululle suosittu.

• Mitä vaaroja liittyy suosion tavoittelemiseen? Mitä vaaroja liittyy siihen, että seuraa 
ihmisiä vain siksi, että he ovat suosittuja?

Selitä, että miehestä nimeltä Nehor tuli suosittu joidenkin Sarahemlan asukkaiden kes-
kuudessa. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 1:2–6 ja panemaan merkille, mitä 
Nehor opetti ja kuinka ihmiset suhtautuivat siihen. Kun oppilaat ovat kertoneet, mitä ovat 
löytäneet, voisit esittää seuraavanlaisia kysymyksiä:

• Miksi Nehorin opetus, josta kerrotaan jakeessa Alma 1:4, on vaarallinen? (Jos oppilaiden 
on vaikea vastata tähän kysymykseen, tuo esiin, että Nehor opetti, että kaikki ihmiset 
tulevat saamaan iankaikkisen elämän riippumatta siitä, mitä he tekevät. Tämä opetus 
jättää huomiotta parannuksenteon, toimitusten ja Jumalan käskyjen pitämisen tarpeelli-
suuden. Ks. myös Alma 15:15.)

• Mitä seurauksia voisi tulla henkilölle, joka uskoo tämän opin?

• Kuinka Nehorin menestys vaikutti häneen? (Ks. Alma 1:6.)

Tiivistä Alma 1:7–15 selittämällä, että eräänä päivänä Nehor oli menossa saarnaamaan 
yhdelle seuraajiensa ryhmälle, kun hän tapasi Gideonin, joka oli auttanut vapauttamaan 
Limhin kansan orjuudesta ja joka palveli sillä hetkellä kirkossa opettajana. Nehor ”alkoi 
kiistellä ankarasti [Gideonin kanssa] voidakseen eksyttää kirkon väen; mutta [Gideon] piti 
puolensa häntä vastaan ojentaen häntä Jumalan sanoilla” (Alma 1:7). Kiukunpuuskassa 
Nehor veti esiin miekkansa ja surmasi Gideonin. Kirkon väki vei Nehorin Alman luo, joka 
oli ylituomari, tuomittavaksi rikoksistaan. Alma tuomitsi Nehorin kuolemaan, ja Nehor 
”kärsi häpeällisen kuoleman” (Alma 1:15). 

Kehota oppilaita etsimään jakeen Alma 1:12 muutamilta ensimmäisiltä riveiltä sana, jota 
Alma käytti kuvatessaan, minkä Nehor oli tuonut tämän kansan keskuuteen ensimmäisen 
kerran. Kehota oppilaita katsomaan alaviitettä 12a. Pyydä heitä ottamaan esiin ensimmäi-
senä mainittu viite: 2. Nefi 26:29. Pyydä heitä lukemaan tämä jae itsekseen.

• Osaisitteko ilmaista omin sanoin, mitä pappisvalta siis on? Mitä mielestänne tarkoittaa 
se, että ihmiset ”asettavat itsensä maailman valoksi”? Miksi se on vaarallista?

• Millä tavoin Nehorin saarnaaminen on esimerkkinä pappisvallasta?

• Mitä Alman mukaan tapahtuisi kansalle, jos pappisvalta toteutettaisiin sen keskuudessa 
väkivalloin?

• Miksi arvelette, että ihmisistä on houkuttelevaa opettaa siten, että muut ylistävät heitä?

Kirkon oppikirjojen 
käyttäminen ja 
oppiaiheiden 
soveltaminen
Kirkon oppikirjat valmis-
tellaan huolella sen var-
mistamiseksi, että kirkon 
opit säilyvät puhtaina. 
Harkitse huolella tämän 
oppikirjan opetusehdo-
tuksia, jotka auttavat 
sinua olemaan uskolli-
nen pyhiin kirjoituksiin 
kirjoittaneiden profeet-
tojen tarkoitukselle. 
Voit kuitenkin sovittaa 
oppiaiheet oppilaidesi 
tarpeiden ja olosuhtei-
den mukaan.
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ALMA 1– 2

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 1:16. Pyydä luokkaa panemaan merkille, 
kuinka ja miksi pappisvallan leviäminen jatkui myös Nehorin kuoleman jälkeen. Kun oppi-
laat ovat kertoneet, mitä ovat löytäneet, kysy:

• Mitkä ovat pappisvaltaa harjoittavien ihmisten tavoitteet jakeen Alma 1:16 mukaan? (He 
tekevät sitä ”rikkauksien ja kunnian tähden” – toisin sanoen saadakseen rahaa ja suosiota.)

Selitä, että pappisvalta ja sen vaikutukset olivat nefiläisten vaivana monia vuosia (ks. 
Alma 2; 15:15; 24:28). Tähdennä, että meidän aikanamme meidän tulee varoa pappisvaltaa 
sekä kirkon sisällä että kirkon ulkopuolella. Me emme saa antaa pappisvaltaa harjoitta-
vien ihmisten pettää itseämme. Meidän tulee myös varoa pappisvallan asenteita ja tekoja 
omissa pyrkimyksissämme opettaa evankeliumia.

• Millaisia mahdollisuuksia teillä on opettaa evankeliumia? (Auta oppilaita huomaamaan, 
että heillä on monia mahdollisuuksia opettaa evankeliumia. He opettavat toisiaan, kun he 
osallistuvat toimintaan seminaarissa sekä koorumeissaan ja luokissaan. He voivat opettaa 
perhettään perheillassa. Nuoret miehet palvelevat kotiopettajina. Nuoria miehiä ja nuoria 
naisia voidaan pyytää puhumaan sakramenttikokouksessa. He voivat kertoa muille evan-
keliumista nyt, ja he voivat valmistautua palvelemaan kokoaikaisina lähetyssaarnaajina.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin 
David A. Bednarin seuraava lausunto:

”Kaikki sellainen, mitä te tai minä teemme opettajina ja mikä tietoisesti ja 
tarkoituksellisesti kiinnittää huomion meihin itseemme – esittämissämme 
sanomissa, käyttämissämme menetelmissä tai henkilökohtaisessa esiintymi-
sessämme – on eräänlaista pappisvaltaa, joka estää Pyhän Hengen vaikutta-
van opetuksen” (ks. ”Etsikää oppimista uskon kautta”, Liahona, syyskuu 
2007, s. 22–23).

Tähdennä, että jos me tietoisesti vedämme huomion itseemme pyrkiessämme opettamaan 
evankeliumia, me olemme esteenä Pyhän Hengen opetuksen tehokkuudelle.

Lue seuraava luettelo vaikuttimista, joita ihmisillä saattaa olla, kun he opettavat. Kehota oppi-
laita keskustelemaan siitä, mitkä vaikuttimet voisivat olla esimerkkejä pappisvallasta ja miksi.

Johtaa muita Vapahtajan luo.

Näyttää, kuinka hassu osaa olla.

Auttaa muita tuntemaan Henki.

Esitellä älykkyyttään.

Auttaa muita toteuttamaan evankeliumin totuuksia omassa elämässään.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 1:26–27. Pyydä luokkaa mainitsemaan, millä 
tavoin Jumalan papit toimivat toisin kuin Nehor.

• Kuinka nefiläispappien esimerkki voi auttaa meitä välttämään pappisvaltaa?

• Kuinka nämä papit osoittivat sitoumuksensa Jumalaa kohtaan?

Selitä, että pappisvalta johti kiistelyyn ja vainoon nefiläisten keskuudessa. Auta oppilaita 
valmistautumaan jakeiden Alma 1:19–33 tutkimiseen esittämällä seuraavat kysymykset:

• Milloin olette nähneet ihmisten kiusaavan, pilkkaavan tai vainoavan niitä, jotka pitävät 
Jumalan käskyt?

• Oletteko te koskaan tunteneet, että teitä kiusataan, pilkataan tai vainotaan käskyjen 
pitämisen vuoksi? Jos olette, niin kuinka suhtauduitte siihen?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 1:19–20 ja panemaan merkille esimerkkejä 
kirkon jäseniin kohdistetusta vainosta. Kun oppilaat ovat kertoneet, mitä ovat löytäneet, 
kirjoita taululle seuraavat kysymykset ja kehota oppilaita kopioimaan ne seminaarimuis-
tivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan. Anna heille aikaa lukea pyhien 
kirjoitusten kohdat itsekseen ja vastata kysymyksiin.

Miten jotkut jäsenet kohdan Alma 1:21–24 mukaan suhtautuivat vainoon? Mitä heidän toimis-
taan seurasi?

Miten muut kirkon jäsenet kohdan Alma 1:25–31 mukaan elivät vainosta huolimatta? Mitä 
siunauksia he saivat?

Kun oppilailla on ollut riittävästi aikaa tutkia näitä kohtia, kysy heiltä, mitä me voimme oppia 
näistä kohdista. Oppilaat saattavat mainita toisen tai molemmat seuraavista periaatteista:
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Vaikkakaan ihmiset ympärillämme eivät olisi kuuliaisia, me voimme olla lujia ja 
järkkymättömiä käskyjen pitämisessä.

Kun me elämme evankeliumin mukaan, meillä voi olla elämässämme rauha, vaikka 
meitä vainottaisiin.

• Milloin olette nähneet, että nämä periaatteet ovat totta?

Alma 2
Amlisi ja muut kapinoivat ja liittyvät lopulta lamanilaisiin taistellakseen nefiläisiä vastaan
Selitä, että noin neljä vuotta Nehorin kuoleman jälkeen nefiläiset kohtasivat toisen jumalat-
toman miehen, joka onnistui saamaan julkista tukea. Järjestä oppilaat pareiksi. Pyydä, että 
kunkin parin ensimmäinen oppilas lukee Alma 2:1–7 ja toinen lukee Alma 2:8–18. Kehota 
oppilaita laatimaan pääkohdat uutisartikkeliin, joka perustuu heille annettuihin jakeisiin 
ja jossa kuvataan, mitä vanhurskaat ihmiset tekivät puolustautuakseen jumalattomuutta 
vastaan. Kehota oppilaita 4–5 minuutin kuluttua kertomaan kirjoittamansa pääkohdat paril-
leen. Voisit pyytää muutamaa oppilasta kertomaan kirjoittamansa pääkohdat luokalle.

Esitä seuraavat kysymykset varmistaaksesi, että oppilaat ymmärtävät jakeet, joita he ovat 
tutkineet:

• Mitä Amlisi halusi tehdä?

• Miksi nefiläiset kohdan Alma 2:18 mukaan pystyivät estämään Amlisin yrityksen päästä 
kuninkaaksi? (”Herra vahvisti nefiläisten kättä.” Voisit kannustaa oppilaita merkitsemään 
tämän lausuman pyhiin kirjoituksiinsa.)

Pyydä luokkaa luettelemaan esimerkkejä jumalattomuudesta, jota nuoret kohtaavat 
nykyään. He saattavat mainita kiusauksia, ja he saattavat mainita myös koettelemuksia, 
joita he kohtaavat muiden jumalattomuuden vuoksi. Kun he edelleen tutkivat lukua Alma 
2, kehota heitä pohdiskelemaan sitä, millä tavoin he voivat saada Herralta apua voittaak-
seen kohtaamiaan kiusauksia ja haasteita.

Selitä, että nefiläiset sotilaat kukistivat monia amlisilaisista, mutta he olivat hämmästyksis-
sään nähdessään, että jäljelle jääneet amlisilaiset liittyivät lamanilaisten sotajoukkoon (ks. 
Alma 2:19–25). Ennen kuin nefiläisten sotajoukot ehtivät palata Sarahemlan kaupunkiin, 
yhdistynyt sotajoukko hyökkäsi heidän kimppuunsa. Pyydä oppilaita etsimään jakeesta 
Alma 2:27 ilmaus, joka osoittaa lamanilaisten ja amlisilaisten yhdistyneen sotajoukon koon.

Kehota oppilaita hetkeksi pysähtymään ja kuvittelemaan, mitä he ajattelisivat ja miltä 
heistä tuntuisi, jos he olisivat kuuluneet nefiläisten sotajoukkoon. Pyydä yhtä oppilasta 
lukemaan ääneen Alma 2:28–31, 36 ja pyydä oppilaita panemaan merkille, kuinka taistelu 
päättyi. Kun oppilaat ovat kertoneet, mitä ovat löytäneet, voisit ehdottaa, että he korostavat 
näissä jakeissa sanat vahvistanut, vahvisti ja vahvistui.

• Miksi Herra kohdan Alma 2:28 mukaan vahvisti nefiläisiä? (Oppilailla saattaa olla 
tähän kysymykseen eri vastauksia. Auta heitä huomaamaan seuraava periaate: kun me 
huudamme Jumalan puoleen, jotta Hän auttaisi meitä puolustautumaan jumalat-
tomuutta vastaan, Hän vahvistaa meitä.)

• Miksi arvelette, että on tärkeää saada Jumalalta voimaa puolustautua jumalatto-
muutta vastaan, eikä niinkään, että jumalattomat vaikutteet poistetaan täysin meidän 
elämästämme?

• Kuinka voitte noudattaa Alman esimerkkiä, kun puolustaudutte jumalattomuutta vastaan?

Kehota oppilaita kirjoittamaan vastaus toiseen seuraavista kysymyksistä:

• Kuinka Herra on vahvistanut sinua, kun olet kohdannut jumalattomuutta?

• Mikä on yksi tapa, jolla voit puolustautua jumalattomuutta vastaan nyt?

Kun oppilailla on ollut aikaa kirjoittaa, pyydä muutamia heistä kertomaan vastauksensa. 
Voisit kertoa myös oman vastauksesi. Kannusta oppilaita noudattamaan nefiläisten esi-
merkkiä – rukoilemaan Herralta apua ja olemaan kelvollisia saamaan vahvistusta Jumalalta 
pyrkimyksissään. Todista lopuksi, että Jumala vahvistaa meitä, kun me puolustaudumme 
jumalattomuutta vastaan.
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Johdanto
Liityttyään yhteen lamanilaisten sotajoukon kanssa amli-
silaiset erottautuivat nefiläisistä panemalla punaisen 
merkin otsaansa. Amlisilaiset ja lamanilaiset taistelivat 
nefiläisiä vastaan, ja taistelussa kuoli ”tuhansia ja kym-
meniätuhansia” (ks. Alma 3:26). Tämän taistelun jälkeen 
monet nefiläiset nöyrtyivät ja ”heräsivät muistamaan 
velvollisuutensa” (Alma 4:3). Suunnilleen 3 500 ihmistä 

kastettiin, ja he liittyivät kirkkoon. Seuraavana vuonna 
monet kirkon jäsenet kävivät kuitenkin ylpeiksi ja alkoi-
vat vainota muita. Huolissaan tästä jumalattomuudesta 
Alma luopui tehtävistään ylituomarina mutta jatkoi 
palvelua kirkon ylipappina. Tässä tehtävässä hän suun-
nitteli matkustavansa ympäri seutua esittäen puhtaan 
todistuksen ja kutsuen ihmisiä parannukseen.

OPPIAIHE 70

Alma 3–4

Opetusehdotuksia

Alma 3:1–19
Nefiläiset taistelevat amlisilaisia ja lamanilaisia vastaan
Jaa luokka pieniin ryhmiin. Anna kullekin ryhmälle paperi, johon on kirjoitettu seuraavat 
sanat: vaatteet, hiustyylit, korva-  ja muut korut, tatuoinnit. Pyydä ryhmiä keskustelemaan 
siitä, mitä viestejä ihmiset saattaisivat näillä asioilla lähettää joko tietoisesti tai tahattomasti.

Muistuta oppilaille, että amlisilaiset erkanivat nefiläisistä ja liittyivät lamanilaisten sota-
joukkoon (ks. Alma 2). Kehota oppilaita lukemaan Alma 3:4 ja panemaan merkille, kuinka 
amlisilaiset muuttivat ulkoista olemustaan.

• Keistä amlisilaiset halusivat erottua?

• Kuinka jotkut ihmiset nykyään saattaisivat ulkoisella olemuksellaan erottautua van-
hurskaista? (Kun oppilaat vastaavat, varmista, että käy selväksi se, että jotkut muuttavat 
tietoisesti ulkoista olemustaan erottautuakseen vanhurskaista tai kapinoidakseen kirkon 
tasovaatimuksia vastaan. Muut seuraavat maailmallisia trendejä käsittämättä sitä, että he 
lähettävät viestejä itsestään.)

Selitä, että kun amlisilaiset merkitsivät otsansa erottuakseen nefiläisistä, he osoittivat, että 
he olivat tuottaneet lamanilaisten kirouksen päällensä. Kehota muutamia oppilaita luke-
maan vuorotellen ääneen jakeet Alma 3:14–19. Auta oppilaita tarkastelemaan näitä jakeita 
esittämällä seuraavia kysymyksiä:

• Mikä ilmaus jakeessa Alma 3:18 kuvaa amlisilaisten tekoja ja asennetta Jumalaa koh-
taan? (”Avoimeen kapinaan Jumalaa vastaan”.)

• Millä tavoin amlisilaiset ”tuottivat kirouksen päällensä”? (Alma 3:19.)

• Mitä totuuksia me voimme oppia näistä jakeista? (Mahdollisia vastauksia: ne, jotka ryhty-
vät avoimeen kapinaan Jumalaa vastaan, tuottavat kielteisiä seurauksia päällensä ja 
jos olemme erossa Jumalasta, syynä on se, että me olemme erottautuneet Hänestä.)

Auta oppilaita ymmärtämään, kuinka tärkeää on erottautua vanhurskain tavoin, esittämällä 
seuraava kysymys:

• Millä tavoin me voimme pukeutumisellamme ja ulkoisella olemuksellamme osoittaa, että 
olemme Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia? (Jos oppilaiden on vaikea vastata tähän kysy-
mykseen, voit antaa heidän lukea osion ”Pukeutuminen ja ulkoinen olemus” kirjasesta 
Nuorten voimaksi [2011, s. 6–8]. Tähdennä, että meidän sisäisen todistuksemme evanke-
liumista pitäisi vaikuttaa meidän pukeutumiseemme ja ulkoiseen olemukseemme.)

Kun oppilaat tekevät päivittäisiä valintojaan, kuten pukeutumista ja ulkoista olemustaan 
koskevia valintoja, kannusta heitä osoittamaan, että he seuraavat Herraa. Tähdennä, että 
me voimme pukeutumisellamme ja ulkoisella olemuksellamme erottautua Jeesuk-
sen Kristuksen opetuslapsiksi.
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Alma 3:20–27
Tuhannet saavat surmansa nefiläisten sekä lamanilaisten ja amlisilaisten 
välisessä taistelussa
Tiivistä Alma 3:20–25 toteamalla, että nefiläiset ajoivat lamanilaiset takaisin, mutta kummal-
lakin puolella tuhansia sai surmansa. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 3:26–
27. Pyydä luokkaa panemaan merkille, minkä asian Mormon halusi meidän ymmärtävän.

• Mikä palkinto näiden jakeiden mukaan koituu niille, jotka ovat kuuliaisia Herralle?

• Mikä seuraus tulee niille, jotka eivät seuraa Herraa?

Voisit kirjoittaa taululle tiivistelmänä seuraavan periaatteen: me saamme onnen tai kur-
juuden sen mukaisesti, ketä me päätämme totella.

Kehota oppilaita miettimään, mitä siunauksia tulee siitä, että päättää seurata Herraa.

• Mitä siunauksia te olette saaneet Herralta, kun olette päättäneet seurata Häntä?

Alma 4:1–14
Kirkossa tapahtuneen kasvun ajan jälkeen kirkon jäsenistä tulee ylpeitä ja he 
kiistelevät toistensa kanssa
Kirjoita taululle nöyrä ja ylpeä.

• Mitä tarkoittaa se, että on nöyrä? (Nöyryys on sitä, että otamme vastaan opetusta ja 
tunnustamme kiitollisina riippuvuutemme Herrasta – ymmärrämme tarvitsevamme alati 
Hänen tukeaan.)

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Alma 4:1–5. Pyydä luok-
kaa panemaan merkille todisteita siitä, että nefiläisistä tuli nöyriä. Kun oppilaat selostavat, 
mitä ovat löytäneet, saattaa olla hyödyllistä tuoda esiin, ettei meidän tarvitse kokea murhe-
näytelmää tullaksemme nöyriksi – me voimme päättää olla nöyriä.

Tähdennä, että kuvaus nefiläisistä kohdassa Alma 4:6 on hyvin erilainen kuin kuvaus 
jakeissa Alma 4:3–5. Osoita taululla olevaa sanaa ylpeä.

• Mitä tarkoittaa se, että on ylpeä? (Ylpeys on nöyryyden vastakohta. Ihmiset, jotka ovat 
ylpeitä, asettuvat vastatusten toinen toisensa ja Jumalan kanssa. He asettuvat lähipiiris-
sään olevien yläpuolelle ja noudattavat mieluummin omia halujaan kuin Jumalan tahtoa.)

Kehota puolta luokkaa lukemaan itsekseen Alma 4:6–8 ja toista puolta luokkaa lukemaan 
itsekseen Alma 4:9–12. Pyydä kumpaakin ryhmää panemaan merkille joidenkin nefiläisten 
ylpeitä tekoja ja sitä, kuinka nuo teot vaikuttivat muihin. Riittävän ajan kuluttua pyydä 
kumpaakin ryhmää kertomaan, mitä he ovat löytäneet.

• Mitä nämä jakeet opettavat siitä, kuinka ylpeys vaikuttaa tapaan, jolla kohtelemme muita?

• Minkä varoituksen huomaatte jakeessa Alma 4:10? (Varmista, että oppilaat ymmärtävät, 
että jos me näytämme epävanhurskasta esimerkkiä, meidän tekomme voivat estää 
muita ottamasta evankeliumia vastaan.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 4:13–14. Pyydä oppilaita panemaan merkille 
esimerkkejä siitä, kuinka jotkut nefiläiset olivat nöyriä silloinkin kun muut olivat ylpeitä.

• Mitä nämä jakeet opettavat siitä, kuinka nöyryys vaikuttaa siihen, miten kohtelemme muita?

Tähdennä, että päätöksemme olla nöyriä tai ylpeitä vaikuttaa meihin itseemme ja muihin. 
Mikäli jää aikaa, kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaan saamistaan kokemuksista, jotka osoittavat tämän lausuman olevan totta.

Alma 4:15–20
Alma luopuu tehtävästään ylituomarina, jotta hän voi omistaa aikansa siihen, 
että kutsuu ihmisiä parannukseen
Kehota oppilaita kuvittelemaan, että he ovat Alman paikalla. He ovat ylituomarin virassa,  
ja monet ihmisistä ovat käyneet ylpeiksi ja vainoavat niitä, jotka ovat edelleen nöyriä.

• Mitä voisitte tehdä auttaaksenne ihmisiä muuttumaan?
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Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 4:15–19. Pyydä luokkaa panemaan merkille, 
mitä Alma päätti tehdä.

• Mitä Alma päätti tehdä? (Hän päätti luopua asemastaan ylituomarina, jotta hän voisi 
omistaa aikansa ihmisten opettamiseen.)

• Mitä ilmaus ”esittämällä puhtaan todistuksen” (Alma 4:19) kertoo siitä, kuinka Alma 
opettaisi?

• Milloin olette kuulleet ihmisten esittävän ”puhtaan todistuksen”? Kuinka nämä koke-
mukset ovat vaikuttaneet teihin?

• Mitä totuuksia voimme oppia Alman esimerkistä kohdassa Alma 4:19?

Oppilaiden mahdollisia vastauksia tähän kysymykseen:

Hengellisten tehtävien täyttäminen saattaa vaatia uhrauksia.

Puhtaan todistuksen esittäminen auttaa muita pääsemään lähemmäksi Jumalaa.

Kannusta oppilaita panemaan merkille Alman puhdas todistus, kun he lukevat itsekseen lukuja 
Alma 5–16 ja kun he keskustelevat näistä luvuista tulevien oppituntien aikana. Kannusta heitä 
myös kiinnittämään huomiota siihen, mikä vaikutus Alman todistuksella oli ihmisiin.

Pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien kertaaminen
Esittele oppilaille muutama uusi pyhien kirjoitusten hallittava kohta tai kertaa muutamia 
kohtia, jotka he jo tuntevat. Laadi kysymyksiä, jotka auttavat heitä löytämään kohdissa ole-
via periaatteita. Kehota heitä kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaan tavoite siitä, mitä he aikovat tehdä elääkseen paremmin jonkin näissä 
kohdissa mainitun periaatteen mukaan. Anna heille jokin tietty aika, jonka kuluessa heidän 
tulee saavuttaa tavoitteensa, ja pyydä heitä olemaan valmiita kertomaan kokemuksestaan 
jollekulle luokan jäsenelle tai koko luokalle, kun he ovat saavuttaneet tavoitteensa.

Huom. Mikäli teillä ei ole aikaa käyttää tätä toimintaa tämän oppitunnin aikana, käytä sitä 
jonakin muuna päivänä. Muita kertaustoimintoja on liitteenä tämän oppikirjan lopussa.

Kommentteja ja taustatietoja
Alma 3:6–17. Merkki ja kirous

Kun oppilaat tutkivat lukua Alma 3, heillä saattaa 
herätä kysymyksiä merkistä ja kirouksesta, joka pantiin 
lamanilaisiin. Voisit selittää, että merkin ja kirouksen 
välillä on ero. Merkki, joka pantiin lamanilaisiin, oli 
tumma iho (ks. Alma 3:6). Tämän merkin tarkoituk-
sena oli saada lamanilaiset ja nefiläiset erottumaan 
toisistaan ja tehdä ero heidän välillään (ks. Alma 3:8). 
Kirous, joka oli vakavampi asia, oli se, että heidät 
”erotetaan pois Herran edestä” (2. Nefi 5:20). Lamani-
laiset ja amlisilaiset tuottivat tämän kirouksen pääl-
lensä kapinoimalla Jumalaa vastaan (ks. 2. Nefi 5:20; 
Alma 3:18–19). Vaikka tummaa ihoa käytettiin tässä 
tilanteessa merkkinä kirouksesta, joka pantiin lamani-
laisiin, Mormonin kirjassa opetetaan, ettei Herra ”torju 
ketään niistä, jotka tulevat hänen luoksensa, mustia 
eikä valkoisia, orjia eikä vapaita, miehiä eikä naisia; 

– – kaikki ovat Jumalalle yhdenvertaisia” (2. Nefi 26:33). 
Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on jokaiselle. Kirkko 
tuomitsee rasismin yksiselitteisesti, myös kaikenlaisen 
rasistisen käytöksen, johon kirkon jäsenet ja muut ovat 
aiemmin hairahtuneet. Presidentti Gordon B. Hinckley 
on julistanut:

”Kukaan, joka esittää väheksyviä huomautuksia toiseen 
rotuun kuuluvista, [ei] voi pitää itseään todellisena 
Kristuksen opetuslapsena. Eikä hän voi ajatella olevansa 
sopusoinnussa – – kirkon opetusten kanssa. – –

Ymmärtäkäämme kaikki, että jokainen meistä on tai-
vaallisen Isämme poika tai tytär, ja Hän rakastaa kaikkia 
lapsiaan.” (”Suuremman ystävällisyyden tarve”, Lia-
hona, toukokuu 2006, s. 58.) Lisäohjeita tästä aiheesta 
on oppiaiheessa 27.

Kannusta oppilaita 
löytämään lisää
Anna oppilaille aika 
ajoin oppitunnin 
päätteeksi jotakin, mitä 
heidän tulee panna 
merkille pyhissä kirjoi-
tuksissa. Tämänkaltaiset 
ehdotukset voivat auttaa 
heitä keskittymään hen-
kilökohtaisessa tutkimi-
sessaan tiettyyn asiaan 
ja voivat auttaa heitä 
saamaan ymmärrystä 
siitä, kuinka yksi luku 
liittyy toiseen lukuun tai 
lukuryhmään.
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Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe
Moosia 26 – Alma 4 (Viikko 14)

Valmisteluaineisto 
kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä 
oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä opeista ja periaatteista, joita 
oppilaat oppivat tutkiessaan lukuja Moosia 26 – Alma 4 
(viikko 14), mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiai-
heesi osana. Opettamasi oppiaihe keskittyy vain muutamiin 
näistä opeista ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen keho-
tuksia, kun mietit oppilaidesi tarpeita.

Päivä 1 (Moosia 26)
Tarkastelemalla nefiläisten sukupolvea, joka ei hankkinut 
todistusta evankeliumista, oppilaat huomasivat, että saadak-
semme ja säilyttääksemme todistuksen meidän tulee kestitä 
itseämme Jumalan sanalla, rukoilla uskossa ja noudattaa 
Herran käskyjä. Alman pyrkimyksistä auttaa muita tekemään 
parannus oppilaat oppivat, että Herra antaa anteeksi niille, 
jotka tekevät parannuksen sydämensä vilpittömyydessä.

Päivä 2 (Moosia 27)
Kun oppilaat perehtyivät Alma nuoremman ja Moosian poikien 
kääntymykseen, he oppivat seuraavat kolme evankeliumin 
totuutta: Herra vastaa uskollisiin rukouksiimme muiden 
puolesta mutta sallii heidän silti käyttää tahdonvapauttaan, 
meidän jokaisen täytyy syntyä uudesti Jeesuksen Kristuksen 
sovituksen kautta, ja todellinen parannus edellyttää sitä, että 
ihminen tekee kaiken mahdollisen korjatakseen aiheuttamansa 
vahingon. Oppilaat kirjoittivat pyhien kirjoitusten tutkimispäivä-
kirjaansa, kuinka he ovat sovituksen ansiosta muuttuneet.

Päivä 3 (Moosia 28–29)
Kun oppilaat lukivat Moosian poikien halusta saarnata 
evankeliumia lamanilaisille, he oppivat, että kun kääntymyk-
semme syvenee, halumme kertoa evankeliumista vahvistuu. 
He myös kirjoittivat kokemuksista, joita heillä on ollut ja 
jotka ovat auttaneet heitä tuntemaan halua kertoa evanke-
liumista. Oppilaat lukivat nefiläisten hallinnollisesta muu-
toksesta ja oppivat, että kansalaisilla on velvollisuus tukea 
vanhurskaita lakeja ja johtajia.

Päivä 4 (Alma 1–4)
Perehtymällä nöyrien nefiläisten esimerkkiin oppilaat oppivat, 
että kun me elämme evankeliumin mukaan, meillä voi olla 
elämässämme rauha, vaikka meitä vainottaisiin. Kun he lukivat 
amlisilaisten kapinoinnista, he huomasivat, että me saamme 
onnea tai kurjuutta sen mukaisesti, ketä me päätämme totella. 
Alma on esimerkki henkilöstä, joka päätti totella Herraa. Hänen 
horjumaton omistautumisensa sille, että hän kutsui ylpeitä 
nefiläisiä parannukseen, auttoi oppilaita näkemään, että Herran 
palvelijat todistavat ja kutsuvat syntisiä tekemään parannuksen.

Johdanto
Tämän oppiaiheen avulla oppilaat voivat kerrata parannuksen 
periaatteita ja pohdiskella sitä, kuinka meidän tulee muuttua 
Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta – kuten Alma nuorempi ja 
Moosian pojat. Rukoile saadaksesi johdatusta, jotta osaat parhaalla 
tavalla auttaa oppilaita tavoittelemaan tätä muutosta elämässään.

Opetusehdotuksia

Moosia 26
Alma saa innoitusta niiden tuomitsemiseen, jotka syyllistyvät 
vakaviin synteihin
Aloita tämä oppiaihe pyytämällä yhtä oppilasta lukemaan luvun 
Moosia 26 alussa oleva tiivistelmä. Lue oppilaille seuraavat 
tilanteet. Pyydä oppilaita miettimään, mitä he voisivat tehdä 
auttaakseen henkilöä kyseisessä tilanteessa.

 1. Nuori nainen on syyllistynyt vakavaan syntiin mutta pelkää 
puhua piispansa kanssa.

 2. Nuori mies haluaa tehdä parannuksen mutta ei osaa tehdä sitä.
 3. Nuori nainen tekee saman synnin kuin aikaisemmin ja on 

huolissaan siitä, ettei Herra enää anna hänelle anteeksi.
 4. Nuori mies päättää tehdä parannuksen mutta kieltäytyy anta-

masta anteeksi jollekulle, joka on loukannut häntä.

Kirjoita taululle seuraava pyhien kirjoitusten viite: Moosia 26:21–
23, 29–31. Selitä oppilaille, että näihin jakeisiin on tallennettu 
Herran ilmoitus Almalle koskien ihmisiä, jotka olivat syyllistyneet 
vakaviin synteihin. Kehota oppilaita lukemaan nämä jakeet ja tun-
nistamaan ainakin yksi periaate, josta saattaa olla apua jollekulle 
edellä olevassa luettelossa kuvatulle henkilölle. Pyydä muutamia 
oppilaita kertomaan vastauksensa luokalle. Voisit itsekin halutes-
sasi kertoa vastauksen ja lausua todistuksesi jostakin parannuksen 
periaatteesta, josta kerrotaan luvussa Moosia 26.

Muistuta oppilaita siitä, että he ovat suunnitelleet soveltavansa yhtä 
luvusta Moosia 26 oppimaansa periaatetta omissa pyrkimyksissään 
tehdä parannusta. Kannusta heitä noudattamaan suunnitelmaansa.

Moosia 27–28
Alma nuorempi ja Moosian pojat tekevät parannuksen ja 
syntyvät uudesti
Anna oppilaille esimerkki henkilöstä, joka on kokenut voimalli-
sen sydämenmuutoksen, pyytämällä muutamia heistä lukemaan 
vuorotellen ääneen seuraava kokemus, jonka on kertonut seitse-
mänkymmenen koorumin jäsen, vanhin Keith K. Hilbig:

”[Itä- Euroopassa palveleva nuori vanhin] ja hänen toverinsa olivat 
löytäneet – – keski- ikäisen Ivan- nimisen miehen – – ja opettaneet 
tätä. Heidän tutkijansa tuli vaikeista oloista, mikä kuvastui hänen 
kuluneista vaatteistaan, hoitamattomasta parrastaan ja epäröi-
västä käytöksestään. Elämä oli ollut hänelle kovaa ja tylyä.

Koska Ivanilla ei ollut mitään aiempaa uskonnollista harjaannusta, 
hänellä oli paljon vastuksia voitettavanaan. Hänen täytyi jättää 
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tavat, jotka eivät olleet sopusoinnussa palautetun evankeliumin 
kanssa. Hänen piti hyväksyä ja sitten omaksua uusia periaatteita. 
Ivan halusi oppia, ja hän valmistautui tunnollisesti kasteeseensa ja 
konfirmointiinsa. Hänen vaatteensa pysyivät kuluneina ja partansa 
hoitamattomana, mutta hän oli ottanut ensimmäiset askeleet. 
Pian Ivanin kasteen jälkeen lähetyssaarnaaja sai siirron. Hän toivoi, 
että hänen ja Ivanin tiet vielä joskus kohtaisivat.

Puoli vuotta myöhemmin lähetysjohtaja lähetti nuoren vanhim-
man takaisin tähän aiempaan seurakuntaan. Vanhin oli yllättynyt 
mutta innokas palaamaan, joten ensimmäisenä sunnuntaina, 
jolloin hän oli taas seurakunnassa, hän tuli uuden toverinsa 
kanssa varhain sakramenttikokoukseen. – –

Vanhin tunnisti lähes jokaisen pienessä seurakunnassa. Hän etsi 
kuitenkin turhaan kasvojen joukosta miestä, jota hän ja hänen 
toverinsa olivat opettaneet ja jonka he olivat kastaneet puoli 
vuotta aiemmin. Vanhimman sisimmässä heräsi pettymyksen ja 
surun tunne. – –

Vanhimman pelot ja pohdiskelut keskeytyivät, kun häntä halaa-
maan riensi tuntematon mies. Siististi ajellun miehen hymy oli 
luottavainen ja hänen kasvonsa säteilivät luontaista hyvyyttä. 
Valkoisessa paidassa ja huolella sidotussa solmiossa hän oli sinä 
sapatti aamuna menossa valmistamaan sakramenttia pienelle 
joukolle. Vasta kun mies alkoi puhua, vanhin tunnisti hänet. Siinä 
oli uusi Ivan, ei se aiempi Ivan, jota he olivat opettaneet ja jonka 
he olivat kastaneet! Vanhin näki ystävässään ruumiillistuneena 
uskon, parannuksen ja anteeksiannon ihmeen; hän näki sovituksen 
todellisuuden.

– – [Ivan] oli kokenut ’sydämen muutoksen’ (Alma 5:26), joka sai 
hänet sekä menemään kasteelle että ponnistelemaan eteenpäin 
jatkuvassa kääntymysprosessissa.” (”Sydämen muutoksen koke-
minen”, Liahona, kesäkuu 2008, s. 39–41.)

Kysy: Mitkä asiat kertomuksessa todistavat siitä, kuinka Ivan oli 
muuttunut? (Varmista, että käy selväksi, että Ivanin tekemät 
ulkoiset muutokset olivat osoituksena syvällisemmästä muutok-
sesta hänen sisimmässään.)

Muistuta oppilaille, että myös luvussa Moosia 27 kuvataan sovituk-
sen kautta tapahtuneen muutoksen kokemista. Pyydä yhtä oppilasta 
tulemaan luokan eteen ja esittämään tiivistäen luku Moosia 27. 
Mikäli mahdollista, oppilas voi myös näyttää kuvaa Alma nuorem-
man kääntymys (Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009, nro 77). 
Pyydä toista oppilasta lukemaan Moosia 27:24–26. Pyydä sitten 
oppilaita mainitsemaan, keiden täytyy muuttua sovituksen kautta 
eli ”syntyä Jumalasta”. Kun oppilaat vastaavat, heidän tulisi ilmaista 
ymmärtävänsä seuraava totuus: meidän jokaisen täytyy syntyä 
uudesti Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta.

Kysy: Millä tavoin te olette nähneet jonkun muuttuvan parem-
paan suuntaan Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta?

Kehota oppilaita pohtimaan kysymyksiä, joita kertomuksen lähe-
tyssaarnaaja kysyi itseltään tavattuaan Ivanin uudelleen: ”Kuinka 
suuren ’sydämen muutoksen’ minä olen kokenut kuluneen 
puolen vuoden aikana? – – Olenko minä ’syntynyt uudesti’?” 
(Lainattuna Keith K. Hilbigin artikkelissa ”Sydämen muutoksen 
kokeminen”, s. 41.)

Kehota oppilaita lukemaan jakeet Moosia 27:24, 28 ja pane-
maan merkille, mitä Alma teki ja mitä Herra teki, mikä sai aikaan 
muutoksen Almassa. Pyydä heitä selittämään, miksi he uskovat, 
että ihmisen ja Herran täytyy kummankin osallistua voimalliseen 
sydämenmuutokseen.

Muistuta oppilaille, että he täyttivät taulukkoon ilmauksia, jotka 
osoittavat, millä tavoin Alma oli erilainen ennen sydämenmuu-
tosta ja sen jälkeen (päivän 2 oppiaiheessa). Päivän 2 tehtävässä 
2 oppilaat kirjoittivat pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa 
”Jälkeen”- sarakkeesta yhden ilmauksen, jonka he toivovat 
kuvaavan heitä läpi heidän elämänsä, ja perustelivat valintansa. 
Pyydä muutamia oppilaita kertomaan, mitä he ovat kirjoittaneet. 
Todista, että voimallinen sydämenmuutos on meille mahdollinen 
Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta.

Pyydä oppilaita pohtimaan, kuinka he ovat muuttuneet Jee-
suksen Kristuksen sovituksen ansiosta. Anna heidän kertoa 
ajatuksistaan, jos he haluavat. Voisit itsekin kertoa, kuinka olet 
muuttunut sovituksen ansiosta.

Kannusta oppilaita työskentelemään sen hyväksi, että he kokevat 
sydämenmuutoksen, jotta he voivat kasvaa lähemmäs Herraa ja 
antaa sovituksen vaikuttaa elämässään.

Jäljennä seuraava taulukko taululle ennen oppituntia tai laadi 
siitä moniste jokaiselle oppilaalle:

Moosia 27:32–37 Moosia 28:1–4

Kuinka Alma ja Moosian 
pojat muuttuivat?
Minkä periaatteen opitte 
näistä jakeista?
Miksi arvelette, että 
hyvittäminen on tärkeä osa 
parannusta?

Kuinka Moosian pojat 
muuttuivat?
Minkä periaatteen opitte näistä 
jakeista?
Millaiset kokemukset elämässänne 
ovat herättäneet teissä halun 
kertoa evankeliumista muille?

Pyydä puolta luokkaa vastaamaan taulukon ensimmäisen sarak-
keen kysymyksiin ja toista puolta luokkaa vastaamaan toisen 
sarakkeen kysymyksiin. Pyydä jokaista oppilasta työskentelemään 
itsenäisesti. Kehota muutamaa oppilasta kummastakin ryhmästä 
kertomaan vastauksensa.

Kehota oppilaita pohtimaan, kuinka he voisivat hyvittää syntinsä 
ja kasvattaa haluaan kertoa evankeliumista muille.

Moosia 29 – Alma 4
Jumala siunasi nefiläisiä, jotka pysyivät vanhurskaina vainon aikoina
Muistuta oppilaille, että Alman kirjan ensimmäisissä luvuissa kuva-
taan vanhurskaiden nefiläisten kokemia vaikeuksien ja vainon aikoja. 
Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 1:25, 27. Pyydä heitä 
mainitsemaan, mitä nämä nefiläiset tekivät vainon aikana.

Tähdennä, että Herra siunasi vanhurskaita nefiläisiä niin että 
he menestyivät paremmin kuin ne, jotka olivat jumalattomia 
(ks. Alma 1:29–32). Pyydä oppilaita pyrkimään siihen, että he 
noudattavat näiden uskollisten nefiläisten esimerkkiä, kun he 
kohtaavat elämässään vaikeuksia.

Seuraava viikko (Alma 5–10)
Mistä tiedätte, oletteko te syntyneet uudesti? Mitä uudesti 
syntyminen tarkoittaa? Kun oppilaat tutkivat lukuja Alma 5–10, 
he löytävät kysymyksiä, joita he voivat esittää itselleen arvioi-
dakseen, ovatko he syntyneet uudesti ja kokeneet voimallisen 
sydämenmuutoksen. Lisäksi he saavat paremman ymmärryksen 
sovituksen syvyydestä ja voimasta.



248

Johdanto
Kun sisäiset kiistat ja jumalattomuus olivat uhkana 
kirkolle (ks. Alma 4:9–11), Alma luopui tuomarinistui-
mesta, jotta hän voisi keskittää pyrkimyksensä kirkon 
vahvistamiseen. Hän aloitti lähetystyön voittaakseen 
takaisin Nefin kansan ”esittämällä puhtaan todistuksen 
sitä vastaan” (Alma 4:19). Alma aloitti lähetystyönsä 

muistuttamalla Sarahemlan kansalle, että Herra oli 
vapauttanut heidän esivanhempansa fyysisestä ja 
hengellisestä orjuudesta. Hän kannusti heitä valmistau-
tumaan viimeiseen tuomiopäivään uskomalla Jumalan 
sanaan ja arvioimalla sydämensä hengellistä tilaa.

OPPIAIHE 71

Alma 5:1–36

Opetusehdotuksia

Alma 5:1–14
Alma kertoo isänsä kääntymyksestä ja niistä, jotka seurasivat häntä
Kirjoita taululle sana muutos. Pyydä oppilaita kertomaan esimerkkejä tavoista, joilla ihmi-
set saattaisivat muuttaa ulkoista olemustaan tai käytöstään. Pyydä heitä selittämään, mikä 
saattaisi aikaansaada ihmisissä näitä muutoksia.

Muistuta oppilaille, että Alma oli huolissaan jumalattomuudesta, joka oli alkanut kasvaa 
nefiläisten keskuudessa. Hän näki, että elleivät he muuttuisi, he menettäisivät tekemiensä 
liittojen luvatut siunaukset. Hän luopui tuomarinistuimesta ja omistautui palvelemaan 
kansaa ja kutsumaan sitä parannukseen. Hän aloitti opettamalla Sarahemlan kansaa.

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Alma 5:3–6. Pyydä luokan 
jäseniä seuraamaan ja panemaan merkille, mitä tapahtumia Alma tähdensi alkaessaan 
opettaa kansaa.

• Kuinka Alman kansalle on saattanut olla hyödyksi kuulla kertomus Alman isän sekä 
häntä seuranneiden orjuudesta, vapautumisesta ja kääntymyksestä?

• Katso jaetta Alma 5:7. Millainen muutos tämän jakeen mukaan oli tapahtunut Alman 
isän ja hänen kansansa elämässä?

Lisää taululle sanan muutos eteen sana sydämen, niin että siinä lukee sydämenmuutos.

• Mitä teidän mielestänne tarkoittaa se, että kokee ”sydämenmuutoksen”? (Voisit auttaa 
oppilaita vastaamaan tähän kysymykseen kertomalla heille, että vanhin Gerald N. Lund 
seitsemänkymmenen koorumista on opettanut, että pyhissä kirjoituksissa sana sydän 
viittaa usein ”todelliseen, sisäiseen ihmiseen” [”Understanding Scriptural Symbols”, 
Ensign, lokakuu 1986, s. 25].)

• Kuinka sydämenmuutos eroaa niistä muutoksista, joista keskustelimme oppitunnin alussa?

Selitä, että jakeissa Alma 5:7–9, 14 Alma käytti useita eri ilmauksia, jotka kuvaavat sitä, 
millainen on sydämenmuutos. Jatka taululle kirjoittamista niin että siinä lukee Sydämen-
muutos on kuin…

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Alma 5:7–9, 14 ja panemaan merkille Alman kuvauk-
sia siitä, millainen on sydämenmuutos. Pyydä heitä kertomaan, mitä he ovat löytäneet. 
Lisää ilmauksia taululle sitä mukaa kuin oppilaat kertovat. (Kirjoittamasi luettelo kuvauk-
sista voisi näyttää seuraavalta: Sydämenmuutos on kuin… heräisi syvästä unesta, täyttyisi 
valolla, vapautuisi kahleista, oma sielu avartuisi, laulaisi lunastavaa rakkautta, syntyisi uudesti 
Jumalasta, saisi Herran kuvan kasvoihinsa.)

• Millä tavoin sydämenmuutos on kuin taululla luetellut kuvaukset?

• Millä tavoin sydämenmuutos saattaisi näkyä ihmisen teoissa? Millä tavoin sydämen-
muutos näkyy toisinaan ihmisen kasvoissa? (Voisit pyytää oppilaita kuvailemaan jonkun 
sellaisen tuntemansa henkilön ulkoista olemusta tai käytöstä, jonka he tuntevat saaneen 
Herran kuvan kasvoihinsa.)
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ALMA 5:1– 36

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 5:10 ja pyydä luokkaa panemaan merkille, mitkä 
kolme kysymystä Alma esitti kansalle. (Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät nämä kysymyk-
set.) Näiden kysymysten lukeminen auttaa oppilaita panemaan seuraavista jakeista merkille ne 
tekijät, jotka saivat Alman ja hänen kansansa kokemaan voimallisen sydämenmuutoksen.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 5:11–13 ja pyydä luokkaa panemaan mer-
kille, mikä sai aikaan voimallisen sydämenmuutoksen Alman isässä ja hänen seuraajissaan. 
(Heidän uskonsa Jumalan sanaan ja siten myös heidän uskonsa ja luottamuksensa Juma-
laan. Voisit myös tähdentää Jumalan sanan vaikutusta, joka mainitaan jakeissa Alma 5:5, 7.)

• Minkä yhteyden näette vallitsevan Jumalan sanaan uskomisen ja sydämenmuutoksen 
kokemisen välillä? (Auta oppilaita tunnistamaan seuraava periaate: kun uskomme 
Jumalan sanaan ja osoitamme uskoa Jeesukseen Kristukseen, voimme kokea 
voimallisen sydämenmuutoksen. Tähdennä, että Jumalan sana, kuten Abinadi ja Alma 
sitä saarnasivat, keskittyy lunastukseen, joka tulee Jeesuksen Kristuksen kautta [ks. 
Moosia 16:4–9; 18:1–2].)

Selitä, että toinen tapa ilmaista, että joku on kokenut voimallisen sydämenmuutoksen, on 
sanoa, että hän on syntynyt uudesti. Auta oppilaita ymmärtämään, että Jumalasta syntymi-
nen eli uudestisyntyminen viittaa muutokseen, jonka henkilö kokee, kun hän ottaa vastaan 
Jeesuksen Kristuksen ja aloittaa uuden elämän Hänen opetuslapsenaan. Auta oppilaita 
ymmärtämään, että voimallisen sydämenmuutoksen kokeminen eli uudestisyntyminen 
on useimmiten vähittäinen prosessi, lukemalla kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, 
vanhin D. Todd Christoffersonin seuraavat sanat:

”Saatatte kysyä: Miksi se voimallinen muutos ei tapahdu minussa nopeammin? – – Useim-
pien meidän kohdalla muutokset tapahtuvat vähitellen ja ajan kuluessa. Uudestisynty-
minen – – on enemmänkin prosessi kuin kertatapahtuma. Ja tuossa prosessissa mukana 
oleminen on kuolevaisuuden keskeinen tarkoitus.” (”Uudestisyntynyt”, Liahona, toukokuu 
2008, s. 78.)

• Milloin te olette tunteneet muutoksen sydämessänne, kun olette pyrkineet elämään 
Jumalan sanan mukaan?

• Kuinka kuvaisitte niitä tunteita ja tekoja, jotka liittyvät sydämenmuutokseen?

• Kuinka teidän sydämenne on muuttunut, kun olette tänä vuonna tutkineet seminaarissa 
Mormonin kirjaa?

Anna oppilaille muutama minuutti aikaa kirjoittaa seminaarimuistivihkoon tai pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan yhdestä tai kahdesta asiasta, jonka/jotka he aikovat tehdä 
elääkseen vilpittömämmin Jumalan sanan mukaan.

Alma 5:15–36
Alma opettaa, että voimallinen sydämenmuutos on edellytyksenä taivaan 
valtakuntaan pääsemiselle
Anna kullekin oppilaalle monisteena seuraava taulukko tai laita se näkyviin taululle, jotta 
oppilaat voivat jäljentää sen.

Hengellinen sydänkäyrä

Alma 5:15 Alma 5:16 Alma 5:19 Alma 5:26 Alma 5:27 Alma 5:28

Aina

Lähes aina

Yleensä

Joskus

Harvoin jos 
koskaan
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Selitä, että sydänkäyrä on diagrammi, jonka avulla lääkärit toisinaan arvioivat tai valvovat 
fyysisen sydämemme toimintaa. Se auttaa heitä huomaamaan ongelmia tai sairauksia, 
jotka vaativat hoitoa.

Kerro oppilaille, että kun Alma oli opettanut, että Jumalan sana oli saanut hänen isänsä 
ja muut kokemaan voimallisen sydämenmuutoksen, hän esitti ihmisille kysymyksiä, jotka 
auttaisivat heitä arvioimaan oman sydämensä tilaa. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 
Alma 5:14 ja panemaan merkille, mitkä kolme kysymystä Alma esitti ihmisille. (Voisit 
ehdottaa, että oppilaat merkitsevät nämä kysymykset.)

Selitä, että Alma esitti enemmänkin kysymyksiä auttaakseen kansaansa pohtimaan sydä-
mensä tilaa. Kehota oppilaita käyttämään muutama minuutti tutkien ja pohtien hengelli-
sen sydänkäyrän yläpuolella lueteltuja pyhien kirjoitusten kohtia. Kannusta heitä tekemään 
merkintä siihen taulukon ruutuun, joka parhaiten kuvaa sitä, kuinka he arvioivat omaa 
tilannettaan suhteessa kunkin kohdan kysymyksiin. (Huomauta, että joissakin jakeissa 
kysymyksiä on enemmän kuin yksi.) Tämän tehtävän henkilökohtaisen luonteen vuoksi 
oppilaita ei pidä pyytää kertomaan vastauksiaan luokalle.

Kun oppilaat ovat saaneet sydänkäyränsä valmiiksi, kehota heitä lukemaan itsekseen Alma 
5:29–31 ja panemaan merkille muutamia lisäkysymyksiä, joita Alma esitti auttaakseen 
ihmisiä arvioimaan sydäntään. (Voisit ehdottaa, että oppilaat muotoilevat näitä kysymyksiä 
hieman soveltaakseen niitä itseensä: ”Olenko riisunut päältäni kateuden?” ”Pilkkaanko 
minä muita?” ”Vainoanko minä muita?”)

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Alma 5:17–18, 20–25. 
Pyydä luokkaa panemaan merkille syitä siihen, miksi meidän sydämemme on muutut-
tava valmistautuessamme tuomiopäivää varten. Esitä seuraavat kysymykset auttaaksesi 
oppilaita ymmärtämään, että kokemalla sydämenmuutoksen me valmistaudumme 
saamaan sijan taivaan valtakunnassa:

• Mitä sanoja ja ilmauksia Alma käytti kuvatakseen sitä olotilaa, jossa haluaisitte olla, kun 
seisotte tuomittavina Jumalan edessä? (Kun oppilaat vastaavat tähän kysymykseen, voisit 
ohjata heidän huomionsa jakeisiin Alma 5:16, 19.)

• Kuinka sydämenmuutoksen kokeminen nyt auttaa teitä valmistautumaan siihen, että 
saatte sijan taivaan valtakunnassa?

Kirjoita taululle seuraavat kysymykset. (Voisit kirjoittaa ne taululle ennen oppitunnin alkua.)

Mitä Herra kutsuu meitä tekemään?

Mitkä ovat tämän kutsun vastaanottamisen tai torjumisen seuraukset?

Mitä nämä jakeet opettavat Vapahtajasta?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 5:33–36 samalla kun muut oppilaat etsivät vas-
tauksia taululla oleviin kysymyksiin. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä vastauksia he löysivät.

Anna lopuksi oppilaille muutama minuutti aikaa kirjoittaa. Pyydä heitä valitsemaan koh-
dasta Alma 5:1–36 jokin jae tai ilmaus. Kehota heitä kirjoittamaan, mitä se jae tai ilmaus 
merkitsee heille ja kuinka he voivat tehdä, mitä siinä ehdotetaan, kun he pyrkivät saamaan 
sydämensä muuttumaan Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta. Todista, että jos me jat-
kuvasti koemme sydämenmuutosta ja tuomme esiin vanhurskauden tekoja, me tulemme 
olemaan valmiita astumaan Jumalan valtakuntaan.

Anna oppilaille 
aikaa pohdiskella
Yksi keino auttaa 
oppilaita oppimaan 
Hengen avulla on antaa 
heille aikaa pohdiskella 
oppitunnin aikana. Vältä 
sitä, että tänä aikana 
esittäisit lisäkysymyksiä, 
antaisit lisäohjeita tai 
pitäisit yllä keskustelua, 
mikä voi häiritä heitä.
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Johdanto
Kun Alma jatkoi saarnaamista Sarahemlassa, hän 
varoitti kansaa vakavista seurauksista, joita liittyy siihen 
päätökseen, noudattavatko he hänen sanojaan vai hyl-
käävätkö he ne. Lisäksi Alma vertasi Jeesusta Kristusta 

hyvään paimeneen, joka kutsuu heitä ja haluaa tuoda 
heidät takaisin laumaansa. Hän kannusti kansaa teke-
mään parannuksen ja välttämään maailman epäpuh-
tautta, jotta he voisivat periä taivaan valtakunnan.

OPPIAIHE 72

Alma 5:37–62

Opetusehdotuksia

Alma 5:37–42, 53–62
Alma varoittaa jumalattomia ja kutsuu kaikkia kuuntelemaan hyvän paimenen ääntä
Aseta näkyviin kuva Jeesus kantaa eksynyttä karitsaa (Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009, nro 64).

• Millä tavoin Vapahtaja on hyvä paimen?

Kun muutama oppilas on vastannut, lue presidentti Ezra Taft Bensonin seuraavat sanat:

”Jeesuksen aikana palestiinalainen paimen tunnettiin siitä, että hän suojeli lampaitaan. Toi-
sin kuin nykyiset lammaspaimenet silloinen paimen kulki aina laumansa edellä. Hän johti 
lampaita. Paimen tunsi jokaisen lampaan 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.) – –

Jeesus käytti tätä aikalaistensa yleisesti tuntemaa esimerkkiä julistaakseen, että Hän on 
hyvä paimen, oikea paimen. Koska Hän rakastaa veljiään ja sisariaan, Hän oli valmis 
antamaan vapaaehtoisesti henkensä heidän puolestaan.” (Ks. ”Kutsu pappeudenhaltijoille: 
’Kaitse minun lampaitani’”, Valkeus, lokakuu 1983, s. 81–82; ks. myös John R. Lasater, 
”Israelin paimenet”, Valkeus, heinäkuu 1988, s. 65–66.)

Auta oppilaita muistamaan luvun Alma 5 asiayhteys selittämällä, että Alma meni saarnaa-
maan Sarahemlan kansalle, jotka olivat ”kuin lampaat ilman paimenta” (Alma 5:37). Pyydä 
oppilaita muistamaan, mitä haasteita Sarahemlan kansa kohtasi ja mitä Alma kannusti heitä 
tekemään. Voisit lyhyesti kerrata edellisestä oppiaiheesta muutamia tärkeitä jakeita, kuten 
Alma 5:14–20, auttaaksesi oppilaita muistamaan tätä taustaa. Varmista, että oppilaat ymmär-
tävät, että Sarahemlan kansa oli kauheassa tilassa jumalattomuutensa vuoksi (ks. Alma 7:3).

Kehota kahta tai kolmea oppilasta lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Alma 5:37–42. Pyydä 
luokkaa panemaan merkille, millä tavoin ihminen voi tietää, kuuluuko hän Vapahtajan lam-
paisiin vai ei. Kun oppilaat ovat kertoneet, mitä ovat löytäneet, esitä seuraavat kysymykset:

• Kuinka ihmiset ovat kuin lampaita, jotka tarvitsevat paimenta?

• Kuinka hyvä paimen kohdan Alma 5:37–38 mukaan osoittaa rakkauttaan ja huolenpi-
toaan lampaita kohtaan? (Hän yhä kutsuu heitä omassa nimessään.)

• Kuinka voimme kohdan Alma 5:41 mukaan tietää, kuuntelemmeko me hyvän paimenen ääntä?

• Mitkä teot saattaisivat osoittaa, että henkilö seuraa hyvää paimenta?

Kun oppilaat ovat vastanneet, pyydä yhtä oppilasta lukemaan presidentti Ezra Taft Benso-
nin seuraavat sanat, joissa hän kuvaa ihmisiä, jotka ovat sitoutuneet seuraamaan Jeesusta 
Kristusta. (Voisit laatia tästä lainauksesta monisteen kullekin oppilaalle.)

”Kun valitsette Kristuksen seuraamisen, valitsette muuttumisen. – –

Kristuksen tähden muuttuneet ihmiset seuraavat Kristusta. – –

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, niin mikä tärkeämpää, he ovat valmiit 
elämään Hänen tähtensä.
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Kun menette heidän kotiinsa, niin seinillä olevat kuvat, hyllyissä olevat kirjat, kodissa kuu-
luva musiikki, heidän sanansa ja tekonsa ilmaisevat heidän olevan kristittyjä.

He ovat Jumalan todistajina kaikkina aikoina ja kaikessa 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 kiintymyksensä 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, konferenssiraportti 155. puolivuotiskonferenssista, s. 4–5.)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 5:53–56 ja panemaan merkille, mitkä asenteet 
ja teot vaikeuttavat Vapahtajan äänen kuuntelemista. Kehota muutaman minuutin kulut-
tua muutamia oppilaita kirjoittamaan löytämänsä asiat taululle. Pyydä heitä kirjoittamaan 
vastauksensa siten, että ne täyttävät mahdollisimman suuren osan taulusta. Pyydä heitä 
lisäämään muita mahdollisia asenteita tai tekoja, joita he ovat nähneet ympärillään ja jotka 
vaikeuttavat Vapahtajan äänen kuuntelemista. (Mahdollisia vastauksia: Jumalan opetusten 
hylkääminen [oleminen piittaamatta], ylpeys, turhamaisuus, sydämemme kiinnittäminen 
rikkauksiin ja maailmallisiin asioihin, itsemme pitäminen muita parempana, vanhurskai-
den vainoaminen tai selkämme kääntäminen köyhille ja tarvitseville. Haluat ehkä kiin-
nittää oppilaiden huomion siihen, kuinka Alma toisti sanaa edelleenkin, ja tähdentää, että 
Sarahemlan kansa jatkoi edelleenkin tätä synnillistä käyttäytymistä ja suhtautumista.)

Tee taulun keskelle tilaa pyyhkimällä osa oppilaiden vastauksista. Kirjoita siihen kohtaan 
seuraa hyvän paimenen ääntä.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 5:57. Pyydä oppilaita mainitsemaan ilmauksia, 
jotka opettavat, kuinka meidän tulee suhtautua pahoihin vaikutuksiin. (”Tulkaa pois jumalatto-
mien joukosta”, ”olkaa erillänne”, ”älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen”.) Voisit ehdottaa, että 
oppilaat korostavat nämä ilmaukset pyhiin kirjoituksiinsa. Tuo esiin, että nämä ilmaukset tähden-
tävät tarvetta välttää kaikkea, mikä voisi turmella tai saastuttaa meidät hengellisesti. Auta oppilaita 
keskustelemaan siitä, kuinka he voivat olla kiinnittämättä huomiota häiriötekijöihin, välttää 
pahoja vaikutteita ja seurata hyvän paimenen ääntä, esittämällä seuraavanlaisia kysymyksiä:

• Mitä myöhempien aikojen pyhiin kuuluva nuori voi tehdä pysyäkseen erossa jumalatto-
mista? (Voisit tähdentää oppilaiden vastauksia kertomalla jostakin myönteisestä esimer-
kistä, jonka olet huomannut jossakussa luokkasi oppilaassa. Voisit myös pyytää oppilaita 
kertomaan hyvistä esimerkeistä, joita he ovat huomanneet toisissaan.)

• Mitä kohdan Alma 5:56–57 mukaan seuraa siitä, että pysyy edelleenkin jumalattomuu-
dessa? (Jos edelleenkin pysymme jumalattomuudessa, me emme pysty kuulemaan 
hyvän paimenen ääntä eikä meitä lueta vanhurskaiden joukkoon.)

Jos on riittävästi aikaa, anna oppilaille muutama minuutti aikaa pohdiskella seuraavaa 
kysymystä. Voisit pyytää heitä kirjoittamaan vastauksensa seminaarimuistivihkoon tai 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan.

• Mitä Herra haluaisi sinun tekevän, jotta ottaisit paremmin vastaan Hänen kutsunsa tulla 
Hänen luokseen? (Voisit ehdottaa, että vastauksena voisi olla jotakin, mitä he tuntevat 
tarvetta tehdä paremmin, tai se voisi olla jotakin, mitä heidän pitää lakata tekemästä.)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 5:58–62 ja panemaan merkille siunauksia, joita 
luvataan niille, jotka kokoontuvat Herran ja Hänen kansansa kanssa. (Voisit ehdottaa, että 
oppilaat korostavat nämä siunaukset pyhiin kirjoituksiinsa.)

• Kuinka tiivistäisitte Herran lupaukset niille, jotka kuuntelevat Hänen ääntään? (Vaikka 
oppilaat saattavat ehdottaa erilaisia periaatteita, varmista, että he ymmärtävät, että jos 
me seuraamme Herran ääntä [hyvää paimenta], meidät kootaan Hänen valtakun-
taansa. Voisit ehkä kirjoittaa tämän periaatteen taululle.)

• Mitä sellaisia tapoja te olette omaksuneet, jotka auttavat teitä kuuntelemaan hyvän pai-
menen ääntä?

• Kuinka nämä tavat ovat auttaneet teitä olemaan piittaamatta taululla luetelluista 
pahoista vaikutteista?

Todista, että kun me kuuntelemme Vapahtajan sanoja, me tulemme olemaan niiden van-
hurskaiden joukossa, jotka kootaan Herran valtakuntaan.
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ALMA 5:37 – 62

Alma 5:43–52
Alma täyttää vastuullisen tehtävänsä saarnata parannusta
Pyydä oppilaita luettelemaan viisi fyysistä aistia (näkö, kuulo, tunto, haju ja maku). Voisit 
halutessasi tuoda esineitä, joiden avulla oppilaat voivat käyttää näitä aisteja.

• Mitä asioita olette oppineet kunkin viiden aistinne avulla?

• Onko olemassa jokin keino, jolla voitte tietää tai oppia jotakin käyttämättä viittä 
aistianne?

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Alma 5:44–48. Pyydä 
oppilaita panemaan merkille, mitä Alma sanoi tietävänsä ja kuinka hän sanoi tietävänsä 
sen.

• Mitä Alma kohdan Alma 5:48 mukaan tiesi?

• Minkä Alma sanoi olevan hänen todistuksensa lähde?

• Mitä Alma oli tehnyt saadakseen tämän todistuksen Pyhältä Hengeltä?

• Kuinka rukous ja paasto voivat auttaa meitä saamaan todistuksen evankeliumista tai 
vahvistamaan todistustamme?

• Milloin olette tunteneet, että todistuksenne on vahvistunut rukouksen ja paaston avulla?

Todista, että me voimme tietää Pyhän Hengen kautta omakohtaisesti, että Jeesus 
Kristus on ihmiskunnan Lunastaja. Tähdennä, kuinka tärkeää on tavoitella ja saada 
henkilökohtainen todistus siitä, että Jeesus Kristus on ihmiskunnan Lunastaja, lukemalla 
kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin M. Russell Ballardin seuraavat sanat:

”Yksilöllinen ja henkilökohtainen todistus evankeliumin totuudesta ja 
erityisesti Herramme Jeesuksen Kristuksen jumalallisesta elämästä ja 
palvelutyöstä on välttämätöntä iankaikkisen elämän saavuttamiseksi. 
– – Iankaikkinen elämä perustuu toisin sanoen yksilölliselle ja henkilökoh-
taiselle tiedollemme taivaallisesta Isästämme ja Hänen pyhästä Pojastaan. 
Pelkkä tieto siitä, että He ovat olemassa, ei riitä. Meidän täytyy saada 

henkilökohtaisia hengellisiä kokemuksia ankkuriksemme. Saamme niitä etsimällä niitä 
yhtä innokkaasti ja määrätietoisesti kuin nälkäinen etsii ruokaa.” (Ks. ”Juhla- aterialla 
Herran pöydässä”, Valkeus, heinäkuu 1996, s. 81.)

Anna oppilaille aikaa kirjoittaa vastauksensa seuraavaan kysymykseen. Kannusta heitä 
myös kirjoittamaan muistiin, mitä he aikovat tehdä saadakseen todistuksen Jeesuksesta 
Kristuksesta tai vahvistaakseen sitä. Kannusta heitä saavuttamaan tavoitteensa, vaikka 
siihen menisi monta päivää (ks. Alma 5:46).

• Milloin olet tuntenut Pyhän Hengen todistavan sinulle, että Jeesus Kristus on maailman 
Lunastaja?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 5:49–52 ja panemaan merkille, mitä ihmisten 
täytyi Alman sanojen mukaan tehdä valmistautuakseen perimään taivaan valtakunnan.

• Miksi parannus on välttämätön Jumalan valtakuntaan pääsemiseksi?

Auta oppilaita toteuttamaan Alman opetuksia ja valmistautumaan Jumalan valtakuntaan 
pääsemiseen siten, että pyydät yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista apostolin koorumin 
jäsenen, vanhin Dallin H. Oaksin seuraavat sanat:

”Entä jos Hänen tulemisensa päivä olisi huomenna? Jos tietäisimme kohtaavamme Herran 
huomenna – oman ennenaikaisen kuolemamme vuoksi tai Hänen odottamattoman tule-
misensa vuoksi – niin mitä me tekisimme tänään? Mitä me tunnustaisimme? Mitä me lak-
kaisimme 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.)

Anna lopuksi oppilaille aikaa pohdiskella, mitä heidän olisi tarpeen muuttaa elämässään 
ollakseen valmiita kohtaamaan Vapahtajan ja astumaan Hänen valtakuntaansa. Kehota 
heitä kirjoittamaan ajatuksiaan ja tuntemuksiaan, jotta he voivat lukea niitä myöhemmin 
uudelleen ja saada muistutuksen saamiensa kehotusten noudattamisesta.

Kannusta toteuttamaan 
käytännössä
Presidentti Thomas S. 
Monson on sanonut: 
”[Evankeliumin opetta-
misen] tavoitteena on 
innoittaa yksilöä ajattele-
maan, tuntemaan ja sen 
jälkeen tekemään jotakin 
evankeliumin periaattei-
den mukaisen elämän 
hyväksi” (ks. ”…Sinun 
opettajaksi tulemisesi on 
Jumalasta…”, Konfe-
renssiraportit 1970–1972, 
1979, s. 60–61). Kun 
opetat oppilaille evanke-
liumin periaatteita, kutsu 
heitä noudattamaan 
Pyhän Hengen kehotuk-
sia valitessaan keinoja, 
joilla he voivat parantaa 
käytöstään ja vahvistaa 
uskoaan Jeesukseen 
Kristukseen.
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Johdanto
Saatettuaan kirkon järjestykseen Sarahemlassa Alma 
meni Gideonin kaupunkiin. Hän huomasi, että ihmiset 
siellä olivat uskollisempia kuin ihmiset Sarahemlassa. 
Sen tähden hänen sanomansa Gideonissa oli erilainen 
kuin hänen sanomansa Sarahemlassa. Hän kannusti 
ihmisiä jatkuvasti turvaamaan Herraan ja pyrkimään 

ottamaan Hänen sovituksensa osaksi omaa elämäänsä. 
Hän todisti, että Vapahtaja ottaisi kantaakseen kuole-
man ja meidän syntimme ja että Hän ottaisi kantaak-
seen myös kipumme, ahdinkomme, sairautemme ja 
heikkoutemme, jotta Hän osaisi auttaa meitä.

OPPIAIHE 73

Alma 6–7

Opetusehdotuksia

Alma 6
Alma saattaa kirkon järjestykseen Sarahemlassa ja menee saarnaamaan Gideoniin
Pyydä ennen oppituntia yhtä oppilasta valmistautumaan siihen, että hän kertoo lyhyesti 
muille oppilaille, kuinka hän tuntee saaneensa siunauksia siitä, että hän on pyrkinyt käymään 
kirkossa. Pyydä oppitunnin alussa tätä oppilasta tulemaan luokan eteen ja kertomaan valmis-
telemiaan ajatuksia. Voisit itsekin kertoa, kuinka sinua on siunattu kirkossa käymisen ansiosta.

Esittele luku Alma 6 selittämällä, että tässä luvussa kerrotaan, kuinka Alma ja muut pap-
peusjohtajat vahvistivat kirkkoa Sarahemlassa.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 6:4–6. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana 
ja panemaan merkille, mitä kirkon jäsenet Sarahemlassa tekivät niiden hyväksi, jotka eivät 
tunteneet Jumalaa. Kehota oppilaita kertomaan, mitä he saavat tietää.

Kirjoita taululle seuraava totuus: Kirkko on perustettu kaikkien ihmisten parhaaksi. 
Auta oppilaita miettimään, kuinka tämä totuus voi vaikuttaa heidän elämäänsä, kysymällä:

• Kuinka arvelette kirkon nykyään voivan siunata niitä, jotka eivät tunne Jumalaa?

Kehota oppilaita ajattelemaan jotakuta, jonka on tarpeen tuntea Jumala paremmin. Tämä 
henkilö voi olla joku kirkon jäsen tai toisen uskontokunnan jäsen. Todista siunauksista, 
joita saamme, koska olemme kirkon jäseniä, ja kannusta oppilaita kutsumaan muita pääse-
mään osallisiksi näistä siunauksista.

Alma 7:1–13
Alma profetoi Jeesuksen Kristuksen tulemisesta
Jaa luokka pareihin. Pyydä kutakin paria keskustelemaan siitä, mitä he vastaisivat seuraa-
vaan kysymykseen:

• Mistä tulevaisuuden tapahtumista olette innostuneita?

Kun oppilailla on ollut aikaa keskustella vastauksistaan tähän kysymykseen, pyydä muu-
tamia oppilaita kertomaan vastauksensa koko luokalle. Selitä sitten, että kun Alma oli 
saattanut kirkon järjestykseen Sarahemlassa, hän meni Gideonin kaupunkiin. Hän sanoi 
siellä oleville ihmisille, että kaikista tulevista tapahtumista yksi asia oli ”tärkeämpi kuin 
ne kaikki” (Alma 7:7). Hän opetti periaatteita, jotka auttaisivat ihmisiä valmistautumaan 
niihin siunauksiin, jotka tulisivat tämän tulevan tapahtuman ansiosta.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 7:3–6. Pyydä luokkaa panemaan merkille, 
mitä Alma toivoi Gideonin kansan suhteen. Kehota sitten toista oppilasta lukemaan 
ääneen Alma 7:18–19. Pyydä oppilaita kuvailemaan, mitä Alma sai tietää innoituksen 
kautta Gideonin kansasta.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 7:7, 9–10 ja panemaan merkille, mistä tapahtu-
masta ihmisten oli Alman mielestä tärkeintä tietää.

Opeta pyhiä 
kirjoituksia käyttäen
Pyrkiessään valmistautu-
maan jotkut evankeliu-
min opettajat käyttävät 
muita lähteitä kuin 
pyhiä kirjoituksia. Vaikka 
muusta lisäaineistosta, 
kuten tästä oppikirjasta, 
saattaa olla sinulle hyö-
tyä, keskity opettamaan 
suoraan Mormonin kirjan 
tekstiä. Näin Pyhä Henki 
voi todistaa oppilaillesi 
pyhien kirjoitusten totuu-
dellisuudesta ja niiden 
tutkimisen arvosta.
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ALMA 6 – 7

• Mikä Alman mukaan on se yksi asia, joka on tärkeämpi kuin mikään muu, mitä tulisi tapah-
tumaan? Miksi arvelette Vapahtajan tulemisen olevan kaikkien aikojen tärkein tapahtuma?

• Minkä arvelette olleen syynä siihen, että Alma sanoi kansalle, jolla jo oli vahva usko, että 
sen oli tarpeen tehdä parannus?

Selitä, että sitten Alma opetti, miksi Jeesuksen Kristuksen tuleminen on tärkein tapahtuma 
koko ihmiskunnan historiassa. Pyydä muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen 
jakeet Alma 7:11–13. Kehota muuta luokkaa seuraamaan mukana ja huomaamaan, mitä 
Vapahtaja otti päällensä meidän puolestamme.

Tähdennä, että Alma 7:11–13 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Voisit ehdottaa, että 
oppilaat merkitsevät tämän kohdan selvästi erottuvalla tavalla, jotta he pystyvät löytämään 
sen helposti.

Kirjoita oppilaiden vastauksia otsikoiksi taulun yläreunaan. Mahdollisia vastauksia: kipuja, 
ahdinkoja, koetuksia, sairauksia, kuoleman, heikkouksia ja syntejä.

Voisit ehdottaa, että oppilaat korostavat ilmauksen ”kaikenlaisia” jakeessa Alma 7:11. 
Pyydä heitä mainitsemaan esimerkkejä kustakin taululle kirjoitetusta asiasta. Kun oppilaat 
antavat esimerkkejä, kirjoita ne vastaavien otsikoiden alle. (Esim. syöpä voisi tulla otsikon 
sairauksia alle ja fyysiset vammat voisivat tulla otsikon heikkouksia alle.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan seitsemänkymmenen koorumin jäsenen, vanhin Bruce C. 
Hafenin seuraavat sanat:

”Sovitus ei ole pelkästään synnintekijöitä varten” (”Tuhkan sijaan juhlapäähine – Jeesuksen 
Kristuksen sovitus”, Valkeus, huhtikuu 1997, s. 39). Voisit kirjoittaa tämän lausuman taululle 
ja ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat sen pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Alma 7:11–13 viereen.

• Sen pohjalta, mitä luimme kohdasta Alma 7:11–13, mitä arvelette vanhin Hafenin tar-
koittaneen, kun hän sanoi, että ”sovitus ei ole pelkästään synnintekijöitä varten”?

Kirjoita taululle seuraava totuus: Jeesus Kristus kärsi pelastaakseen meidät synnistä ja 
kuolemasta sekä auttaakseen meitä selviytymään kuolevaisuuden haasteista.

Auta oppilaita ymmärtämään paremmin, kuinka he voivat turvautua Vapahtajan sovituk-
seen, lukemalla kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Jeffrey R. Hollandin 
seuraava lausunto:

”Taisteletteko riippuvuuden riivaajaa vastaan – tupakkaa tai huumeita tai 
pelaamista tai aikamme tuhoisaa pornografian vitsausta vastaan? – – Häm-
mentääkö 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 Kristuksen 

evankeliumin luo. Luottakaa taivaan lupauksiin. – –

Tämä turvautuminen Jumalan armolliseen luonteeseen on Kristuksen opettaman evan-
keliumin keskeisin sisältö. Todistan, että Vapahtajan sovitus kohottaa harteiltamme paitsi 
syntiemme kuorman, niin myös pettymystemme ja surujemme, murheidemme ja epätoi-
vomme 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.)

• Kuinka kohdan Alma 7:11–13 ymmärtäminen voi auttaa meitä, kun me kohtaamme 
haasteita?

Havainnollista joitakin tapoja, joilla voimme saada apua ja voimaa Jeesuksen Kristuksen 
sovituksen kautta, lukemalla seuraavat tilanteet. Pyydä kunkin tilanteen lukemisen jälkeen 
oppilaita selittämään, kuinka Jeesus Kristus voi sovituksensa ansiosta auttaa ihmistä koh-
taamaan kyseisen haasteen.

 1. Nuori nainen oli auto- onnettomuudessa ja sai alaraajahalvauksen.

 2. Nuori mies tuntee häpeää huonoista valinnoista, joita hän on tehnyt. Hän tuntee itsensä 
masentuneeksi ja arvottomaksi.

 3. Nuoren miehen isä on kuollut hiljattain, ja nuori mies on muuttanut äitinsä kanssa 
uuteen kaupunkiin. Hän tuntee itsensä surulliseksi ja yksinäiseksi, eikä hän ymmärrä, 
kuinka mikään voisi enää tulla kuntoon.

Alma 7:11–13 
on pyhien kirjoitusten 
hallittava kohta. Katso 
oppiaiheen lopussa 
annettua opetusehdo-
tusta auttaaksesi 
oppilaita hallitsemaan 
tämän kohdan.
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OPPIAIHE 73

Lausu oma todistuksesi sovituksen voimasta ja sen vaikutuksen laajuudesta. Anna oppi-
laille sitten muutama minuutti aikaa kirjoittaa seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitus-
ten tutkimispäiväkirjaan vastauksensa jompaankumpaan seuraavista kysymyksistä. (Voisit 
kirjoittaa nämä kysymykset taululle ennen oppituntia, laatia kysymyksistä monisteen tai 
lukea kysymykset hitaasti, jotta oppilaat voivat kirjoittaa ne.)

• Milloin sovitus on auttanut sinua tai jotakuta tuntemaasi henkilöä jollakin kohdassa 
Alma 7:11–13 mainitulla tavalla?

• Mitä voit tehdä turvautuaksesi haasteita kohdatessasi sovitukseen?

Pyydä muutamaa oppilasta kertomaan muille, mitä he ovat kirjoittaneet. (Muistuta heille, 
ettei heidän tarvitse kertoa mitään, mikä on liian henkilökohtaista tai yksityistä.)

Alma 7:14–27
Alma kannustaa ihmisiä jatkamaan polulla, joka johtaa Jumalan valtakuntaan
Muistuta oppilaita siitä, miten Alma kuvasi ihmisten hengellistä tilaa Gideonissa, pyytä-
mällä yhtä heistä lukemaan ääneen Alma 7:19. Tähdennä, että ihmiset olivat ”polulla, joka 
johtaa Jumalan valtakuntaan”. Selitä, että Alma halusi auttaa heitä pysymään sillä polulla.

Piirrä polku taulun poikki auttaaksesi oppilaita näkemään, että elämällä evankeliumin 
periaatteiden mukaan me kuljemme Jumalan valtakuntaan johtavaa polkua. Kirjoita 
polun alkupäähän Kuolevaisuus. Kirjoita polun loppupäähän Jumalan valtakunta. Jaa 
luokka kahteen ryhmään. Kehota ensimmäistä ryhmää tutkimaan kohtaa Alma 7:14–16 
ja toista ryhmää tutkimaan kohtaa Alma 7:22–24. Pyydä ryhmiä panemaan merkille, mitä 
meidän on tarpeen tehdä ja mitä meidän on tarpeen olla kulkeaksemme sitä polkua, joka 
johtaa Jumalan valtakuntaan.

Kun oppilaat ovat ehtineet lukemaan, pyydä muutamia heistä tulemaan taululle. Pyydä 
heitä kirjoittamaan polun varrelle tekoja ja ominaisuuksia, joita he ovat huomanneet ja 
jotka johdattavat Jumalan valtakuntaan. Voisit kysyä oppilailta, mitä jotkin teot tai ominai-
suudet polun varrella merkitsevät heille. Voisit myös pyytää heitä miettimään, kuinka he 
voivat kulkea tätä polkua omassa elämässään. Todista, että kun me elämme uskollisesti, me 
olemme ”polulla, joka johtaa Jumalan valtakuntaan” (Alma 7:19).

Pyhien kirjoitusten hallinta – Alma 7:11–13
Koska Alma 7:11–13 on pitkä pyhien kirjoitusten hallittava kohta, oppilaiden saattaa olla 
vaikeaa opetella se ulkoa. Alman lausumassa on kuitenkin tiettyjä sanoja, jotka voivat 
auttaa oppilaita muistamaan sovituksen voiman ja laajan ulottuvuuden läpi elämänsä. Voit 
auttaa oppilaita opettelemaan nämä avainsanat ulkoa siten, että kirjoitat kohdan Alma 
7:11–13 tekstin taululle ennen oppituntia ja laitat aina tyhjän tilan seuraavien avainsanojen 
sijaan: kipuja, ahdinkoja, koetuksia, sairaudet, kuoleman, heikkoutensa, synnit, rikkomukset. 
(Esimerkiksi voisit kirjoittaa jakeen Alma 7:11 alkuosan tällä tavoin: ”Ja hän kulkee kärsien 
kaikenlaisia… ja… ja….”)

Kun luette yhdessä ääneen kohtaa Alma 7:11–13, pyydä oppilaita täydentämään puuttuvat 
sanat. Kun olette tehneet tämän muutaman kerran, kysy oppilailta, pystyvätkö he kirjoitta-
maan erilliselle paperille sanat, jotka ilmaisevat, mitä Vapahtaja otti päälleen heidän puoles-
taan. Kehota oppilaita aina muistamaan, mitä Jeesus Kristus on tehnyt heidän puolestaan, 
jotta heillä haasteita kohdatessaan voi olla suurempi usko Hänen vapautuksensa voimaan.

Huom. Voisit käyttää muutaman minuutin seuraavan oppitunnin alussa nähdäksesi, pys-
tyvätkö oppilaat yhä muistamaan nämä avainsanat, jotka liittyvät Vapahtajan sovituksen 
äärettömään ulottuvuuteen.
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Johdanto
Sen jälkeen kun monet ihmiset Sarahemlassa, Gideonissa 
ja Melekissä olivat ottaneet Alman sanoman vastaan, 
Ammonihan asukkaat torjuivat Alman ja karkottivat 
hänet kaupungistaan. Alman murehtiessa näiden ihmis-
ten jumalattomuutta sama enkeli, joka oli ilmestynyt 
hänelle ja Moosian pojille, tuli jälleen hänen luokseen. 

Enkeli kiitti Almaa uskollisuudesta ja käski häntä palaa-
maan Ammonihaan. Alma noudatti uskollisesti Herran 
käskyjä, ja Herra kutsui Amulekin auttamaan häntä 
hänen palvelutehtävässään. Alma ja Amulek lähtivät 
uskollisesti opettamaan Ammonihan asukkaita – täynnä 
Pyhää Henkeä ja voimaa tehdä Herran työtä.

OPPIAIHE 74

Alma 8

Opetusehdotuksia

Alma 8:1–6
Monet ihmiset Melekissä ottavat vastaan Alman sanoman ja menevät kasteelle
Pyydä oppilaita nostamaan kätensä, jos heillä on sukulainen tai ystävä, joka on palvellut 
kirkon lähetystyössä. Pyydä kahta tai kolmea oppilasta kertomaan jokin kokemus, jonka 
heidän sukulaisensa tai ystävänsä on kertonut heille ja joka havainnollistaa sitä, miltä 
lähetyssaarnaajista tuntuu, kun heidän sanomansa otetaan vastaan. (Voisit myös pyytää 
oppilaita kertomaan tilanteista, jolloin joku on ollut vastaanottavainen, kun he ovat pyrki-
neet kertomaan evankeliumista. Voisit itsekin kertoa oman kokemuksen.)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 8:1–5. Pyydä heitä mainitsemaan kolme kau-
punkia, joissa Alma oli saarnannut evankeliumia. Kirjoita näiden kolmen kaupungin nimet 
taululle. (Sarahemla, Gideon ja Melek.)

• Mitä tuloksia oli Alman saarnaamisesta näissä kolmessa kaupungissa? (Voisit auttaa 
oppilaita vastaamaan tähän kysymykseen ehdottamalla, että he katsovat lukujen Alma 
6–8 tiivistelmiä.)

Tuo esiin, että vaikka näiden kaupunkien asukkaat ottivat Alman sanoman vastaan, hänen 
lähetystyöpalvelunsa ei ollut vailla haasteita.

Alma 8:7–32
Kun Alma on karkotettu Ammonihasta, Herra käskee häntä palaamaan
Kysy oppilailta, onko heidän sukulaisensa tai ystävänsä, joka on palvellut kokoaikaisessa 
lähetystyössä, koskaan nähnyt ihmisten torjuvan evankeliumin sanomaa. Voisit pyytää 
muutamia oppilaita kertomaan siitä, kuinka heidän sukulaisensa tai ystävänsä on suhtau-
tunut sellaisiin kokemuksiin.

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Alma 8:7–14. Kannusta 
oppilaita ajattelemaan, miltä Almasta on mahtanut tuntua, kun hän yritti opettaa evan-
keliumia Ammonihan asukkaille. Kun oppilaat lukevat näitä jakeita, pyydä heitä pysähty-
mään aika ajoin ja vastaamaan seuraavanlaisiin kysymyksiin:

• Mitä nämä jakeet kertovat meille Alman luonteesta? (Ks. Alma 8:8–10.)

• Kuinka te olisitte suhtautuneet Alman saamaan kohteluun? (Ks. Alma 8:11–13.)

• Millä tavoin Alma suhtautui samalla tavoin tai eri tavoin kuin te olisitte mahdollisesti 
suhtautuneet samanlaisessa tilanteessa? (Ks. Alma 8:14. Voisit mainita, että Alman pää-
tös jatkaa Herran työtä Aaronin kaupungissa osoitti, että hän uskoi Herraan ja ettei hän 
aikonut luovuttaa.)

Tuo esiin, että vaikka Alman rukoukset Ammonihan asukkaiden puolesta olivat vilpittömiä 
(ks. Alma 8:10), hänen pyyntöihinsä ei heti suostuttu. (Jotkut Ammonihassa tekivät paran-
nuksen myöhemmin. Ks. Alma 14:1.)
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Lue seuraavat kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Russell M. Nelsonin sanat: 

”Olen tietoinen siitä, että toisinaan jotkin palavimmista rukouksistamme 
saattavat tuntua jäävän vaille vastausta. Ihmettelemme, miksi. Tiedän tuon 
tunteen! Tunnen noiden hetkien pelot ja kyyneleet. Mutta tiedän myös, ettei 
rukouksiamme jätetä koskaan huomiotta. Uskoamme ei koskaan väheksytä. 
Tiedän, että kaikkitietävän taivaallisen Isän näkökulma on paljon laajempi 
kuin meidän. Me olemme tietoisia kuolevaisuuteen liittyvistä ongelmis-

tamme ja tuskastamme, kun taas Hän on tietoinen kuolemattomasta edistyksestämme ja 
kuolemattomista mahdollisuuksistamme.” (Ks. ”Jeesus Kristus, Mestariparantaja”, Liahona, 
marraskuu 2005, s. 86.)

• Mitä sellaista vanhin Nelson opetti, mikä voi auttaa meitä osoittamaan uskoa silloinkin 
kun vastaus vanhurskaisiin rukouksiimme ei tule heti tai sillä tavoin kuin toivomme tai 
odotamme?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 8:14–17. Pyydä luokkaa seuraamaan 
mukana ja panemaan merkille lohdullisia viestejä enkelin sanoissa sekä käskyjä, jotka ovat 
saattaneet olla Almalle vaikeita noudattaa.

• Millä tavoin enkelin sanat jakeessa Alma 8:15 ovat saattaneet olla lohdullisia Almalle? 
Millä tavoin enkelin sanat saattaisivat olla lohdullisia teille?

• Miksi Alman olisi ehkä ollut vaikeaa olla kuuliainen tässä tilanteessa?

Kehota oppilaita lukemaan Alma 8:18 ja etsimään sana, joka kuvailee, millä tavoin Alma 
vastasi Herran käskyyn palata Ammonihan kaupunkiin. (Voisit ehdottaa, että oppilaat 
korostavat sanan joutuin.)

• Mitä me saamme tietää Almasta sen tosiseikan perusteella, että hän palasi joutuin 
Ammonihaan?

Lue ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presidentti Henry B. Eyringin seuraava 
lausunto. Pyydä oppilaita panemaan merkille, millä tavoin me voimme hyötyä siitä, että 
tottelemme Herraa joutuin:

”Onpa meidän tämänhetkinen uskomme olla kuuliaisia Jumalalle kuinka 
luja hyvänsä, meidän täytyy jatkuvasti vahvistaa sitä ja pitää se alituisesti 
elävänä. Voimme tehdä niin päättämällä olla nyt ripeämpiä tottelemaan ja 
päättäväisempiä kestämään. Varhainen oppiminen sekä vakaus ovat avaimet 
hengelliseen valmistautumiseen. – –

Rakastava taivaallinen Isä ja Hänen rakas Poikansa ovat antaneet meille kai-
ken mahdollisen avun selviytyäksemme edessämme olevasta elämän koetuksesta. Mutta 
meidän täytyy päättää olla kuuliaisia ja sitten toimia sen mukaan. Me kasvatamme ajan 
mittaan ja päivittäisten valintojemme kautta uskoa selviytyä kuuliaisuuden koetuksista. 
Me voimme päättää nyt tehdä ripeästi mitä tahansa Jumala meiltä pyytää. Ja me voimme 
päättää olla vakaita pienissä kuuliaisuuden koetuksissa, jotka lisäävät sellaista uskoa, joka 
auttaa yli suurten koetusten, jotka varmasti tulevat.” (”Hengellinen valmius: aloita varhain 
ja ole vakaa”, Liahona, marraskuu 2005, s. 38, 40.)

• Mitä presidentti Eyringin mukaan tapahtuu uskollemme, kun päätämme totella Herraa 
ripeästi?

• Milloin olette tunteneet, että uskonne Herraan on vahvistunut, koska olette totelleet 
ripeästi ja vakaasti?

Kysy oppilailta, kuinka ripeä kuuliaisuus voi siunata heitä kussakin seuraavista tilanteista:

1. Kun nuori nainen on lähdössä kouluun, äiti pyytää häntä pukemaan ylleen säädyllisem-
män puseron.

2. Puhuttelun aikana uusi pappi saa piispaltaan haasteen ansaita Velvollisuus Jumalaa koh-
taan - kunniakirjan.

3. Päivittäisen suunnittelutuokionsa aikana kaksi lähetyssaarnaajaa tuntevat innoitusta 
mennä käymään erään vähemmän aktiivisen perheen luona, jonka äiti ei ole kirkon jäsen.

Selitä, että Herra siunasi Almaa tämän ripeästä kuuliaisuudesta. Pyydä kolmea oppi-
lasta luokan eteen lukemaan eläytyen Alman ja Amulekin kohtaaminen, josta kerrotaan 

Eläytyvä lukeminen
Oppilaat voivat saada 
paremman ymmärryksen 
evankeliumin periaat-
teista, kun he lukevat 
pyhien kirjoitusten 
kertomuksia eläytyen. 
Kannusta oppilaita 
luomaan kokemuksesta 
mielenkiintoinen ja 
mieluisa kuitenkaan 
heikentämättä pyhissä 
kirjoituksissa kuvattujen 
tapahtumien pyhyyttä.
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kohdassa Alma 8:19–26. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Alman sanat, toista oppilasta 
lukemaan Amulekin sanat ja kolmatta oppilasta lukemaan muu osa kertomuksesta. Kan-
nusta oppilaita lukemaan omat osuutensa sillä tavalla eläytyen, kuin he arvelevat Alman ja 
Amulekin mahdollisesti kokeneen kohtaamisen.

Kysy luennan jälkeen:

• Millä tavoin Herra siunasi Almaa kuuliaisuudesta?

• Kuinka Alman kokemus Amulekin kanssa on osoitus siitä, että Herra kuuli Alman 
rukoukset ja vastasi niihin? (Ks. Alma 8:10.)

• Mitä periaatteita me voimme oppia Alman kokemuksesta? (Oppilaat saattavat ehdottaa 
erilaisia periaatteita. Yksi mahdollinen vastaus on se, että kun me toimimme ripeästi 
Herran sanan mukaan, Hän auttaa meitä noudattamaan Hänen käskyjään.)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 8:27–32 ja etsimään lisätodisteita siitä, että jos 
me olemme uskollisia ja uutteria, Herra auttaa meitä noudattamaan Hänen käskyjään.

• Mitä haasteita Alma ja Amulek kohtasivat, kun he menivät opettamaan ihmisiä? (Ks. 
Alma 8:28–29. Ihmisistä oli tullut yhä jumalattomampia, ja Herra käski Almaa ja Amule-
kia kutsumaan heitä parannukseen.)

• Miten Herra auttoi Almaa ja Amulekia? (Ks. Alma 8:30–31. He täyttyivät Pyhällä 
Hengellä ja saivat jumalallisen voiman varjelemaan heitä. Voisit ehdottaa, että oppilaat 
merkitsevät kuvauksen näistä siunauksista pyhiin kirjoituksiinsa.)

• Milloin olette tunteneet, että Herra on auttanut teitä, kun olette olleet uskollisia ja uutteria?

Kehota oppilaita kirjoittamaan presidentti Howard W. Hunterin seuraavat sanat seminaari-
muistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan:

”Enemmän kuin mitään muuta Herra varmasti rakastaa horjumatonta päätöstä totella 
Hänen neuvoaan” (”Sitoumuksemme Jumalan kanssa”, Valkeus, huhtikuu 1983, s. 116).

Anna heille sitten muutama minuutti aikaa kirjoittaa vastaus seuraavaan kysymykseen:

• Mitä aiot tehdä tänään osoittaaksesi taivaalliselle Isälle, että noudatat Hänen neuvoaan 
ripeästi ja palvelet Häntä uskollisesti ja uutterasti?

Todista siunauksista, joita saamme, kun noudatamme uskollisesti Herran neuvoa. Voisit 
myös antaa oppilaille mahdollisuuden lausua todistuksensa tästä totuudesta.

Kommentteja ja taustatietoja
Alma 8:10. Voimallinen rukous

Ilmaus ”voimallinen rukous” tarkoittaa voimakasta, 
uskontäyteistä kommunikointia Jumalan kanssa. Vanhin 
Joseph B. Wirthlin kahdentoista apostolin koorumista 
on ehdottanut tapoja, joilla voimme arvioida ja pyrkiä 
parantamaan rukoustemme voimaa:

”Saanen tänään pyytää teitä miettimään, kuinka vai-
kuttavia teidän rukouksenne ovat. Kuinka lähellä tai-
vaallista Isää tunnette olevanne? Tuntuuko teistä, että 
rukouksiinne vastataan? Tuntuuko teistä, että rukouk-
seen käyttämänne aika jalostaa ja ylentää sieluanne? 
Onko rukouksissanne parantamisen varaa?

On monia syitä, joiden vuoksi rukouksistamme puuttuu 
voimaa. Joskus niistä tulee rutiininomaisia. Rukouksis-
tamme tulee tyhjiä, kun toistamme samanlaisia sanoja 

samalla tavalla yhä uudestaan niin usein, että sanoista 
tulee pikemminkin lausuntaa kuin yhteydenpitoa. Juuri 
sitä Vapahtaja kuvasi tyhjän hokemiseksi (ks. Matt. 6:7). 
Hän sanoi, ettei sellaisia rukouksia kuulla. – –

Kuulostavatko ja tuntuvatko rukouksenne ajoittain 
samanlaisilta? Oletteko milloinkaan rukoilleet mekaa-
nisesti, niin että sanat tulevat suustanne konemaisesti? 
Ikävystytättekö rukoillessanne toisinaan itsenne?

Rukoukset, jotka eivät juurikaan vaadi ajatuksianne, 
ansaitsevat tuskin paljonkaan taivaallisen Isämme 
huomiota. Kun huomaatte alkavanne rukoilla rutii-
ninomaisesti, pysähtykää ajattelemaan. Mietiskelkää 
hetki sitä, mistä asioista olette todella kiitollisia.” (Ks. 
”Parempia rukouksia”, Liahona, elokuu 2004, s. 16, 18; 
speeches. byu. edu.)
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Johdanto
Almalla ja Amulekilla oli tuskin ollenkaan menestystä 
saarnatessaan Ammonihan asukkaille, koska ”Saatana 
oli saanut suuren vallan [ihmisten] sydämessä” (ks. Alma 
8:9). Monet heistä olivat paaduttaneet sydämensä evan-
keliumia vastaan, ja he vastustivat Alman ja Amulekin 
kutsua tehdä parannus. Siitä huolimatta Alma ja Amu-
lek kutsuivat heitä uskollisesti parannukseen todistaen, 

että koska heille oli opetettu totuus ja he olivat koke-
neet Jumalan voiman, Herra odotti heidän olevan van-
hurskaampia kuin lamanilaiset, joille ei ollut opetettu 
totuutta. Alma ja Amulek opettivat, että jos Ammoni-
han asukkaat eivät tekisi parannusta, nämä kohtaisivat 
hävityksen. He opettivat ihmisille myös, että lunastus on 
mahdollinen vain Jeesuksen Kristuksen ansiosta.

OPPIAIHE 75

Alma 9–10

Opetusehdotuksia

Alma 9
Alma kehottaa Ammonihan kansaa tekemään parannuksen ja valmistautumaan 
Jeesuksen Kristuksen tulemiseen
Esitä seuraava esimerkkitapaus: Kaksi oppilasta tulee kouluun, ja heidän opettajansa ilmoittaa, 
että heidän täytyy osallistua yllätyskokeeseen. Toinen oppilas on ollut tunneilla joka päivä, 
mutta toinen oppilas on ollut poissa koulusta pari viime viikkoa, koska hän on ollut sairas.

• Kumman oppilaan arvelette pärjäävän kokeessa paremmin?

Kehota oppilaita silmäilemään kohtaa Alma 9:1–7 ja panemaan merkille sanoja ja ilmauk-
sia, jotka osoittavat, kuinka hyvin Ammonihan kansa ymmärsi evankeliumin ja Jumalan 
voiman. Pyydä heitä kertomaan, mitä he löytävät.

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Alma 9:8–13. Pyydä luok-
kaa panemaan merkille sanoja ja ilmauksia, jotka osoittavat, oliko näille ihmisille opetettu 
evankeliumia tai oliko heillä tietoa Jumalan voimasta. (Vastauksiin pitäisi sisältyä ilmaukset 
”olettekaan unohtaneet” ja ”ettekö muista”.)

• Olivatko Ammonihan asukkaat koskaan oppineet evankeliumia tai oliko heille kerrottu 
Jumalan voimasta?

• Mitä syitä on siihen, että ihmiset, joille on opetettu evankeliumia, saattaisivat unohtaa, 
mitä he ovat oppineet, tai eivät kenties ymmärrä, mitä heille on opetettu?

Kehota oppilaita silmäilemään kohtia Alma 8:9, 11; 9:5, 30; ja 12:10–11 sekä panemaan 
merkille sanoja ja ilmauksia, jotka viittaavat siihen, miksi Ammonihan kansa oli unohtanut 
tai ei ymmärtänyt asioita, joita heille oli opetettu. (”Saatana oli saanut suuren vallan – – 
asukkaiden sydämessä”, ”he paaduttivat sydämensä”, ”he olivat kovasydämistä ja uppinis-
kaista kansaa”, ”[heidän sydämensä] on perin paatunut Jumalan sanaa vastaan”.)

Jäljennä taululle seuraava taulukko ja kehota oppilaita kopioimaan se seminaarimuisti-
vihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan. (Varmista, että jätät runsaasti tilaa 
kirjoittamista varten.)

Kansan hengellinen tausta Mitä Herra odotti kansalta ja 
mitä Herra lupasi kansalle

Lamanilaiset (Alma 
9:14–17)

Ammonihan kansa (Alma 
9:18–24)

Järjestä oppilaat pareiksi. Kehota kutakin paria täydentämään taulukko käyttäen apunaan 
pyhien kirjoitusten viitteitä. Kun oppilaat ovat täyttäneet taulukon, kehota heitä kirjoittamaan 
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taulukkonsa alle virke, johon he tiivistävät sen, mitä ovat oppineet. Pyydä muutamaa heistä 
kertomaan, mitä he ovat kirjoittaneet. Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta heidän 
vastauksistaan tulisi kuvastua seuraava totuus: Herra odottaa suurempaa kuuliaisuutta 
niiltä, jotka ovat saaneet evankeliumin tiedon ja siunaukset. Auta oppilaita näkemään, 
kuinka tämä periaate soveltuu heidän elämäänsä, esittämällä seuraavat kysymykset:

• Miksiköhän Herralla oli suuremmat odotukset Ammonihan kansan suhteen?

• Miksi on oikeudenmukaista, että Herralla on suuremmat odotukset niiden suhteen, jotka 
ovat saaneet evankeliumin tiedon ja siunaukset?

Tähdennä ilmausta ”Herran suuresti suosima kansa” kohdassa Alma 9:20. (Voisit ehdottaa, 
että oppilaat korostavat tämän ilmauksen.)

• Millä tavoin kirkon jäsenet nykyään ovat ”Herran suuresti suosima kansa”?

• Mistä lahjoista ja siunauksista nefiläiset (mukaan lukien Ammonihan kansa) olivat koh-
dan Alma 9:19–23 mukaan päässeet osallisiksi, koska he olivat Herran liittokansaa?

• Mistä lahjoista ja siunauksista te olette päässeet osallisiksi, koska olette Herran kirkon jäseniä?

• Mitä asioita Herra odottaa meiltä niiden lahjojen ja siunausten vuoksi, joita olemme 
saaneet Häneltä?

Anna toiselle puolelle luokasta tehtäväksi tutkia itsekseen kohtaa Alma 9:24–27 ja toi-
selle puolelle luokasta tehtäväksi tutkia itsekseen kohtaa Alma 9:28–30. Pyydä oppilaita 
olemaan valmiita tiivistämään heille annetut jakeet omin sanoin. Kirjoita taululle seuraavat 
kysymykset ohjaamaan heitä, kun he valmistelevat tiivistelmiään:

Mitä todisteita näet näissä jakeissa siitä, että Herra odottaa suurempaa kuuliaisuutta niiltä, 
joilla on enemmän tietoa evankeliumista?

Mitä siunauksia Alma muistutti kansan voivan saada?

Mitä Alma sanoi, että ihmisten täytyi tehdä päästäkseen osallisiksi näistä siunauksista?

Kun oppilaat ovat ehtineet lukea, pyydä yhtä oppilasta kummastakin ryhmästä tiivistä-
mään saamansa jakeet. Kysy sitten luokalta:

• Millä tavoin me voimme pysyä uskollisina saamallemme valolle ja tiedolle? (Oppilaat 
saattaisivat ehdottaa seuraavia: pyhien kirjoitusten tutkiminen, kiitollisuuden ilmaise-
minen Jumalalle siunauksistamme, todistuksemme lausuminen säännöllisesti, kirkon 
kokouksiin osallistuminen viikoittain, päiväkirjan kirjoittaminen ja niin edelleen.)

Alma 10:1–12
Amulek kuulee Herran kutsun ja vahvistaa Alman jumalallisen kutsumuksen
Selitä, että kun Alma oli puhunut ihmisille, nämä olivat vihaisia ja halusivat heittää hänet 
vankilaan. Amulek puhui kansalle rohkeasti ja lisäsi oman todistuksensa Alman todis-
tukseen. (Ks. Alma 9:31–34.) Tiivistä Alma 10:1–4 selittämällä, että Amulek oli Nefin 
jälkeläinen. Hän oli työteliäs mies, joka oli hankkinut merkittävän varallisuuden. Hän oli 
myös tunnettu henkilö, ”jonka maine ei [ollut] vähäinen” hänen monien sukulaistensa 
ja ystäviensä keskuudessa (ks. Alma 10:4). Hän ei kuitenkaan elänyt niiden evankeliumin 
totuuksien mukaan, joita hänelle oli opetettu.

• Miksi arvelette, että Amulekin, joka oli yhteisön tuntema, on saattanut olla helppoa 
kulkea Alman mukana?

Kysy oppilailta, kuinka he heräsivät tänä aamuna. (Heräsivätkö he esimerkiksi herätys-
kellon ääneen vai herättikö joku perheenjäsen heidät? Jos sinulla on herätyskello tai kuva 
herätyskellosta, voisit laittaa sen esille.) Kysy oppilailta, kuinka montaa heistä piti ”kutsua” 
useammin kuin kerran, ennen kuin he nousivat vuoteesta.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 10:5–6. Pyydä luokkaa panemaan merkille, 
mitä Amulek vastasi hengellisiin ”herätyskutsuihin”, joita hän oli saanut Herralta.

• Mitä arvelette Amulekin tarkoittaneen, kun hän sanoi ”enkä tahtonut kuulla” ja ”en 
tahtonut tietää”?

• Millä tavoin Herra kutsuu meitä? (Mahdollisia vastauksia: kehotuksia Pyhältä Hengeltä, 
opetusta vanhemmilta ja kirkon johtohenkilöiltä sekä kirkon tehtäviä.)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 10:7–10 ja panemaan merkille, mitkä olivat 
avainkohtia Amulekin todistaessa ensimmäisen kerran kansalleen.

Pyydä oppilaita 
tiivistämään
Kun pyydät oppilaita 
tiivistämään jaeryhmiä, 
kehotat heitä tarkastele-
maan pyhien kirjoitusten 
kohtia huolellisemmin. 
Jos sinusta tuntuu, että 
joltakulta oppilaalta jäi 
tiivistelmässään mainit-
sematta joitakin tärkeitä 
yksityiskohtia, voisit 
kysyä muilta oppilailta, 
onko heillä merkittäviä 
yksityiskohtia, joita he 
voivat lisätä.
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• Kuinka Amulekin kokemukset olivat valmistaneet häntä olemaan toisena todistajana 
Alman sanomasta Ammonihan kansalle?

• Kuinka arvelette, että Amulekin päätös olla kuuliainen vaikutti hänen elämäänsä?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 10:11–12 ja pyydä luokkaa panemaan mer-
kille, millä tavoin Amulekin päätös kuunnella Herran kutsua vaikutti muihin. Pyydä heitä 
kertomaan, mitä he saavat selville.

Kirjoita taululle seuraava periaate: Kun kuulemme Herran kutsun ja noudatamme sitä, 
siunauksia tulee sekä meille että muille. (Voisit ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat tämän 
periaatteen pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Alma 10:11–12 viereen.) Auta oppilaita tunte-
maan tämän periaatteen totuus ja tärkeys kysymällä:

• Milloin olette tunteneet, että teitä on siunattu, koska olette noudattaneet Herralta tul-
lutta kutsua?

• Millä tavoin olette huomanneet siunauksia tulevan muille, koska te tai joku muu on 
vastannut Herran kutsuun?

• Kuinka nämä kokemukset vaikuttavat teidän haluunne kuunnella ja noudattaa Herran 
kutsua?

Alma 10:13–32
Amulek vastaa niille, jotka vastustavat häntä, ja kutsuu kansaa tekemään 
parannuksen
Kirjoita taululle seuraavat ilmaukset:

 1. Suuttuu ja asettuu puolustuskannalle

 2. Epäilee neuvon tärkeyttä

 3. Arvostelee henkilöä, joka antoi neuvon

 4. Asettaa neuvon kyseenalaiseksi tai väittää sitä vastaan

 5. Kuuntelee nöyrästi ja tottelee

Pyydä oppilaita miettimään itsekseen, mikä taululla olevista ilmauksista muistuttaa eniten 
sitä, kuinka he saattaisivat suhtautua, jos isä tai äiti tai joku kirkon johtohenkilö ojentaisi 
heitä tai kehottaisi heitä muuttamaan jotakin, mitä he tekevät.

• Mitä syitä on siihen, että ihmiset saattaisivat suhtautua ojentamiseen näillä tavoin?

Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet: Alma 9:2–3; Alma 9:4–5; Alma 10:13, 
16–17; Alma 10:24, 28–30

Kehota oppilaita valitsemaan yksi taululla olevista kohdista ja tutkimaan sitä itsekseen. 
Pyydä heitä panemaan merkille, kuinka kyseinen pyhien kirjoitusten kohta kuvailee 
Ammonihan kansan suhtautumista Alman ja Amulekin sanomaan. Pyydä heitä myös 
valitsemaan taululta ilmaus, joka eniten vastaa sitä tapaa, jolla ihmiset suhtautuivat. Pyydä 
riittävän ajan kuluttua oppilaita selittämään, mikä taululla olevista viidestä suhtautumista-
vasta sopii parhaiten heidän tutkimaansa kohtaan.

• Miksi neljä ensimmäistä suhtautumistapaa taululla ovat hengellisesti vaarallisia?

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Alma 10:19–23. Kannusta heitä 
panemaan merkille, mitä Amulek opetti synnin seurauksista ja vanhurskaiden karkottamisesta.

Auta oppilaita ajattelemaan, kuinka tuhoisia seurauksia on sillä, ettemme tee parannusta 
synneistämme, lukemalla presidentti Gordon B. Hinckleyn seuraavat sanat:

”Kaikkialla on niin paljon pahaa. Kaikkialla ympärillämme on kiusauksia 
houkuttelevine vaikutuksineen. Valitettavasti menetämme joitakuita heistä 
näille tuhoisille voimille. Suremme jokaisen menetetyn johdosta. Ojennamme 
kätemme auttaaksemme heitä, pelastaaksemme heidät, mutta liian monessa 
tapauksessa hartaat pyyntömme torjutaan. He seuraavat murheellista polkua. 
Se on tuhoon johtava tie.” (”Todistukseni”, Liahona, heinäkuu 2000, s. 83.)

• Mitä tuhoisia seurauksia tulee yksilöille tai ryhmille, kun he ovat tottelemattomia Juma-
lan käskyille?

Jos on riittävästi aikaa, kehota oppilaita kirjoittamaan vastaus seuraavaan kysymykseen:

• Kuinka tämän päivän oppiaiheesta oppimasi asiat voivat siunata sinua?
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Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe
Alma 5–10 (Viikko 15)

Valmisteluaineisto 
kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä 
oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä opeista ja periaatteista, joita 
oppilaat oppivat tutkiessaan lukuja Alma 5–10 (viikko 15), 
mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiaiheesi osana. 
Opettamasi oppiaihe keskittyy vain muutamiin näistä opeista 
ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen kehotuksia, kun 
mietit oppilaidesi tarpeita.

Päivä 1 (Alma 5:1–36)
Kun oppilaat tutkivat Alman saarnaa Sarahemlan kansalle, he 
huomasivat, että kun uskomme Jumalan sanaan ja osoitamme 
uskoa Jeesukseen Kristukseen, me voimme kokea voimallisen 
sydämenmuutoksen. Kun oppilaat vastasivat Alman kysymyk-
siin, he oppivat myös, että kokemalla sydämenmuutoksen me 
valmistaudumme saamaan sijan taivaan valtakunnassa.

Päivä 2 (Alma 5:37–62)
Kun oppilaat tutkivat luvun Alma 5 toista puoliskoa, he 
oppivat nämä periaatteet: Jos me seuraamme Herran (hyvän 
paimenen) ääntä, meidät kootaan Hänen valtakuntaansa. 
Me voimme tietää Pyhän Hengen kautta omakohtaisesti, 
että Jeesus Kristus on ihmiskunnan Lunastaja.

Päivä 3 (Alma 6–7)
Tutkimalla lukua Alma 6 oppilaat oppivat, että nefiläisten 
aikana ja meidän aikanamme kirkko on perustettu kaikkien 
ihmisten parhaaksi. Alman saarnasta Gideonin väelle oppi-
laat oppivat, että Jeesus Kristus kärsi pelastaakseen meidät 
synnistä ja kuolemasta sekä auttaakseen meitä selviytymään 
kuolevaisuuden haasteista. He oppivat myös, että elämällä 
evankeliumin periaatteiden mukaan me kuljemme Jumalan 
valtakuntaan johtavaa polkua.

Päivä 4 (Alma 8–10)
Tarkastelemalla Alman halukkuutta palata Ammonihan kansan 
keskuuteen sen jälkeen kun se oli torjunut hänet, oppilaat 
oppivat, että kun me toimimme ripeästi Herran sanan mukaan, 
Hän auttaa meitä noudattamaan Hänen käskyjään. Alma kutsui 
ihmisiä parannukseen ja opetti heille, että heidän tulee valmis-
tautua Vapahtajan tulemiseen. Amulekin kokemuksesta enkelin 
kanssa oppilaat oppivat, että kun kuulemme Herran kutsun ja 
noudatamme sitä, siunauksia tulee sekä meille että muille.

Johdanto
Pyri tässä oppiaiheessa auttamaan oppilaita keskittymään 
periaatteisiin, jotka voivat johtaa sydämenmuutokseen. Pane 
merkille keinoja, joilla voit auttaa heitä turvaamaan Jumalan 
sanaan ja kasvattamaan todistustaan Vapahtajasta.

Opetusehdotuksia

Alma 5:1–36
Alma opettaa, että voimallinen sydämenmuutos on edellytyksenä 
taivaan valtakuntaan pääsemiselle
Kirjoita taululle tai paperille sana muutos. Pyydä oppilaita ker-
tomaan esimerkkejä tavoista, joilla ihminen voi muuttua, esim. 
ulkoiselta olemukseltaan, käytökseltään tai asenteeltaan. Kehota 
heitä selittämään, mikä saattaisi saada ihmisen tekemään näitä 
muutoksia.

Pyydä oppilaita lukemaan Alma 5:14 ja mainitsemaan, mitä 
kolmea kysymystä Alma kehotti Sarahemlan kansaa pohtimaan. 
Voisit pyytää muutamaa oppilasta kuvailemaan, mitä tarkoittaa 
”voimallinen muutos sydämessänne”.

Kehota oppilaita lukemaan Alma 5:3–7 ja ottamaan selville, 
mitä sellaista Alma sanoi Sarahemlan kansalle, mikä auttoi heitä 
valmistamaan sydäntään muutokseen.

Alma kertoi Sarahemlan kansalle isänsä ja muiden kääntymyk-
sestä sekä heidän vapautumisestaan orjuudesta. Kysy: Kuinka 
arvelette näistä kokemuksista kuulemisen auttaneen ihmisiä 
valmistautumaan sydämenmuutoksen kokemiseen? (Voisit muis-
tuttaa oppilaita siitä, että he kirjoittivat oppilaan opiskeluoppaa-
seen vastauksen tähän kysymykseen päivän 1 oppiaiheessa.)

Kysy, haluaisiko joku oppilas kertoa kokemuksesta, joka johti 
muutokseen hänen sydämessään. Voisit itsekin kertoa oman 
kokemuksen. Voisit myös muistuttaa oppilaita vanhin D. Todd 
Christoffersonin lausunnosta (oppilaan opiskeluoppaassa 
päivän 1 oppiaiheessa). Selitä, että meistä useimpien kohdalla 
voimallinen muutos sydämessämme tapahtuu vähitellen, kun me 
opimme ja kasvamme evankeliumissa.

Pyydä oppilaita katsomaan taulukkoa ”Alma 5 – hengellinen 
sydänkäyrä” oppilaan opiskeluoppaassa päivän 1 oppiaiheessa. 
Kehota heitä kertaamaan joitakin taulukossa mainittuja jakeita 
luvusta Alma 5. Esitä sitten seuraavat kysymykset:

• Mitkä Alman kysymyksistä ovat erityisen merkityksellisiä teille?
• Kuinka nämä kysymykset voivat auttaa henkilöä kokemaan 

sydämenmuutoksen?
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Selitä oppilaille, että Vapahtaja haluaa kovasti, että kaikki ihmiset 
tulisivat Hänen luokseen ja kokisivat voimallisen sydämenmuu-
toksen, jotta he voivat saada iankaikkisen elämän. Pyydä yhtä 
oppilasta lukemaan ääneen Alma 5:33–36. Kysy:

• Mitä Herra kehottaa meitä tekemään?
• Mitkä ovat palkintona Hänen kutsunsa vastaanottamisesta?

Alma 5:43–52
Alma kertoo, kuinka hän sai todistuksen, ja opettaa parannusta
Selitä, että kannustaakseen Sarahemlan kansaa tavoittelemaan 
sydämenmuutosta Alma lausui todistuksensa ja selitti, kuinka 
hän oli saanut sen. Hänen neuvonsa opettavat meille, kuinka 
voimme saada oman todistuksen tai vahvistaa sitä. Kehota oppi-
laita lukemaan itsekseen Alma 5:45–48. Pyydä heitä panemaan 
merkille, mitä Alma sanoi tietävänsä. Pyydä heitä myös huomaa-
maan, mitä Alma vastasi kysymykseen ”Ja kuinka luulette minun 
tietävän niiden olevan varmasti totta?”

Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he saivat selville, ja kirjoita 
heidän vastauksiaan taululle. Kirjoita myös tämä periaate: Me 
voimme tietää Pyhän Hengen kautta omakohtaisesti, että 
Jeesus Kristus on ihmiskunnan Lunastaja.

Auta oppilaita ymmärtämään, että jonakin päivänä joku tai 
jokin kyseenalaistaa heidän todistuksensa. Niin on saattanut jo 
tapahtua. Alman neuvot tarjoavat meille keinon seistä lujina ja 
vahvoina huolimatta siitä, että todistuksemme kyseenalaistetaan. 
Voisit halutessasi kertoa tilanteesta, jolloin oma todistuksesi on 
kyseenalaistettu ja olet selviytynyt tilanteesta, tai tilanteesta, jol-
loin joku tuntemasi henkilö on kohdannut vastaavan haasteen. 
Voisit myös kertoa kokemuksen, josta on kerrottu yleiskonfe-
renssipuheessa tai kirkon lehdessä. Lisäksi voisit pyytää jotakuta 
oppilasta kertomaan tällaisesta kokemuksesta.

Selitä, että sitten Alma opetti ihmisille parannusta. Voisit pyytää 
yhtä oppilasta lukemaan Alma 5:50 sekä vanhin Dallin H. Oaksin 
lausunnon, joka on oppilaan kirjassa viikon 15 päivän 2 kohdalla. 
Pyydä oppilaita kertomaan ajatuksiaan siitä, miksi meidän tulisi 
elää jokainen päivä, ikään kuin valmistautuisimme kohtaamaan 
Herran.

Alma 7–10
Alma opettaa Gideonissa ja Ammonihassa
Esittele seuraavat tilanteet ja kehota oppilaita pitämään ne mie-
lessään, kun he kertaavat Alman opetuksia Gideonin kansalle:

 1. Nuori nainen ymmärtää, että sovitus voi auttaa häntä voit-
tamaan synnit, mutta hänellä on diagnosoitu vakava sairaus 
eikä hän usko sovituksen voivan auttaa häntä.

 2. Nuorella miehellä on vaikeaa, kun hänen vanhempansa eroa-
vat, mutta hän ei etsi Vapahtajan apua.

 3. Nuori nainen yrittää pitää äkkipikaisuutensa kurissa. Hän ei 
ole miettinyt, kuinka sovitus voi auttaa häntä.

Kehota oppilaita lukemaan Alma 7:11–13 ja tarkastelemaan, 
mitä taakkoja Vapahtaja oli halukas ottamaan päällensä meidän 
hyväksemme. Pyydä muutamaa oppilasta tiivistämään, mitä 
näissä jakeissa opetetaan Jeesuksen Kristuksen sovituksesta. 
Kannusta oppilaita myös katsomaan kaaviota, jossa näkyy 
joitakin taakkoja, joista kärsimme kuolevaisuudessa (oppilaan 
opiskeluoppaassa päivän 3 oppiaiheessa).

Selitä oppilaille, että sovituksen voiman ansiosta elämän kärsi-
mysten tuska ja katkeruus voidaan nostaa pois harteiltamme. 
Varmista, että oppilaat ymmärtävät tämän periaatteen: Jeesus 
Kristus kärsi pelastaakseen meidät synnistä ja kuolemasta 
sekä auttaakseen meitä selviytymään kuolevaisuuden 
haasteista.

Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he sanoisivat nuorelle miehelle 
ja nuorille naisille esittämissäsi kolmessa tilanteessa. Kysy: Kuinka 
Alman opetukset sovituksesta soveltuvat näihin tilanteisiin?

Muistuta oppilaita niistä kolmesta kuvasta ja pyhien kirjoitus-
ten kohdasta, jotka kertovat Almasta Ammonihassa (oppilaan 
opiskeluoppaassa päivän 4 oppiaiheessa) ja joita he tarkasteli-
vat ja joihin he kirjoittivat kuvatekstit. Voisit pyytää muutamaa 
oppilasta kertomaan, minkä kuvatekstin he kirjoittivat kuvaan, 
joka esittää Alman kokemusta enkelin kanssa. Pyydä oppilaita 
kertomaan ajatuksiaan siitä, kuinka tämä kokemus liittyy seu-
raavaan periaatteeseen: Kun me toimimme ripeästi Herran 
sanan mukaan, Hän auttaa meitä noudattamaan Hänen 
käskyjään.

Seuraava viikko (Alma 11–16)
Kehota oppilaita miettimään seuraavia kysymyksiä, kun he val-
mistautuvat opiskelemaan seuraavan viikon tehtävää: Miltä teistä 
tuntuisi, jos teidät pakotettaisiin katsomaan, kun viattomia ihmisiä 
surmataan heidän uskonsa vuoksi Jeesukseen Kristukseen ja Hänen 
evankeliumiinsa? Miltä arvelette Almasta ja Amulekista mahtaneen 
tuntua heidän katsoessaan, kun näin kävi? Mitä he sanoivat toisil-
leen, kun he näkivät tämän tapahtuvan? Mitä he tekivät?
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Johdanto
Kun Alma ja Amulek jatkoivat Ammonihan kansan 
opettamista, eräs lainopettaja nimeltä Seesrom tarjosi 
Amulekille rahaa siitä, että tämä kiistäisi Jumalan 
olemassaolon. Seesrom yritti myös vääristellä Amule-
kin sanoja ja kumota hänen opetuksensa Jeesuksesta 
Kristuksesta. Seesromin yrittäessä saada Amulekin 

ansaan Amulek puolustautui todistamalla, että pelastus 
synnistä tulee vain Jeesuksen Kristuksen kautta. Lisäksi 
Amulek todisti, että koko ihmiskunta nousee kuolleista 
ja ”saatetaan ja haastetaan Pojan Kristuksen ja Isän 
Jumalan ja Pyhän Hengen – – tuomioistuimen eteen” 
tuomiopäivänä (Alma 11:44).

OPPIAIHE 76

Alma 11

Opetusehdotuksia

Alma 11:1–25
Amulek torjuu Seesromin ehdottaman kiusauksen kiistää Jumalan olemassaolo
Pyydä oppilaita ajattelemaan jotakin, mitä heillä on ja mikä on heille niin arvokasta, 
etteivät he koskaan myisi sitä. Pyydä muutamaa oppilasta kertomaan, mitä he ajattelivat ja 
miksi se on heille niin arvokasta.

Selitä, että luvussa Alma 11 jatkuu kertomus siitä, kuinka Alma ja Amulek opettavat Ammo-
nihan kansaa. Kun Amulek opetti, hän kohtasi erään lainopettajan nimeltä Seesrom, joka 
tarjosi rahaa vastineeksi jostakin sellaisesta, mikä oli Amulekille hyvin arvokasta.

Kehota oppilaita tutkimaan jakeita Alma 11:21–22 saadakseen selville, kuinka paljon rahaa 
Seesrom tarjosi Amulekille ja mistä syystä. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he saavat selville.

Tuo esiin, että Mormonin selvitys nefiläisten rahajärjestelmästä kohdassa Alma 11:4–19 
auttaa meitä ymmärtämään Seesromin lahjuksen suuruuden. Auta oppilaita ymmärtä-
mään, että onti oli kaikkein arvokkain hopeakolikko (ks. Alma 1:6, 11–13). Yksi onti vastasi 
suurin piirtein tuomarin yhden viikon palkkaa (ks. Alma 11:3, 11–13), mikä tarkoittaa, että 
kuusi ontia vastasi suunnilleen tuomarin kuuden viikon palkkaa.

• Miksi Seesromin tarjous olisi saattanut olla joidenkuiden mielestä houkutteleva?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 11:23–25.

• Mitä Amulekin vastaus kertoo hänestä?

• Mitä Seesrom aikoi kohdan Alma 11:25 mukaan tehdä, jos Amulek suostuisi hänen 
tarjoukseensa? Millä tavoin tämä muistuttaa sitä, mitä Saatana tekee ihmisten taipuessa 
hänen kiusauksiinsa?

Auta oppilaita huomaamaan, kuinka Amulek pystyi vastustamaan Seesromin tarjousta, 
kirjoittamalla taululle seuraavaa: Minä en … mitään, mikä on vastoin Herran Henkeä.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 11:22. Pyydä luokkaa panemaan merkille, 
millä sanalla Amulek täydensi tämän lausuman.

• Mitä muita sellaisia sanoja voisimme laittaa tyhjään tilaan, jotka saattaisivat auttaa meitä tur-
vautumaan Pyhään Henkeen vastustaaksemme kiusausta? (”Tee”, ”ajattele” tai ”katsele”.)

Kehota oppilaita esittämään jakeen Alma 11:22 pohjalta periaate, joka voi auttaa heitä 
muistamaan, kuinka he voivat voittaa kiusauksen. Vaikka oppilaat saattavat antaa erilaisia 
vastauksia, niiden tulisi kuvastaa seuraavaa periaatetta: Kun turvaamme Pyhään Hen-
keen, me voimme voittaa kiusauksen. (Voisit ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat tämän 
periaatteen pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Alma 11:22 viereen.)

• Millä tavoin herkkyys Pyhän Hengen kehotuksille voi mielestänne auttaa meitä voitta-
maan kiusauksen?

Lue kahdentoista apostolin koorumin presidentin Boyd K. Packerin seuraava neuvo:

Luo otollinen ilmapiiri 
Pyhälle Hengelle
Kannusta oppilaita 
luomaan Pyhän Hengen 
vaikutukselle otollinen 
ilmapiiri, kun he tutki-
vat pyhiä kirjoituksia 
yhdessä. Pyhälle Hen-
gelle otollisen ilmapiirin 
luovat muun muassa 
vilpitön rukous, opetta-
minen pyhiä kirjoituksia 
käyttäen, todistuksen 
lausuminen, rakkauden 
ilmaiseminen Jumalaa ja 
muita kohtaan sekä hen-
gellisistä kokemuksista 
kertominen. Aika ajoin 
voit tuntea innoitusta 
auttaa oppilaita tunnis-
tamaan Pyhän Hengen 
vaikutuksen oppituntien 
aikana.
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”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 

nuorille”, Liahona, marraskuu 2011, s. 18.)

Auta oppilaita ymmärtämään ja tuntemaan, kuinka tärkeää on noudattaa Pyhän Hengen 
kehotuksia, esittämällä seuraavat kysymykset:

• Millaisissa tilanteissa nuoria saatetaan houkutella toimimaan vastoin heidän todistustaan?

• Mitä teette turvautuaksenne Pyhään Henkeen? Miten siitä on teille apua?

• Milloin Pyhä Henki on auttanut teitä voittamaan kiusauksen?

Kannusta oppilaita soveltamaan oppimaansa muistamalla Amulekin esimerkki seuraavan 
kerran, kun heitä houkutellaan tinkimään uskonkäsityksistään. Todista, että kun he elävät 
kelvollisina Pyhän Hengen kumppanuuteen, he voivat kokea suurempaa varmuutta puo-
lustaa totuutta ja voittaa kiusauksia.

Alma 11:26–40
Amulek todistaa Jumalan Pojasta ja selviytyy Seesromin yrityksistä kumota 
hänen sanansa
Kysy oppilailta, onko kukaan koskaan yrittänyt kiistää tai vastustaa heidän uskon-
käsityksiään väittelemällä tai pettämällä. Pyydä yhtä tai kahta oppilasta kertomaan 
kokemuksistaan.

Selitä, että kun Seesrom ei onnistunut saamaan Amulekia kiistämään Jumalan olemassa-
oloa, hän muutti taktiikkaansa ja alkoi arvostella Amulekin uskoa Jeesukseen Kristukseen.

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Alma 11:26–35. Pyydä 
luokkaa panemaan merkille, kuinka Seesrom yritti vääristellä Amulekin sanat. Pyydä 
oppilaita kertomaan, mitä he ovat löytäneet. Kehota sitten yhtä oppilasta lukemaan ääneen 
Alma 11:36–37. Pyydä luokkaa huomaamaan, kuinka Amulek oikaisee Seesromin opet-
taman valheellisuuden. Kehota oppilaita katsomaan alaviitettä 34a. (Voisit ehdottaa, että 
oppilaat korostavat alaviitteen 34a pyhiin kirjoituksiinsa.) Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 
ääneen Hel. 5:10–11.

• Miksi meidän on mahdotonta pelastua synneissämme? Millä tavoin se, että meidät 
pelastetaan synneissämme, eroaa siitä, että meidät pelastetaan synneistämme?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 11:40. Selitä, että tämä jae sisältää peri-
aatteen, jota meidän täytyy noudattaa, jotta meidät pelastettaisiin synneistämme. Kirjoita 
taululle seuraava periaate: Kun me uskomme Jeesukseen Kristukseen, meidät voidaan 
lunastaa synneistämme.

• Mitä Jeesukseen Kristukseen uskominen tarkoittaa teille?

• Miksi meidän täytyy uskoa Jeesukseen Kristukseen pelastuaksemme synneistämme?

Auta oppilaita ymmärtämään, kuinka usko Jeesukseen Kristukseen johtaa parannuksen 
kautta tapahtuvaan lunastukseen, lukemalla ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, 
presidentti Dieter F. Uchtdorfin seuraavat sanat:

”Voidaksemme tehdä parannuksen meidän on uskottava lujasti Kristukseen. 
Uskoomme täytyy sisältyä 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, 2006, 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 käytöksemme, jotka eivät ole sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa.” 
(”Kohta, josta on vielä turvallista palata”, Liahona, toukokuu 2007, s. 100.)

Järjestä oppilaat pareiksi. Pyydä kunkin parin osapuolia selittämään vuorotellen toinen toi-
selleen, kuinka he vastaisivat, jos joku nuorempi kysyisi heiltä seuraavanlaisia kysymyksiä. 
(Voisit kirjoittaa nämä kysymykset taululle.)

Kannusta oppilaita 
soveltamaan
Jos tieto evankeliumin 
periaatteesta opitaan 
mutta sitä ei sovelleta 
käytäntöön, oppiminen 
ei ole täydellistä. Sovel-
tamista tapahtuu silloin, 
kun ihminen hyväksyy 
totuuden sydämessään 
ja mielessään ja sitten 
toimii kyseisen totuuden 
mukaisesti. Kannusta 
oppilaita toimimaan 
saamiensa hengellisten 
kehotusten mukaan ja 
soveltamaan oppimiansa 
evankeliumin totuuksia.
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• Miksi minun täytyy uskoa Jeesukseen Kristukseen tehdäkseni parannuksen ja pelastuak-
seni synneistäni?

• Kuinka uskominen Jeesukseen Kristukseen on auttanut sinua tekemään parannuksen?

Todista, että uskomalla Jeesukseen Kristukseen me voimme tehdä parannuksen, pelastua 
synneistämme ja saada iankaikkisen elämän.

Alma 11:41–46
Amulek puhuu koko ihmiskunnan ylösnousemuksesta ja tuomiosta
Auta oppilaita pohtimaan, miksi on tärkeää tietää, että lopulta me nousemme kuolleista ja 
meidät tuomitaan, kysymällä:

• Kuinka joku saattaisi elää elämänsä eri tavoin, jos hän uskoisi, ettei kuoleman jälkeen 
olisi elämää?

Kirjoita taululle sanat Ylösnousemus ja Tuomio. Kehota oppilaita tutkimaan itsekseen 
kohtaa Alma 11:41–45 ja etsimään mahdollisimman paljon tietoa ylösnousemuksesta ja 
tuomiosta. Samalla kun oppilaat kertovat, mitä he löytävät, kirjoita heidän vastauksiaan 
taululle. Varmista, että yksi taululle kirjoitetuista lausumista ilmaisee sen totuuden, että 
kaikki maan päällä elävät ihmiset nousevat lopulta kuolleista. Tähdennä ylösnousemuk-
sen yksinkertaista määritelmää jakeessa Alma 11:45: ”He [eivät] voi enää kuolla; heidän 
henkensä yhdistyy heidän ruumiiseensa, niin ettei niitä koskaan eroteta.” (Voisit kannustaa 
oppilaita merkitsemään tämän lausuman.) Kun oppilaat ovat kertoneet, mitä ovat oppi-
neet, voisit ehdottaa, että he kirjoittavat seuraavan totuuden pyhien kirjoitustensa sivun 
ylälaitaan: Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta kaikki nousevat kuolleista ja 
heidät tuomitaan tekojensa mukaan.

• Mitkä taululla olevista totuuksista kannustavat teitä valmistautumaan Jumalan 
kohtaamiseen?

• Miksi ylösnousemusta koskevat totuudet tuovat rauhaa ja toivoa vanhurskaille?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 11:46 ja panemaan merkille, mikä vaikutus 
Amulekin opetuksilla oli Seesromiin.

• Miksi arvelette, että joku saattaisi reagoida tällä tavoin Amulekin opetukseen?

• Mitkä kohdan Alma 11:41–45 opetuksista olisivat mielestänne saattaneet huolestuttaa 
Seesromia? Miksi?

Todista, että Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta kaikki ihmiset tulevat nousemaan 
kuolleista ja seisomaan Jumalan edessä tuomittavina tekojensa mukaan (ks. Alma 11:44). 
Anna oppilaille aikaa pohdiskella sitä, mitä he ovat tänään oppineet ja kuinka se liittyy 
heihin. Kehota heitä sitten kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaan vastaukset seuraaviin kysymyksiin. (Voisit kirjoittaa nämä kysymykset 
taululle.)

• Miltä sinusta tuntuu, kun ajattelet sitä, että nouset kuolleista ja sinut tuomitaan?

• Mitä sinun tulee tehdä valmistautuaksesi seisomaan Jumalan edessä?

• Millä tavoin uskosi siihen, että tulet nousemaan kuolleista ja sinut tullaan tuomitsemaan, 
vaikuttaa siihen, kuinka haluat elää jokaisen päivän?

Kommentteja ja taustatietoja
Alma 11:38–39. Kuinka Jeesus Kristus on 
iankaikkinen Isä?

Jos oppilaat tarvitsevat apua ymmärtääkseen, 
kuinka Jeesus Kristus voi olla sekä Jumalan Poika 

että iankaikkinen Isä, voisit opettaa tai kerrata 
oppiaiheesta 60 kohtaan Moosia 15:1–9 liittyvän 
lisäopetusehdotuksen.
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Johdanto
Kun Amulekin sanat olivat saaneet Seesromin vapi-
semaan ”syyllisyytensä tunnossa” (Alma 12:1), Alma 
nousi selittämään Amulekin opetuksia. Alma keskittyi 
totuuksiin, jotka auttaisivat Ammonihan kansaa teke-
mään parannuksen sydämensä paatumuksesta ja muista 

synneistä. Hän tähdensi Saatanan hienovaraisia ansoja, 
tuomioita, jotka lankeaisivat jumalattomien päälle, ja 
lunastussuunnitelmaa, jonka ansiosta ne, jotka tekevät 
parannuksen, voivat saada syntinsä anteeksi.

OPPIAIHE 77

Alma 12

Opetusehdotuksia

Alma 12:1–7
Alma paljastaa Ammonihan asukkaille Seesromin suunnitelman – ja vastustajan 
suunnitelman
Sido naruun vetosolmu seuraavan piirroksen mukaan. Esittele, kuinka ansalanka toimii, pitele-
mällä silmukkaa pöydällä olevan karkin tai muun syötävän edessä. Pyydä yhtä oppilasta tarttu-
maan ansan läpi syötävään. Kun hän tekee niin, kiristä ansalanka. (Varo, ettet satuta oppilasta.)

Kehota yhtä oppilasta kertaamaan luokalle, kuinka Seesrom yritti saada Amulekin ansaan 
(ks. Alma 11:21–25). Selitä, että kun Amulek oli huomannut Seesromin aikomuksen ja 
vastannut hänelle, myös Alma nousi puhumaan Seesromille ja ihmisille, jotka kuuntelivat 
(ks. Alma 12:1–2). Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 12:3–6 ja panemaan merkille, 
mitä sanoja ja ilmauksia Alma käytti kuvatessaan Seesromin taktiikkaa. (Voisit kannustaa 
oppilaita merkitsemään nämä sanat ja ilmaukset.) Pyydä heitä kertomaan, mitä he löytävät.

• Kenen suunnitelmaa Seesrom noudatti?

• Mitkä Alman mukaan olivat Perkeleen tarkoitukset?

• Minkä ansiosta Alma pystyi näkemään hänen suunnitelmansa?

Kehota oppilaita esittämään periaatteita, jotka tiivistävät jakeen Alma 12:3 opetuksen siitä, 
kuinka he voivat päästä selville vastustajan petoksista. Vaikka oppilaat saattavat käyttää eri 
sanoja, heidän tulisi mainita seuraava periaate: Pyhä Henki voi auttaa meitä tunnistamaan 
vastustajan petokset. Voisit muistuttaa oppilaille, että edellisessä oppiaiheessa he oppi-
vat, että kun me turvaamme Pyhään Henkeen, me voimme voittaa kiusauksen. Selitä, että 
voittaaksemme kiusauksen tai petoksen meidän täytyy ensin tunnistaa se ja ymmärtää, mitä 
vahinkoa se voi meille aiheuttaa. Sitten meidän täytyy tehdä kaikkemme sen välttämiseksi.

• Milloin Pyhä Henki on auttanut teitä tunnistamaan ja välttämään kiusauksen? (Kun 
oppilaat ovat vastanneet, voisit itsekin kertoa jonkin oman kokemuksen.)

Anna oppilaille muutama minuutti aikaa kirjoittaa seminaarimuistivihkoon tai pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan siitä, kuinka he voivat kasvattaa herkkyyttään huomata 
Pyhän Hengen kehotuksia, jotta he voivat tunnistaa vastustajan ansat ja välttää niitä.

Alma 12:8–18
Alma puhuu koko ihmiskunnan viimeisestä tuomiosta
Pyydä oppilaita miettimään, millaisen uran luominen kiinnostaisi heitä. Pyydä muutamia 
heistä kertomaan, millaisesta urasta he olisivat kiinnostuneita. Pyydä heitä arvioimaan, miten 
paljon opiskelu ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai ammattioppilaitoksessa saattaisi tulla 
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maksamaan, jotta he saisivat ne tiedot ja taidot, joita vaaditaan menestymiseen kyseisellä 
uralla. Kehota yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin 
David A. Bednarin seuraava lausunto. Pyydä luokkaa panemaan merkille, mikä ”opinto-
maksu” meidän täytyy vanhin Bednarin mukaan maksaa saadaksemme hengellistä tietoa.

”Hengellistä ymmärrystä – – [ei] kerta kaikkiaan voi antaa [meille]. 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.” (”Pysykää 
valveilla hellittämättä”, Liahona, toukokuu 2010, s. 43.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 12:7–8. Pyydä luokkaa seuraa-
maan mukana ja panemaan merkille todisteita siitä, että Seesrom alkoi maksaa hengellisen 
tiedon saamiseen tarvittavaa hengellistä ”opintomaksua”. Pyydä oppilaita selittämään, minkä 
he huomaavat näissä jakeissa osoittavan, että Seesromin sydän oli alkamassa muuttua.

Tuo esiin, että Seesrom esitti Almalle ylösnousemusta koskevan kysymyksen. Sen sijaan että 
Alma olisi vastannut kysymykseen heti, hän opetti Seesromille, kuinka voi saada hengellistä 
tietoa. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 12:9–11. Pyydä luokkaa panemaan 
merkille, mitä Alma opetti Seesromille hengellisen tiedon saamisesta. Selitä, että ”Jumalan 
salaisuudet ovat hengellisiä totuuksia, jotka voidaan tuntea vain ilmoituksen kautta. Jumala 
ilmoittaa salaisuuksiansa niille, jotka ovat kuuliaisia evankeliumille.” (PKO, ”Jumalan 
salaisuudet”, scriptures.lds.org/fi.) (Voisit kirjoittaa tämän lausuman taululle. Voisit myös 
ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat sen pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Alma 12:9 viereen.)

Pyydä oppilaita ilmaisemaan omin sanoin, mitä kohdassa Alma 12:9 opetetaan siitä, mitä meidän 
täytyy tehdä saadaksemme hengellistä totuutta. (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta hei-
dän vastaustensa tulisi ilmaista, että Herra ilmoittaa hengellisiä totuuksia meille sen varteen 
ottamisen ja tarkkuuden mukaisesti, jota me osoitamme Hänen sanoilleen. Voisit kannustaa 
oppilaita kirjoittamaan tämän periaatteen pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Alma 12:9 viereen.)

• Kuinka sydämemme tila liittyy kykyymme vastaanottaa hengellistä totuutta?

Tähdennä sitä, miten erilaisia kohdan Alma 12:10–11 mukaan seuraukset ovat niiden koh-
dalla, jotka eivät paaduta sydäntään totuutta vastaan, ja niiden, jotka paaduttavat.

• Kuinka se, että tunnette nämä seuraukset, vaikuttaa teidän haluunne tavoitella suurem-
paa hengellistä tietoa?

Selitä, että kun Alma oli opettanut, kuinka me voimme tulla tuntemaan hengellisen 
totuuden, hän vastasi kysymykseen, jonka Seesrom oli esittänyt aiemmin. Pyydä oppilaita 
esittämään Seesromin kysymys jakeessa Alma 12:8 omin sanoin. Kehota heitä lukemaan 
itsekseen kohta Alma 12:12–15 ja panemaan merkille, mitä Alma opetti Seesromille 
ylösnousemuksesta ja tuomiosta. Samalla kun oppilaat lukevat, kirjoita taululle seuraavaa: 
Meitä pidetään tilivelvollisina Jumalan edessä meidän … , … ja …

Kun oppilaat ovat lukeneet kohdan, pyydä heitä täydentämään taululla oleva virke: Meitä pide-
tään tilivelvollisina Jumalan edessä meidän ajatuksistamme, sanoistamme ja teoistamme.

• Kuinka arvelette tämän totuuden vaikuttaneen Seesromiin? (Pyydä oppilaita etsimään 
vastaus kohdista Alma 14:6 ja 15:3.) Miksi arvelette, että tällä totuudella oli niin voi-
mallinen vaikutus Seesromiin? (Voisit tuoda esiin, ettei Seesrom ollut huolissaan vain 
itsestään. Hän oli huolissaan niistä ihmisistä, joita hän oli johtanut harhaan.)

• Millaisia mahtavat olla ne ajatukset, sanat ja teot, joiden kanssa ihmiset kamppailevat ja 
jotka voisivat tuomita heidät, elleivät he tee parannusta? (Voisit auttaa oppilaita poh-
diskelemaan, kuinka heidän viihteeseen ja mediaan liittyvät valintansa voivat vaikuttaa 
heidän ajatuksiinsa, sanoihinsa ja tekoihinsa, ja keskustelemaan siitä, viittaamalla niihin 
neuvoihin, joita ajanvietteestä ja mediasta annetaan kirjasessa Nuorten voimaksi.)

• Millä tavoin taululle kirjoitetun totuuden muistaminen vaikuttaa teidän päivittäisiin 
valintoihinne?

Tuo esiin rinnakkaisviite Moosia 4:30, joka annetaan kohdan Alma 12:14 alaviitteessä 14a, 
ja kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moosia 4:30. (Voisit ehdottaa, että oppilaat 
korostavat tämän rinnakkaisviitteen.) Jos aikaa on riittävästi, pyydä oppilaita katsomaan 
uudelleen, mitä he kirjoittivat siitä, kuinka he voivat kasvattaa herkkyyttään huomata 
Pyhän Hengen kehotuksia. Pyydä heitä lisäämään muutamia ajatuksia siitä, kuinka se, että 
he ymmärtävät olevansa henkilökohtaisesti tilivelvollisia Jumalan edessä, vaikuttaa heidän 
haluunsa tunnistaa kiusaus ja välttää sitä.
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Alma 12:19–37
Alma selittää, kuinka lunastussuunnitelma auttaa meitä voittamaan 
lankeemuksen vaikutukset
Näytä oppilaille kuvaa Aadam ja Eeva polvistuneina alttarin ääreen (Evankeliumiaiheinen kuva-
kirja, 2009, nro 4). Selitä, että mies nimeltä Antiona, joka oli ylimpiä hallitusmiehiä Ammonihassa, 
esitti kysymyksiä siitä, mitä Alma ja Amulek olivat opettaneet ylösnousemuksesta. Hän tuli kysy-
mään Almalta, kuinka ihmiskunta voisi mitenkään tulla kuolemattomaksi. (Ks. Alma 12:20–21.)

Kysy oppilailta, kuinka suurta varmuutta he tuntisivat selittäessään jollekulle, joka ei ole 
kirkkomme jäsen, kuinka me voimme tulla lunastetuiksi lankeemuksesta. Auta heitä 
olemaan valmiita opettamaan tätä totuutta jollekulle muulle kehottamalla heitä tutkimaan 
seuraavan taulukon jakeita ja kirjoittamaan sopiviin sarakkeisiin, mitä he oppivat. (Voisit 
jäljentää tämän taulukon taululle ennen oppitunnin alkua. Kehota oppilaita jäljentämään 
se seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan.)

Lankeemuksen vaikutuk-
set (Alma 12:22, 24)

Mitä Jumala on tehnyt 
toteuttaakseen meidän 
lunastuksemme (Alma 
12:24–25, 28–33)

Mitä meidän täytyy tehdä 
tullaksemme lunastetuiksi 
(Alma 12:24, 30, 34, 37)

Jotkut oppilaista saattavat tarvita apuasi täyttäessään taulukkoa. (Yksi tapa auttaa oppilaita 
ymmärtämään pyhiä kirjoituksia on kehottaa heitä katsomaan alaviitteitä. Esimerkiksi pyhien 
kirjoitusten viite, joka annetaan alaviitteessä 22c, saattaisi auttaa oppilaita ymmärtämään, mitä 
tarkoittaa, että koko ihmiskunnasta tulee kadotettu ja langennut.) Kun oppilaat ovat täyttäneet 
taulukon, esitä seuraavat kysymykset: (Voisit kirjoittaa nämä kysymykset taululle ennen tunnin 
alkua, jotta oppilaat voivat miettiä vastauksiaan samalla kun he täyttävät taulukkoa.)

• Kuinka me voimme voittaa lankeemuksen vaikutukset Jeesuksen Kristuksen sovituksen 
ansiosta? (Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta me kaikki voitamme fyysisen kuole-
man saamalla ylösnousemuksen. Ja Vapahtajan sovituksen sekä tekemämme parannuk-
sen ansiosta me voimme palata Jumalan luo ”kadotetusta ja langenneesta” tilastamme.)

• Mikä jakeessa Alma 12:24 esitetyn Alman opetuksen mukaan on elämän tarkoitus? (Hän 
sanoi, että tämä elämä on meille aika valmistautua kohtaamaan Jumala. Voisit ehdottaa, 
että oppilaat korostavat jakeeseen Alma 12:24 ne ilmaukset, jotka opettavat tätä totuutta.)

Auta oppilaita soveltamaan oppimaansa käytäntöön esittämällä seuraavanlaisia kysymyksiä:

• Kuinka tieto elämän tarkoituksesta on ohjannut sinua?

• Kuinka uskosi taivaalliseen Isään ja Jeesukseen Kristukseen on auttanut sinua valmistau-
tumaan Heidän kohtaamiseensa?

Lausu lopuksi todistuksesi siitä, että nyt on aika valmistautua kohtaamaan Jumala.

Kommentteja ja taustatietoja
Alma 12:24. Koetustila

Pyhissä kirjoituksissa sanat koetustila ja koetusaika 
esiintyvät ainoastaan Alman kirjassa (ks. Alma 12:24; 
42:4, 10, 13). Vanhin L. Tom Perry kahdentoista aposto-
lin koorumista on kuvannut tätä koetusaikaa:

”Maanpäällisen elämän tärkein tarkoitus on se, että 
meidän henkemme, joka oli olemassa jo ennen maail-
man perustamista, voi liittyä ruumiiseemme kuolevai-
suuden suurten mahdollisuuksien ajaksi. Näiden kahden 

yhteenliittyminen on antanut meille etuoikeuden 
kasvaa, kehittyä ja kypsyä tavalla, johon vain henki ja 
ruumis yhdessä kykenevät. Ruumiissamme me koemme 
tietyn määrän koettelemuksia tässä olemassaolomme 
tilassa, jota sanotaan koetustilaksi. Tämä on oppimisen ja 
koetusten aikaa, jotta voisimme osoittautua kelvollisiksi 
iankaikkisiin mahdollisuuksiin. Tämä kaikki kuuluu siihen 
jumalalliseen suunnitelmaan, joka meidän Isällämme 
on lapsiaan varten.” (”Julistakaa minun evankeliumiani 
maasta maahan”, Valkeus, heinäkuu 1989, s. 12.)

Auta oppilaita 
yksilöllisesti
Kun olet antanut 
luokalle tehtävän, kulje 
hiljaa luokkahuoneessa 
ja auta oppilaita tehtä-
vän tekemisessä tai auta 
heitä pysymään keskit-
tyneinä tehtävään. Kun 
teet niin, saat tilaisuu-
den vahvistaa suhdettasi 
yksittäisiin oppilaisiin ja 
ymmärtää heidän tarpei-
taan paremmin.



271

Johdanto
Kun Alma ensimmäisen kerran opetti Ammonihan 
kapinallisia ihmisiä, he kiistelivät hänen kanssaan kysyen: 
”Kuka sinä olet?” ja kyseenalaistaen hänen valtuutensa 
(ks. Alma 9:1–6). He olivat luopumuksen tilassa hyväk-
syttyään Nehorin uskonsuunnan – pappisvallan, jonka 
tarkoituksena oli saada henkilökohtaista hyötyä (ks. Alma 
1:2–15; 15:15; 16:11). Vastakohtana Nehorin opetuksille 
Alma puhui ihmisille Jumalan pyhän järjestyksen ylipap-
peudesta, jonka tarkoituksena on auttaa muita tekemään 

parannus ja pääsemään Herran lepoon (ks. Alma 13:6). 
Hän mainitsi esimerkkinä Melkisedekin, joka saarnasi 
uskoa ja parannusta sekä auttoi kansaansa elämään 
rauhassa. Alma kertoi myös kuolevaisuutta edeltävästä 
olemassaolosta ja ennalta asettamisesta. Hän päätti saar-
nansa kutsumalla ihmisiä kuuntelemaan hänen sanojaan, 
jotta he voisivat valmistautua pääsemään Herran lepoon.

OPPIAIHE 78

Alma 13

Opetusehdotuksia

Alma 13:1–12
Alma puhuu Ammonihan kansalle ylipappien kutsumisesta
Selitä, että luvussa Alma 13 Alma kertoo ihmisryhmästä, joka on suureksi hyödyksi kirkolle. 
Itse asiassa kaikkia kirkon jäseniä on siunattu näiden ihmisten palvelutyön kautta.

Sano oppilaille, että he tuntevat tähän ryhmään kuuluvia ihmisiä. Pyydä sitten oppilaita 
lukemaan itsekseen Alma 13:1 saadakseen selville, keitä nämä ihmiset ovat. Kun he ovat 
ehtineet lukemaan tämän jakeen, ehdota, että he lukevat myös jakeet Alma 13:10, 14 sekä 
OL 107:1–3. Voisit ehdottaa, että he kirjoittavat nämä viitteet kohdan Alma 13:1 marginaaliin.

Tähdennä, että Alma puhui papeista Jumalan Pojan järjestyksen mukaan eli Melkisede-
kin pappeudesta. Toisin sanoen hän puhui miehistä, joilla on Melkisedekin pappeudessa 
ylipapin virka. Kehota yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, 
vanhin Bruce R. McConkien seuraavat sanat:

”Näillä nefiläisillä, jotka olivat uskollisia ja luotettavia Mooseksen lain pitämisessä, oli Mel-
kisedekin pappeus, mikä tarkoittaa sitä, että heillä oli myös evankeliumin täyteys. – – Osa 
parhaasta tiedosta, mitä meillä on Melkisedekin pappeudesta, on luvussa Alma 13.” (The 
Promised Messiah, 1978, s. 421.)

• Mitä siunauksia on tullut teidän elämäänne Melkisedekin pappeuden ansiosta? (Oppi-
laat saattavat mainita Pyhän Hengen lahjan, patriarkallisen siunauksen, muut pappeu-
den siunaukset, johtavien auktoriteettien johtamisen, paikallisten johtohenkilöiden 
kuten piispan tai seurakunnanjohtajan johtamisen sekä siunaukset, joita he saavat nii-
den liittojen ansiosta, joita heidän vanhempansa ovat tehneet temppelissä. He saattavat 
mainita myös kasteen ja sakramentin, jotka toimitetaan Aaronin pappeuden valtuudella 
mutta Melkisedekin pappeuden johtohenkilöiden johdolla.)

Laita seuraavat kysymykset näkyviin taululle tai laadi niistä moniste. Anna oppilaille aikaa 
lukea Alma 13:2–10 ja etsiä vastaukset kysymyksiin.

Milloin Melkisedekin pappeuden haltijat on ensimmäisen kerran kutsuttu ja heitä on valmis-
tettu? (Ks. Alma 13:3–5.)

Mikä velvollisuus kaikilla Melkisedekin pappeuden haltijoilla on? (Ks. Alma 13:6.)

Mitkä ilmaukset jakeessa Alma 13:7 kuvaavat Melkisedekin pappeutta?

Mitä vaatimuksia on sille, että henkilö asetetaan Melkisedekin pappeuteen? (Ks. Alma 13:10.)

Kun oppilaat ovat ehtineet löytämään vastauksia kysymyksiin, pyydä heitä kertomaan 
vastauksensa. Voisit kirjoittaa heidän vastauksensa taululle.

Voisit auttaa oppilaita paremmin ymmärtämään lukemaansa ja keskustelemaan siitä esittä-
mällä seuraavat kysymykset:

Opeta oppilaita, älä 
oppiaiheen aineistoa
Tärkeimpänä tehtävä-
näsi on auttaa oppilaita 
ymmärtämään evankeliu-
min totuuksia ja toteut-
tamaan niitä totuuksia 
omassa elämässään. Vältä 
kaikenlaista houkutusta 
kiirehtiä oppiaiheen läpi 
vain ehtiäksesi käsit-
telemään koko aineis-
ton. Muista, että olet 
opettamassa oppilaita, et 
oppiaiheen aineistoa.
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• Millä tavoin pappeudenhaltijoiden palvelutyö auttaa meitä tietämään, kuinka meidän tulee 
turvautua Jeesuksen Kristuksen suomaan lunastukseen? (Ks. Alma 13:2, 8, 16. Esimerkillään 
ja opetuksillaan sekä toimituksilla, joita he suorittavat, he suuntaavat meitä kohti Vapahtajaa.)

• Mitä Alma tarkoitti, kun hän sanoi, että ylipapit ovat ”kutsuttuja ja valmistettuja maa-
ilman perustamisesta asti”? (Alma 13:3.) (Hän tarkoitti, että jotkut miehet on asetettu 
ennalta saamaan tiettyjä pappeusvirkoja.)

Voit auttaa oppilaita ymmärtämään ennalta asettamista ja sitä, kuinka se soveltuu heidän 
elämäänsä, pyytämällä yhtä oppilasta lukemaan seuraavat lainaukset.

Profeetta Joseph Smith on opettanut: ”Jokainen ihminen, joka on kutsuttu palvelemaan 
maan asukkaita, asetettiin tätä tarkoitusta varten taivaan suuressa neuvonpidossa ennen 
kuin maailmaa olikaan. Otaksun, että minut asetettiin juuri tähän virkaan siinä suuressa 
neuvonpidossa.” (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 534.)

Presidentti Spencer W. Kimball on sanonut: ”Maailmassa, jossa elimme ennen kuin 
tulimme tänne, uskollisille naisille annettiin tiettyjä tehtäviä, samalla kun uskolliset miehet 
asetettiin ennalta tiettyihin pappeustehtäviin. Vaikka emme nyt muistakaan yksityiskohtia, 
se ei muuta niiden asioiden suurenmoista todellisuutta, joihin kerran olemme suostuneet.” 
(Kirkon presidenttien opetuksia: Spencer W. Kimball, 2006, s. 232.)

• Mitä kohdassa Alma 13:3 opetetaan siitä, mitä meidän täytyy tehdä täyttääksemme 
ennalta- asetetut palvelutehtävämme?

• Kun mies on asetettu pappeudessa johonkin virkaan, mitä tuon asettamisen pitäisi 
merkitä hänelle? (Ks. Alma 13:8. Huomaa, että tähän kysymykseen voivat vastata yhtä 
hyvin nuoret naiset kuin nuoret miehet. Nuoret miehet voivat hyötyä siitä, että kuulevat 
nuorten naisten vastauksia.)

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Alma 13:11–12 ja panemaan merkille, millä tavoin 
Alman mainitsemat Melkisedekin pappeuden haltijat muuttuivat Jeesuksen Kristuksen 
sovituksen ansiosta.

• Mitä teidän mielestänne tarkoittaa se, että jonkun vaatteet pestään valkoisiksi Karitsan verellä?

• Mistähän syystä Melkisedekin pappeuden haltijoiden täytyy muuttua Jeesuksen Kristuk-
sen sovituksen kautta? Millä tavoin me voimme noudattaa heidän esimerkkiään?

Muistuta oppilaille, että Alma opetti näitä totuuksia Ammonihan kansalle. Monet näistä 
ihmisistä ”olivat Nehorin uskonsuuntaa” (Alma 14:18; 15:15) eli he olivat hyväksyneet 
Nehorin opetukset. Nehor oli mies, joka oli perustanut valheellisen uskonsuunnan, jota 
Alma oli nimittänyt pappisvallaksi (ks. Alma 1:12–15).

• Millä tavoin uskolliset Melkisedekin pappeuden haltijat ovat erilaisia kuin ne, jotka 
noudattivat Nehorin opetuksia? (Voisit kehottaa oppilaita kertaamaan Alma 1:2–6 ja 
panemaan merkille Nehorin pappisvallan ja Melkisedekin pappeuden välisiä eroja.)

• Ammonihan kansalle oli aiemmin opetettu oppia Melkisedekin pappeudesta, ja he olivat 
saaneet siunauksia Melkisedekin pappeuden kautta (ks. Alma 9:21; 13:1). Miksi arvelette 
olleen tärkeää, että Ammonihan kansaa muistutettiin siitä, mitä he olivat aiemmin oppi-
neet Melkisedekin pappeudesta?

• Mitä te olette oppineet pappeudesta tähän mennessä tässä oppiaiheessa? (Vaikka oppi-
laat saattavat ehdottaa useita totuuksia, heidän vastauksistaan tulisi ilmetä, että pap-
peuden toimitukset ja pappeudenhaltijoiden palvelutyö auttavat meitä tietämään, 
kuinka meidän tulee turvautua Jeesuksen Kristuksen suomaan lunastukseen.)

Voisit ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat tämän periaatteen ja muita tunnistamiaan peri-
aatteita seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan. Jos jää aikaa, 
pyydä heitä kirjoittamaan, kuinka nämä periaatteet voivat vaikuttaa siihen, kuinka he 
suhtautuvat pappeuden voimaan ja siunauksiin.

Alma 13:13–20
Alma kertoo Melkisedekistä, suuresta ylipapista, joka vakiinnutti rauhan 
kansansa keskuudessa
Kirjoita taululle seuraavat sanat ja ilmaukset: ylipappi, kuningas, osoitti voimallista uskoa, 
saarnasi parannusta, vakiinnutti rauhan, rauhan ruhtinas, hallitsi isänsä alaisena. Kirjoi-
tettuasi kunkin sanan tai ilmauksen pysähdy hetkeksi ja anna oppilaiden arvata pyhiin 
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kirjoituksiinsa katsomatta, ketä Alma kuvaili näillä sanoilla ja ilmauksilla. (Hän kuvaili 
Melkisedekiä.) Jos oppilaat eivät ole arvanneet oikein, kun olet kirjoittanut kaikki sanat ja 
ilmaukset taululle, pyydä heitä lukemaan Alma 13:14.

Jos jotkut oppilaat arvelivat, että Alma puhui Jeesuksesta Kristuksesta, kysy heiltä, miksi 
kuvaus vanhurskaasta ylipapista muistuttaisi heitä Vapahtajasta. Auta heitä ymmärtämään, 
että Melkisedekin pappeuden haltijat kutsutaan Isän Ainosyntyisen Pojan järjestyksen 
mukaisesti (ks. Alma 13:9; ks. myös OL 107:2–4). Tähdennä, että Melkisedekin pappeuden 
haltijoiden tulee pyrkiä seuraamaan Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä palvelutyössään ja 
opettaessaan. Muistuta oppilaille myös, että Melkisedekin pappeuden valtuudella suorite-
tut toimitukset auttavat meitä pääsemään lähemmäksi Vapahtajaa.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 13:14–19. Kannusta luokkaa miettimään, kuinka 
Ammonihan jumalaton kansa olisi saattanut hyötyä siitä, että he saivat tietoa Melkisedekistä.

• Mitkä sanat jakeessa Alma 13:17 kuvailevat Melkisedekin kansaa? Millä tavoin nämä 
ihmiset olivat samanlaisia kuin Ammonihan kansa? (Ks. Alma 8:9; 9:8.)

• Mitä Melkisedek teki kansansa johtajana? Kuinka hänen johtamisensa vaikutti kansaan? 
Millä tavoin tämä vaikutus oli erilaista kuin niiden Ammonihan asukkaiden vaikutus, 
jotka noudattivat Nehorin opetuksia? (Ks. Alma 8:17; 10:27, 32.)

Kehota oppilaita tiivistämään jakeet Alma 13:16–18 esittäen totuuksia, joita näissä jakeissa 
opetetaan pappeusjohtajien velvollisuuksista. Kun he ehdottavat tiivistelmiä, varmista, että 
he tuovat esiin, että pappeusjohtajat auttavat meitä turvautumaan Jeesukseen Kris-
tukseen, tekemään parannuksen ja elämään rauhassa. (Voisit kannustaa oppilaita kir-
joittamaan tiivistelmänsä pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Alma 13:16–18 viereen.) Tähdennä, 
että muut kirkon johtohenkilöt, kuten Apuyhdistyksen ja Nuorten Naisten johtohenkilöt, 
ovat välttämättömiä tässä pyrkimyksessä. Palvellessaan pappeusjohtajien kanssa he autta-
vat opastamaan yksilöitä ja perheitä tulemaan Kristuksen luokse.

• Kuinka kirkon johtohenkilöiden palvelutyö on ollut siunauksena teille?

Alma 13:21–31
Alma kutsuu ihmisiä kuuntelemaan Herran ääntä ja pääsemään Hänen lepoonsa
Kehota oppilaita panemaan merkille, mikä ajatus toistuu jakeissa Alma 13:12, 13, 16, 29. Heidän 
tulisi löytää sana lepo ja ilmaus ”Herran lepo”. Voisit kannustaa heitä merkitsemään tämän aja-
tuksen kuhunkin jakeeseen. Auta oppilaita ymmärtämään, mitä tarkoittaa se, että pääsemme 
Herran lepoon tässä elämässä ja kuolemamme jälkeen, lukemalla seuraavat lausunnnot:

”Muinaiset profeetat puhuvat Jumalan lepoon pääsemisestä [ks. Alma 12:34; OL 84:23–24]. 
Mitä se tarkoittaa? Minun mielestäni se tarkoittaa Jumalan tuntemiseen ja rakkauteen pää-
semistä; sitä, että meillä on sellainen usko Hänen aivoituksiinsa ja suunnitelmaansa, että 
tiedämme olevamme oikeassa, että emme etsi muuta.” (Joseph F. Smith, Kirkon president-
tien opetuksia: Joseph F. Smith, 1999, s. 56–57.)

”Todelliset pyhät pääsevät Herran lepoon tässä elämässä ollessaan, ja noudattamalla totuutta 
he pysyvät siinä siunatussa olotilassa, kunnes he pääsevät lepäämään Herran kanssa taivaassa. 
– – Herran lepo iankaikkisuudessa on sitä, että perii iankaikkisen elämän, saa Herran kirkkau-
den täyteyden.” (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2. laitos, 1966, s. 633.)

Selitä, että Alma kehotti Ammonihan kansaa tekemään parannuksen ja valmistautumaan 
Jeesuksen Kristuksen tulemiseen (ks. Alma 13:21–26). Sitten hän esitti periaatteita, joita 
heidän täytyi noudattaa päästäkseen Herran lepoon.

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Alma 13:27.

• Mitkä sanat jakeessa Alma 13:27 osoittavat, mitä ajatuksia Almalla oli kansasta ja sanomastaan?

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Alma 13:27–29. Pyydä luokkaa 
panemaan merkille, mitä periaatteita Alma toivoi kansan noudattavan. Pyydä sitten oppilaita 
luettelemaan, mitä periaatteita he ovat löytäneet. He saattavat esimerkiksi sanoa, että kun me 
vastaamme nöyrinä kutsuun tehdä parannusta, Henki johdattaa meidät Herran lepoon.

Kehota oppilaita kirjoittamaan tavoitteita siitä, kuinka he aikovat noudattaa kohdan Alma 
13:27–29 neuvoa. Todista, että me voimme päästä Herran lepoon tässä elämässä ja seuraa-
vassa, kun me noudatamme Alman opettamia periaatteita.
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Johdanto
Kuultuaan Alman ja Amulekin saarnaavan jotkut 
Ammonihan kansasta uskoivat ja tekivät parannuksen. 
Suurin osa ihmisistä oli vihoissaan ja yritti tuhota Alman, 
Amulekin ja ne, jotka uskoivat heidän sanojaan. Alma 
ja Amulek pidätettiin, vietiin tuomittaviksi ja pantiin 
lopulta vankilaan. Jumalattomat ihmiset Ammonihassa 

karkottivat keskuudestaan ne, jotka uskoivat, ja poltti-
vat näiden vaimot, lapset ja pyhät kirjoitukset samalla 
kun Alma ja Amulek pakotettiin katselemaan. Monen 
päivän jälkeen Herra vapautti Alman ja Amulekin vanki-
lasta ja hävitti Ammonihan jumalattomat johtajat.

OPPIAIHE 79

Alma 14

Opetusehdotuksia

Alma 14:1–13
Alma ja Amulek vangitaan, ja uskovat ammonihalaiset karkotetaan tai poltetaan
Kehota oppilaita miettimään, mitä haasteita he ovat kohdanneet tai kohtaavat tällä het-
kellä. Kehota sitten yhtä oppilasta lukemaan ääneen seuraavat sanat:

”Vastoinkäymisiä tulee eri tahoilta. Ajoittain voit kohdata koettelemuksia oman ylpeytesi 
ja tottelemattomuutesi seurauksena. Nämä koettelemukset voi välttää elämällä vanhurs-
kaasti. Toiset koettelemukset vain kuuluvat luonnostaan elämään, ja niitä voi tulla silloin-
kin, kun elää vanhurskaasti. Voit kohdata koettelemuksia esimerkiksi sairauden tai epätie-
toisuuden hetkinä tai kun rakkaitasi kuolee. Toisinaan vastoinkäymisiä saattaa tulla toisten 
ihmisten huonojen valintojen ja loukkaavien sanojen ja tekojen takia.

Menestyksesi ja onnesi, niin nyt kuin iankaikkisuuksissakin, riippuvat suuresti siitä, kuinka 
suhtaudut elämän vaikeuksiin.” (Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s. 182.)

Selitä, että tämän päivän oppiaiheessa oppilaat käsittelevät kertomusta ihmisistä, jotka 
kokivat ankaria koettelemuksia. Suurin osa näistä koettelemuksista oli muiden aiheutta-
mia. Kannusta oppilaita miettimään, kuinka totuudet, joista he keskustelevat tässä oppiai-
heessa, liittyvät heihin, riippumatta siitä, mitä koettelemuksia he kohtaavat.

Kirjoita taululle seuraavaa:

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Alma 14:1–10. Pyydä 
luokkaa seuraamaan mukana ja panemaan merkille esimerkkejä kärsimyksistä, joita tau-
lulla luetellut ihmiset kokivat.

• Mitä nämä ihmiset kärsivät? (Kirjoita oppilaiden vastaukset taululle.)

Tuo esiin, että kun Amulek näki naisten ja lasten kärsimyksen, hän halusi käyttää pappeu-
den voimaa heidän pelastamisekseen. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 14:11 
ja pyydä luokkaa panemaan merkille, mitä Alma vastasi Amulekin pyyntöön.

• Miksi Herra salli, että nämä naiset ja lapset poltettiin? (Herra salli näiden ihmisten kär-
siä, jotta heidän kuolemansa voisi olla todisteena niitä vastaan, jotka surmasivat heidät. 
Ks. myös Alma 60:13.)

• Millä tavoin Alman mukaan naisia ja lapsia siunattaisiin sen ansiosta, että he turvasivat Herraan?

Sinun on kenties tarpeen tähdentää, että tässä nimenomaisessa tapauksessa oli Herran 
tahto sallia ihmisten kärsivän. Aina näin ei kuitenkaan ole. Vakuuta oppilaille, että Herra 
rakastaa heitä ja haluaa heidän olevan onnellisia ja tuntevan elämässään rauhaa. Jos heitä 
millään tavalla vahingoitetaan tai pahoinpidellään, heidän tulee etsiä apua isältä tai äidiltä 
tai joltakulta kirkon johtajalta, jotta he voivat selvittää ongelman.

• Mitä muita syitä on sille, että Herra kenties sallii meidän kärsivän? (Mahdollisia vas-
tauksia: Hän haluaa meidän ymmärtävän epäviisaiden päätösten seuraukset, Hän haluaa 

Alma ja Amulek Seesrom Miespuoliset 

käännynnäiset

Naispuoliset käännynnäiset 
ja lapset
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meidän oppivan kärsivällisyyttä, Hän haluaa meidän oppivan myötätuntoa niitä kohtaan, 
jotka kärsivät, ja Hän haluaa meidän ymmärtävän, että meidän tulee turvata Häneen.)

Kirjoita taululle seuraava totuus: Kun me turvaamme Herraan, Hän vahvistaa meitä 
koettelemustemme aikana. Pyydä sitten yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 14:12–13.

• Kuinka Alman sanoista kuvastui se, että hän turvasi Herraan?

Voisit pyytää yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin 
Richard G. Scottin seuraavat lausunnot: 

”Alman ja Amulekin esimerkki on valaiseva. Heidän yrittäessään tehdä 
hyvää Ammonihan kansan keskuudessa heidät otettiin vangiksi. Amulek 
luotti kokeneempaan toveriinsa Almaan, joka sai hänet tuntemaan suurem-
paa luottamusta Herraan. Joutuessaan näkemään, kuinka tuli tuhosi naisia ja 
lapsia, Amulek sanoi: ’Kenties he polttavat meidätkin.’ Alma vastasi: 
’Tapahtukoon Herran tahdon mukaisesti.’ Tärkeä periaate. ’Mutta – – meidän 

työmme ei ole tehty; sen tähden he eivät polta meitä.’ [Alma 14:12–13, kursivointi lisätty.]” 
(Ks. ”Jotta parantuisimme, Valkeus, heinäkuu 1994, s. 7–8.)

”Tämän elämän aikana saadaan kokemusta syvästä luottamuksesta – luottamuksesta 
Jeesukseen Kristukseen – –. Luottamus merkitsee sitä, että on auliisti kuuliainen tietämättä 
lopputulosta alusta asti (ks. Sananl. 3:5–7). Kantaakseen hedelmää luottamuksenne Her-
raan on oltava voimakkaampi ja kestävämpi kuin luottamuksenne omiin henkilökohtaisiin 
tunteisiinne ja kokemuksiinne.” (Ks. ”Luota Herraan”, Valkeus, tammikuu 1996, s. 16.)

Selitä, että kohdassa Alma 14:14–29 oppilaat näkevät enemmän esimerkkejä siitä, kuinka 
Alma ja Amulek turvasivat Herraan. He näkevät myös, kuinka Herra vahvisti heitä, jotta he 
voisivat tehdä Hänen työtään.

Alma 14:14–29
Jumala vapauttaa Alman ja Amulekin vankilasta sekä hävittää monia Ammonihan 
jumalattomia johtajia
Jaa luokka kahteen ryhmään. Pyydä toista puolta luokasta tutkimaan kohtaa Alma 14:14–
19 sekä toista puolta luokasta tutkimaan kohtaa Alma 14:20–25. Pyydä kumpaakin ryhmää 
panemaan merkille, mitä Alma ja Amulek kärsivät Ammonihan jumalattomien johtajien 
käsissä. Kun oppilailla on ollut riittävästi aikaa lukea, pyydä heitä kertomaan, mitä he ovat 
löytäneet. Kirjoita heidän vastauksensa tauluun nimien ”Alma ja Amulek” alle.

• Mitkä näistä koettelemuksista olisivat olleet teille vaikeimpia? Miksi?

• Milloin olette nähneet ihmisten kärsivän koettelemuksia, vaikka he ovat pyrkineet ole-
maan vanhurskaita?

Kehota oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Alma 14:25–29. Pyydä luokkaa seu-
raamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Herra teki vapauttaakseen Alman ja Amu-
lekin vankilasta. Auta oppilaita tunnistamaan ja ymmärtämään periaatteita näissä jakeissa 
esittämällä seuraavia kysymyksiä:

• Miksi Alma ja Amulek pystyivät saamaan Herralta voimaa ja väkevyyttä? (Ks. Alma 14:26, 28.)

• Mitä periaatteita me voimme oppia Alman ja Amulekin kokemuksesta vankilassa? (Oppi-
laat saattavat antaa erilaisia vastauksia, mutta niiden tulisi kuvastaa sitä totuutta, että jos 
me käännymme Herran puoleen uskossa, Hän vahvistaa meitä ahdingoissamme ja 
vapauttaa meidät omalla tavallaan ja omana aikanaan. Voisit ehdottaa, että oppilaat 
korostavat jakeisiin Alma 14:26, 28 ne ilmaukset, jotka tähdentävät tätä periaatetta.)

• Millä tavoin ihmiset voivat osoittaa uskoa Jeesukseen Kristukseen vaikeina aikoina?

Pyydä oppilaita kertomaan kokemuksista, joita heillä on ollut, kun he ovat omin sil-
min nähneet, millaista voimaa voi tulla elämäämme, kun osoitamme uskoa Jeesukseen 
Kristukseen ja nöyrinä turvaamme Häneen. He voivat kertoa omista kokemuksistaan tai 
kokemuksista tuntemiensa ihmisten elämässä. Voisit itsekin kertoa kokemuksen omasta 
elämästäsi tai jonkun tuntemasi henkilön elämästä.

Todista lopuksi Herran voimasta antaa meille vahvuutta ja vapauttaa meidät koettelemuk-
sista Hänen omalla tavallaan ja Hänen omana aikanaan. Vakuuta oppilaille, että kun me luo-
tamme Herran tahtoon, Hän lisää meidän vahvuuttamme ja voimaamme kestää vaikeuksia.

Omakohtaiset 
kokemukset
Oppilaat hyötyvät siitä, 
että kuulevat toistensa 
omakohtaisista koke-
muksista. Kannusta heitä 
kertomaan kokemuksista 
tavalla, joka luo otollisen 
ilmapiirin Pyhän Hengen 
vaikutukselle ja johtaa 
heidät seuraamaan 
Vapahtajaa. Varoita 
heitä, ettei heidän pidä 
kertoa kokemuksista, 
jotka ovat liian henki-
lökohtaisia tai yksityisiä 
tai jotka voisivat saada 
aikaan hämmennystä tai 
vaivaantuneisuutta.
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Kommentteja ja taustatietoja
Alma 14:7–11. ”Herra ottaa heidät vastaan ylös 
luoksensa”

Vaikka me suremme vanhurskaiden kuolemaa, me 
riemuitsemme tietäessämme heidän palkinnoistaan 
henkimaailmassa (ks. Alma 40:12) ja heidän lopullisesta 
olotilastaan selestisessä valtakunnassa (ks. OL 76:50–70). 
Herra on sanonut: ”Ne, jotka kuolevat minun ominani, 
eivät maista kuolemaa, sillä se on heille suloinen” (OL 
42:46). Presidentti Joseph F. Smith on selittänyt:

”Tosin olen sen verran heikko, että itken ystävieni ja 
sukulaisteni kuolemaa. Saatan vuodattaa kyyneliä 
nähdessäni toisten murhetta. Tunnen sielussani myötä-
tuntoa ihmislapsia kohtaan. Voin itkeä heidän kans-
saan, kun he itkevät; voin riemuita heidän kanssaan, 
kun he riemuitsevat; mutta minulla ei ole mitään syytä 
murehtia eikä olla surullinen siksi, että kuolema tulee 
maailmaan. – – Kaikki pelko tätä kuolemaa kohtaan 
on poistettu myöhempien aikojen pyhiltä. He eivät 

kauhistu ajallista kuolemaa, koska he tietävät, että niin 
kuin kuolema tuli heidän osakseen Aadamin rikkomuk-
sen kautta, niin on elämä tuleva heille Jeesuksen Kris-
tuksen vanhurskauden kautta, ja vaikka he kuolevat, he 
tulevat elämään jälleen. Tämän tietäessään he iloitsevat 
kuolemastakin, sillä he tietävät, että he nousevat jäl-
leen ylös ja kohtaavat jälleen tuolla puolen.” (Evanke-
liumin oppi, 1980, s. 412.)

Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koo-
rumista on opettanut:

”Toisinaan Herran kansaa ahdistellaan ja vainotaan. 
Toisinaan Hän sallii tietoisesti uskollisten pyhiensä riutua 
ja kärsiä – sekä ruumiissa että hengessä – koetellakseen 
heitä kaikessa ja nähdäkseen, pysyvätkö he Hänen 
liitossaan jopa kuolemaan asti, jotta heidät havaittaisiin 
arvollisiksi iankaikkiseen elämään. Mikäli tämä on kenen 
tahansa meidän osamme, olkoon niin.” (”The Dead Who 
Die in the Lord”, Ensign, marraskuu 1976, s. 108.)
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Johdanto
Kun Herra oli vapauttanut Alman ja Amulekin vanki-
lasta, nämä menivät saarnaamaan Sidomin kaupungin 
asukkaille. Sieltä he löysivät ne uskovat ihmiset, jotka 
oli karkotettu Ammonihasta, ja heidän joukossaan oli 
myös Seesrom, joka kärsi fyysisesti ja hengellisesti syn-
tiensä vuoksi. Kun Seesrom julisti uskovansa Jeesukseen 
Kristukseen, Alma paransi hänet ja kastoi hänet. Alma 
perusti kirkon Sidomiin, ja sitten hän palasi Amulekin 

kanssa Sarahemlaan. Alman profetian täyttymisenä 
lamanilaiset hävittivät Ammonihan kaupungin yhdessä 
päivässä. Lisäksi lamanilaiset ottivat nefiläisiä vangiksi 
ympäröiviltä seuduilta. Päätettyään noudattaa Alman 
profeetallista opastusta nefiläisten sotajoukot saivat 
vangitut takaisin ja ajoivat lamanilaiset pois maasta. 
Rauhanajan vallitessa Alma, Amulek ja monet muut 
vahvistivat kirkkoa kaikkialla nefiläisten maassa.

OPPIAIHE 80

Alma 15–16

Opetusehdotuksia

Alma 15
Alma parantaa Seesromin, perustaa kirkon Sidomiin ja palaa Amulekin kanssa 
Sarahemlaan
Auta oppilaita muistamaan tärkeimmät ihmisryhmät ja tapahtumat, joista kerrottiin 
luvuissa Alma 11–14, kirjoittamalla taululle seuraavat sanat:

Seesrom

ontit

tuli

Alma

Amulek

Ammoniha

Anna oppilaille yksi minuutti aikaa yrittää käyttää kaikki taululla olevat nimet ja sanat teh-
däkseen tiivistelmän luvuissa Alma 11–14 kerrotuista tapahtumista. (Voisit ehdottaa, että 
he etsivät apua lukujen tiivistelmistä.) Kun muutamat oppilaat ovat vastanneet, pyyhi pois 
kaikki muut sanat paitsi Seesrom.

Selitä, että lähdettyään Ammonihasta Alma ja Amulek tulivat Sidomiin, mistä he löysivät 
ne uskovat ihmiset, jotka oli karkotettu Ammonihasta, mukaan lukien Seesromin. Kehota 
oppilaita lukemaan itsekseen Alma 15:3–5 ja panemaan merkille, mitkä sanat ja ilmaukset 
kuvaavat Seesromin tilaa. Samalla kun oppilaat kertovat, mitä he löytävät, kirjoita heidän 
vastauksiaan taululle Seesromin nimen alle.

• Miksi arvelette Seesromin syyllisyyden saaneen hänet kärsimään sekä hengellisesti että 
fyysisesti? Mitä tässä tilassa olevien ihmisten pitää tehdä, jotta heidän olotilansa muuttuisi?

• Kenen apua Seesrom etsi? (Ks. Alma 15:4.) Minkähän vuoksi hän lähetti hakemaan 
Almaa ja Amulekia? (Mahdollisia vastauksia: hän luotti heihin ja hän tiesi, että he ovat 
Jumalan miehiä ja että heillä on pappeuden valtuus.)

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Alma 15:6–10. Pyydä 
luokkaa panemaan merkille sanoja, joita Alma puhui auttaakseen Seesromia osoittamaan 
uskoa Jeesukseen Kristukseen ja Hänen sovitukseensa.

• Minkähän vuoksi Seesromin täytyi osoittaa uskoa Jeesukseen Kristukseen ja Hänen 
sovitukseensa ennen kuin hän saattoi parantua?

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Alma 15:11–12 saadakseen selville, mitä Seesromille 
tapahtui. Kun heillä on ollut riittävästi aikaa lukea, pyyhi taululta kaikki Seesromin nimen 
alla olevat sanat ja ilmaukset pois.
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• Mitä todisteita näette siitä, että Seesrom teki parannuksen ja sai Herran armon? (Hän parani 
uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, hänet kastettiin ja hän alkoi saarnata evankeliumia.)

Kirjoita taululle seuraava periaate: Kun uskomme Jeesukseen Kristukseen, me voimme 
parantua ja vahvistua.

Tähdennä, ettei Alma pappeusjohtajana vetänyt huomiota itseensä. Hänen tarkoituksenaan 
tässä keskustelussa Seesromin kanssa oli auttaa Seesromia osoittamaan uskoa Jeesuk-
seen Kristukseen ja saamaan armon sovituksen ansiosta. Havainnollista yhtä tapaa, jolla 
pappeusjohtajamme auttavat meitä saamaan sovituksen siunaukset, lukemalla seuraava 
kokemus, jonka on kertonut seitsemänkymmenen koorumin 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 tun-
teidensa riistäytyä hallinnasta. Mies tuli pyytämään minulta neuvoa ja apua. Sen perusteella, mitä 
hän tunnusti, ja saamieni Hengen vaikutusten mukaan häneltä kiellettiin muun muassa sakra-
mentin 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 naut-
tiessaan sakramentin kelvollisena. Näin armon, rakkauden ja turvallisuuden ympäröivän 
hänet, kun sovituksen tuoma parantuminen lämmitti hänen sieluaan ja nosti hänen 
taakkansa johtaen luvattuun anteeksiantoon, rauhaan ja onneen.” (”Turvalliset käsivarret”, 
Liahona, marraskuu 2008, s. 49.)

Todista, että piispa ja muut pappeusjohtajat voivat auttaa meitä saamaan Jeesuksen Kris-
tuksen sovituksen ansiosta sen armon ja sitä voimaa, jota me tarvitsemme.

Auta oppilaita näkemään, että kirkon johtajat palvelevat ihmisryhmiä ja yksilöitä, pyytä-
mällä heitä tutkimaan kohtaa Alma 15:13–18. Anna heille tehtäväksi työskennellä pareit-
tain. Pyydä kunkin parin ensimmäistä oppilasta tutkimaan jakeita Alma 15:13–15, 17 ja 
panemaan merkille, millä tavoin Sidomin asukkaita siunattiin Alman palvelutyön ansiosta. 
Pyydä kunkin parin toista oppilasta tutkimaan jakeita Alma 15:16, 18 ja panemaan mer-
kille, millä tavoin Amulekia siunattiin Alman palvelutyön ansiosta. Riittävän ajan kuluttua 
pyydä heitä selostamaan toinen toiselleen, mitä he ovat löytäneet.

Kehota pareja miettimään 3–5 tapaa, joilla kirkon johtohenkilöt nykyään voivat auttaa 
ryhmiä ja yksilöitä. Kannusta oppilaita miettimään, mitä velvollisuuksia heillä itsellään on 
johtohenkilöinä pappeuskoorumeissaan ja Nuorten Naisten luokissa. Pyydä kutakin paria 
kertomaan yhdestä ajatuksestaan luokalle.

Alma 16:1–12
Lamanilaiset hävittävät Ammonihan mutta eivät pysty kukistamaan nefiläisiä, 
jotka noudattavat Alman neuvoa
Pyydä oppilaita miettimään tilannetta, jolloin he ovat yllättyneet tai yhtäkkiä pelästyneet jotakin. 
Voisit pyytää yhtä tai kahta oppilasta kertomaan kokemuksistaan. Kehota oppilaita lukemaan 
itsekseen Alma 16:1–3 ja panemaan merkille, mikä yllätti nefiläiset Ammonihassa ja miksi jotkut 
heistä todennäköisesti pelästyivät. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he löytävät. (Jos on tarpeen, 
auta heitä näkemään, että lamanilaiset hyökkäsivät yllättäen Ammonihan kaupunkiin ja hävitti-
vät sen asukkaat, ennen kuin nefiläiset ehtivät koota sotajoukon taistelemaan heitä vastaan.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 16:4–6 ja pyydä luokkaa ottamaan selville, mistä 
lähteestä vanhurskaat nefiläiset etsivät opastusta. Pyydä toista oppilasta lukemaan ääneen Alma 
16:7–8 samalla kun muut oppilaat panevat merkille, mikä oli tuloksena heidän saamastaan avusta.

• Millä tavoin Alman profeetallinen opastus auttoi nefiläisiä?

• Mitä periaatteita me voimme oppia tästä kertomuksesta? (Oppilaat saattavat mainita erilaisia 
periaatteita. Varmista, että he ymmärtävät, että kun me etsimme opastusta Herran profeetoilta 
ja noudatamme sitä, Herra vahvistaa ja varjelee meitä. Kirjoita tämä periaate taululle.)

• Kuinka nuoria siunataan, kun he noudattavat profeetallista opastusta? (Voisit auttaa 
nuoria vastaamaan tähän kysymykseen, kun pyydät heitä ottamaan esiin pari kolme 
osiota kirjasesta Nuorten voimaksi. Kehota heitä vastaamaan tähän kysymykseen kunkin 
valitsemasi osion suhteen.)
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Pyydä oppilaita miettimään kokemuksia, jolloin profeetallinen opastus on auttanut heitä 
tekemään oikeita valintoja vaikeissa tilanteissa. Pyydä muutamaa oppilasta kertomaan 
kokemuksistaan luokalle. (Varmista, että he ymmärtävät, ettei heidän tarvitse tuntea ole-
vansa pakotettuja kertomaan kokemuksista, jotka ovat liian henkilökohtaisia tai yksityisiä.) 
Voisit itsekin kertoa jonkin oman kokemuksen. Voisit vahvistaa sitä totuutta, että profeetto-
jen sanat täyttyvät aina, tuomalla esiin, että jakeet Alma 16:9–11 osoittavat Alman Ammo-
nihan kansaa koskevan profetian täyttymisen (ks. Alma 9:12).

Alma 16:13–21
Alma, Amulek ja muut vahvistavat kirkkoa nefiläisten keskuudessa
Kun oppilaat ovat tutkineet lukua Alma 16, kannusta heitä panemaan merkille esimerkkejä 
niistä kahdesta periaatteesta, jotka olet kirjoittanut taululle. Tiivistä Alma 16:13–15 selittämällä, 
että Alma ja Amulek jatkoivat Jumalan sanan saarnaamista kautta koko maan, ja heidän 
apunaan oli muita, ”jotka oli valittu tähän työhön” (Alma 16:15). Kehota oppilaita lukemaan 
itsekseen Alma 16:16–21 ja panemaan merkille, mikä oli tuloksena näistä ponnisteluista. Riittä-
vän ajan kuluttua pyydä oppilaita kertomaan, mitä he ovat löytäneet. Kysy heiltä, kuinka nämä 
esimerkit havainnollistavat jompaakumpaa tai kumpaakin taululle kirjoitettua periaatetta.

Kannusta oppiaiheen päätteeksi oppilaita jäljentämään toinen näistä periaatteista semi-
naarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan. Kehota heitä kirjoittamaan 
tiivistelmä siitä, mitä he ovat tänään oppineet kyseisestä periaatteesta. Pyydä heitä myös 
kirjoittamaan, kuinka he aikovat toteuttaa oppimaansa käytännössä.

Pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien kertaaminen
Tämä oppiaihe on tämän kurssin keskikohdassa. Voisit auttaa oppilaita vahvistamaan pyhien 
kirjoitusten hallittavien kohtien tietämystään pitämällä heille kenties tietovisan tai testin, 
joka mittaa sitä, kuinka hyvin he tuntevat pyhien kirjoitusten hallittavat kohdat, joita olette 
käsitelleet luokassa. Voisit laatia yksinkertaisen suullisen tai kirjallisen tietovisan, esimer-
kiksi antamalla vihjeen seminaarin kirjanmerkistä ja antamalla oppilaiden kirjoittaa oikean 
viitteen, tai voisitte kerrata joitakin kohtia, joita oppilaat ovat opetelleet ulkoa. Voisit kertoa 
oppilaille tietovisasta tai testistä etukäteen, jotta he voivat valmistautua siihen.

Huom. Mikäli teillä ei ole aikaa käyttää tätä toimintaa tämän oppitunnin aikana, voit käyttää 
sitä jonakin muuna päivänä. Muita kertaustoimintoja on liitteenä tämän oppikirjan lopussa.

Kommentteja ja taustatietoja
Alma 15:3–5. Hengellisten sairauksien aiheuttama 
fyysinen kärsimys

Kun Seesrom teki parannusta, hänen syntinsä ”raastoivat 
hänen mieltään, kunnes se kävi tavattoman raskaaksi” 
(Alma 15:3). Kahdentoista apostolin koorumin presidentti 
Boyd K. Packer on puhunut sen fyysisen kärsimyksen todel-
lisuudesta, joka voi aiheutua hengellisistä sairauksista:

”Kysyin [kerran] eräältä lääkäriltä, kuinka suuren osan ajas-
taan hän käytti puhtaasti ruumiillisten sairauksien paran-
tamiseen. Hänellä on paljon potilaita, ja huolellisesti asiaa 
mietittyään hän vastasi: ’En enempää kuin 20 prosenttia 
ajastani. Loppu tuntuu kuluvan siihen, että yritän ratkaista 
ongelmia, jotka näyttävät suuresti vaikuttavan potilaitteni 
ruumiilliseen hyvinvointiin mutta jotka eivät ole elimellisiä.

Nämä ruumiilliset vaivat ovat vain oireita muunlaisista 
ongelmista’, lääkäri sanoi lopuksi.

Viimeksi eläneiden sukupolvien aikana on yksi vaikea tauti 
toisensa jälkeen opittu hoitamaan ja parantamaan. Joita-
kin niistä esiintyy edelleen, mutta tällä hetkellä näyttää 
siltä, että pystymme hoitamaan suurimman osan niistä.

Meissä on toinenkin osa, joka ei ole samalla tavalla 
kosketeltavissa kuin ruumis, mutta joka on aivan yhtä 
todellinen. Tätä aineetonta osaa nimitetään mieleksi, 
tunteeksi, älyksi, mielialaksi ja monella muulla nimellä. 
Hyvin harvoin sitä kutsutaan hengelliseksi.

Mutta ihmisessä on henki ; sen jättäminen huomiotta 
merkitsee silmien sulkemista todellisuudelta. On ole-
massa hengellisiä sairauksia, ja myös ne voivat aiheut-
taa ankaraa tuskaa.

Ihmisen ruumis ja henki ovat liittyneet toisiinsa.” (Ks. 
”Gileadin palsami”, Valkeus, huhtikuu 1978, s. 93–94.)
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Alma 11–16 (Viikko 16)

Valmisteluaineisto 
kotiopiskeluseminaarin 
opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä 
oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä opeista ja periaatteista, joita 
oppilaat oppivat tutkiessaan lukuja Alma 11–16 (viikko 16), 
mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiaiheesi osana. 
Opettamasi oppiaihe keskittyy vain muutamiin näistä opeista 
ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen kehotuksia, kun 
mietit oppilaiden tarpeita.

Päivä 1 (Alma 11)
Esimerkki Amulekin ja Seesromin välisestä kiistelystä opetti 
oppilaille, että kun me turvaamme Pyhään Henkeen, me 
voimme voittaa kiusauksen. Opettaessaan Seesromia ja 
Ammonihan kansaa Amulek tähdensi seuraavia oppeja, jotka 
koskevat Vapahtajan tehtävää: Todellinen usko Jeesukseen 
Kristukseen on alkuna lunastukselle synneistämme. Jeesuk-
sen Kristuksen sovituksen ansiosta kaikki nousevat kuolleista 
ja heidät tuomitaan tekojensa mukaan.

Päivä 2 (Alma 12)
Amulekin tavoin Alma opetti Seesromia ja Ammonihan kan-
saa. Hän selitti Perkeleen pyrkimyksiä ja julisti, että Seesrom 
oli Perkeleen vallassa. Alma ja Amulek olivat esimerkkinä 
siitä, että Pyhä Henki voi auttaa meitä tunnistamaan vastus-
tajan kiusaukset. Alma auttoi ihmisiä ymmärtämään, että 
Herra ilmoittaa hengellisiä totuuksia meille sen varteen otta-
misen ja tarkkuuden mukaisesti, jota me osoitamme Hänen 
sanoilleen. Hän puhui myös viimeisestä tuomiosta selittäen, 
että meitä tullaan pitämään tilivelvollisina Jumalan edessä 
sanoistamme, teoistamme ja ajatuksistamme. Hän painotti, 
että kuolevaisuus on meille aika valmistautua kohtaamaan 
Jumala.

Päivä 3 (Alma 13)
Alma muistutti Seesromille ja kansalle, että Jumala on 
asettanut pappeudenhaltijoita maailman perustamisesta asti. 
Miehet, jotka osoittavat suurta uskoa ja valitsevat vanhurs-
kauden, saavat Melkisedekin pappeuden tuodakseen muita 
Jumalan luokse. Oppilaat saivat tietoa Melkisedekistä ja 
tämän kansasta, ja he pohdiskelivat tätä totuutta: kun me 
vastaamme nöyrinä kutsuun tehdä parannusta, Pyhä Henki 
johdattaa meidät Herran lepoon.

Päivä 4 (Alma 14–16)
Oppilaat lukivat viattomista naisista ja lapsista, jotka kuolivat 
jumalattomien ihmisten käsissä. He pohtivat profeetallisia 
lausuntoja, joissa opetetaan, että Herra sallii vanhurskai-
den kärsiä jumalattomien käsissä, jotta Hänen tuomionsa 
olisivat oikeudenmukaisia. Oppilaat havaitsivat Alman ja 
Amulekin elämän pohjalta, että kun me turvaamme Herraan, 
Hän vahvistaa meitä koettelemustemme aikana. Jos me 
käännymme Hänen puoleensa uskossa, Hän vahvistaa meitä 
ahdingoissamme ja vapauttaa meidät omalla tavallaan ja 
omana aikanaan.

Johdanto
Kun Alma ja Amulek alkoivat opettaa Ammonihan kansaa, he 
kohtasivat vastustusta. Kun he olivat selittäneet useita iankaik-
kisia totuuksia, monet ihmiset ”alkoivat tehdä parannusta ja 
tutkia kirjoituksia” (Alma 14:1). Lukujen Alma 11–16 kertomuk-
set havainnollistavat uhrauksia, joita ihmiset ovat halukkaita 
tekemään totuutta koskevan todistuksensa vuoksi. Nämä luvut 
osoittavat myös, että kun jumalattomat karkottavat vanhurskaat 
keskuudestaan, Herra lyö heitä ”nälänhädällä ja ruttotaudilla 
ja miekalla” (Alma 10:23). Alma ja Amulek varoittivat Ammo-
nihan kansaa siitä, että jos se ei tekisi parannusta, Jumalan 
tuomiot kohtaisivat sitä. Koska Ammonihan kansa hylkäsi 
kehotuksen tehdä parannus, lamanilaisten sotajoukko hävitti sen 
myöhemmin.

Tässä oppiaiheessa keskitytään lukuihin Alma 14–15. Sen lisäksi 
voit halutessasi opettaa tai kerrata totuuksia muista tällä viikolla 
käsitellyistä luvuista.

Opetusehdotuksia

Alma 14–15
Jumala siunaa niitä, jotka turvaavat Häneen ahdingoissaan
Voisit aloittaa tämän päivän oppiaiheen mainitsemalla nykypäi-
vän tilanteita, joissa viattomat ihmiset ovat kärsineet muiden 
valintojen vuoksi. Tai voisit pyytää oppilaita kertomaan pyhien 
kirjoitusten esimerkkejä vanhurskaista ihmisistä, joita vainot-
tiin sen tähden, että heillä oli todistus evankeliumista. Kun 
olette keskustelleet muutamasta esimerkistä, kehota muutamia 
oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen kohdat Alma 14:7–11 ja 
Alma 60:13.
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Kysy: Mitä syitä näissä jakeissa esitetään sille, että vanhurskai-
den annetaan toisinaan kärsiä jumalattomien käsissä? (Yksi 
totuus, jonka oppilaat oppivat tutkiessaan tätä osaa luvusta 
Alma 14, on se, että Herra sallii vanhurskaiden kärsiä 
jumalattomien käsissä, jotta Hänen tuomionsa olisivat 
oikeudenmukaisia.)

Selitä, että Jumalan oikeudenmukaisuus ja armo ulottuvat kuo-
leman yli pitäen tilivelvollisina niitä, jotka ovat tehneet syntiä, ja 
antaen armon vanhurskaille. Lue sitten ensimmäisen presidentti-
kunnan jäsenen, presidentti James E. Faustin seuraava lausunto:

”Kaikki tämä kärsimys saattaisi tosiaankin olla epäreilua, mikäli 
kaikki päättyisi kuolemaan, mutta niinhän ei tapahdu. Elämä 
ei ole kuin yksinäytöksinen näytelmä. Siinä on kolme näytöstä. 
Edellisessä näytöksessä olimme kuolevaisuutta edeltävässä elä-
mässä; ja nyt olemme tässä näytöksessä, joka on kuolevaisuus; ja 
edessämme on seuraava näytös, kun palaamme Jumalan luokse. 
– – Meidät lähetettiin kuolevaisuuteen testattaviksi ja koetelta-
viksi [ks. Abr. 3:25]. – –

Kuten Paavali on sanonut, meidän menneet ja tulevat kärsimyk-
semme eivät ’ole mitään sen kirkkauden rinnalla, joka vielä on 
ilmestyvä ja tuleva osaksemme’ [Room. 8:18] iankaikkisuuksissa. 
’Sillä paljon ahdingon jälkeen tulevat siunaukset. Sen tähden 
päivä tulee, jolloin teidät kruunataan paljolla kirkkaudella.’ [OL 
58:4.] Ahdinko on siis hyödyllistä siinä mielessä, että se auttaa 
pääsemään selestiseen valtakuntaan. – –

Ei ole niinkään väliä sillä, mitä meille tapahtuu, vaan sillä, kuinka 
suhtaudumme siihen, mitä meille tapahtuu.” (Ks. ”Kenen puo-
lella olen?”, Liahona, marraskuu 2004, s. 19–20.)

Selitä, että kärsimykset ja koettelemukset voivat auttaa meitä 
saamaan korotuksen lujittamalla uskoamme. Se, että pysymme 
uskollisina koettelemusten ja vaikeuksien aikana, osoittaa 
ehdotonta luottamusta Jumalaan ja Hänen suunnitelmaansa 
vahvistaen siten uskoamme ja kykyämme kestää loppuun asti.

Esitä seuraavat kysymykset:

• Kuinka se, että meillä on todistus pelastussuunnitelmasta 
– mukaan lukien kuolevaisuutta edeltävä ja kuolevaisuu-
den jälkeinen elämä – helpottaa kärsimystä, jota koemme 
kuolevaisuudessa?

• Sen pohjalta, mitä olette opiskelleet tällä viikolla luvuista 
Alma 14–15, millä tavoin vanhurskaita siunataan heidän 
ahdingoissaan?

• Kuinka me voimme ahdingon aikoina osoittaa turvaavamme 
Jumalaan?

Pyydä oppilaita vertaamaan kysymystä, jonka Alma esitti 
kohdassa Alma 14:26, kysymykseen, jonka Joseph Smith esitti 
kohdassa OL 121:3. Kysy sitten: Kuinka Alma ja Amulek kohdan 
Alma 14:26 mukaan kykenivät voittamaan ahdinkonsa?

Selitä, että kun profeetta Joseph Smith oli epäoikeudenmukai-
sesti vangittuna Missourissa, hän esitti kysymyksen, joka on koh-
dassa OL 121:3. Häntä ei Alman ja Amulekin tavoin vapautettu 
vankilasta heti. Mitä me voimme oppia Jumalan vastauksesta 
hänen rukoukseensa? (Ks. OL 121:7–9; 122:4–9.) Tällä viikolla 
oppilaiden henkilökohtaisessa tutkimisessa tähdennettiin seuraa-
vaa totuutta: Jos me käännymme Herran puoleen uskossa, 
Hän vahvistaa meitä ahdingoissamme ja vapauttaa meidät 
omalla tavallaan ja omana aikanaan.

Esitä seuraavat kysymykset:

• Kuinka Herra on auttanut teitä, kun teillä on ollut 
koettelemuksia?

• Mikä auttaa teitä alistumaan Hänen tahtoonsa ja hyväksy-
mään Hänen aikataulunsa?

Auta oppilaita ymmärtämään, että sekä Seesrom että Amulek 
turvasivat Jumalaan ahdingoissaan ja heidät palkittiin Hänen 
tahtonsa mukaan ja Hänen omana aikanaan.

Kehota puolta luokasta lukemaan Alma 15:5–12 ja panemaan 
merkille asioita, jotka ovat osoituksena Seesromin kasvavasta 
luottamuksesta Herraan. Kehota toista puolta luokasta tutki-
maan jakeita Alma 15:16, 18 ja panemaan merkille, mitä Amu-
lek uhrasi palvellakseen Herraa.

Kannusta oppilaita turvaamaan Herraan ja hyväksymään Hänen 
tahtonsa ja aikataulunsa, kun he kohtaavat vaikeuksia ja ahdin-
koja. Vakuuta heille, että Jumala käyttää voimaansa ja vaikutus-
taan lukuisin ihmeellisin ja henkilökohtaisin tavoin.

Pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien 
kertaaminen
Tämä oppiaihe on Mormonin kirjan seminaarin opetusaineiston 
keskikohdassa. Voisit vahvistaa oppilaiden pyrkimyksiä opetella 
ja ymmärtää pyhien kirjoitusten hallittavia kohtia pitämällä 
heille tietovisan, joka mittaa sitä, kuinka hyvin he tuntevat ne 
13 kohtaa, joita he ovat tutkineet tähän mennessä. Se voisi olla 
yksinkertainen suullinen tai kirjallinen tietovisa, jossa oppilaille 
annetaan vihje kirjanmerkistä ja he saavat kirjoittaa oikean 
viitteen, tai siinä voitaisiin kerrata joitakin kohtia, joita oppi-
laat ovat opetelleet ulkoa. Tämä oppiaihe on sen verran lyhyt, 
että ehdit pitää tietovisan tällä viikolla, tai voisit ilmoittaa, että 
tietovisa pidetään tulevalla oppitunnilla, niin että oppilaat voivat 
valmistautua.

Seuraava viikko (Alma 17–24)
Moosian pojat menevät saarnaamaan jumalattomalle ja julmalle 
kansalle. Alkuun he kärsivät monia ahdinkoja, mutta kun 
he saarnaavat evankeliumia lamanilaisille, ihmeitä tapahtuu. 
Huomaa, kuinka Ammonin uskollisuus Jumalaa ja kuningasta 
kohtaan saa aikaan paljon vanhurskautta.
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Johdanto
Valmistautuessaan saarnaamaan evankeliumia lamani-
laisille Moosian pojat etsivät Herran johdatusta paastoa-
malla ja rukoilemalla. Herra lohdutti heitä ja lupasi, että 
he olisivat välineenä Hänen käsissään ”monien sielujen 
pelastukseksi” (Alma 17:11). Aikaisemmin Hän oli luvan-
nut heille heidän isänsä saamassa ilmoituksessa, että 

Hän pelastaisi heidät lamanilaisten käsistä (ks. Moosia 
28:7). Herran lupausten vahvistamina ja luottaen siihen, 
että jonakin päivänä he tapaisivat jälleen, he erosi-
vat toisistaan kertoakseen evankeliumista eri alueilla. 
Ammon meni Ismaelin maahan, missä hän valmistautui 
opettamaan ihmisiä palvelemalla näiden kuningasta.

OPPIAIHE 81

Alma 17

Opetusehdotuksia

Alma 17:1–16
Moosian pojat tutkivat pyhiä kirjoituksia, rukoilevat ja paastoavat, jotta he voivat 
tuntea Jumalan sanan ja opettaa voimallisesti
Kirjoita ennen oppituntia taululle seuraava vajaa virke: ”Tärkein yksittäinen asia, minkä 
voitte tehdä valmistautuaksenne palvelukutsuun [lähetystyöhön], on …” (Käytät tätä hieman 
myöhemmin oppitunnin aikana.)

Kysy oppilailta, ovatko he olleet paikalla, kun uskollisesti palvelleita sukulaisia tai ystäviä 
on tullut kotiin lähetystyöstä. Pyydä muutamaa oppilasta kuvailemaan, mitä Kristuksen 
kaltaisia ominaisuuksia näillä lähetyssaarnaajilla on palatessaan ollut.

• Mitä myönteisiä muutoksia huomasitte heissä heidän lähetystyönsä jälkeen? Minkä 
arvelette saaneen aikaan nämä muutokset?

Selitä, että saarnattuaan evankeliumia Nefin maassa 14 vuoden ajan Moosian pojat olivat 
palaamassa Sarahemlan maahan, kun he tapasivat jälleen Alman. Mikäli oppilaiden on 
tarpeen lyhyesti kerrata Alman ja Moosian poikien kertomus, kysy:

• Mikä oli Alman ja Moosian poikien välinen yhteys? (Jos oppilaat tarvitsevat apua vasta-
takseen tähän kysymykseen, voisit pyytää heitä lukemaan luvun Moosia 27 tiivistelmän.)

Selitä, että sillä aikaa kun Alma oli ollut saarnaamassa parannusta ja vakiinnuttamassa 
kirkkoa nefiläisten keskuudessa Sarahemlan maassa ja muissa maissa, Moosian pojat olivat 
olleet saarnaamassa evankeliumia lamanilaisille Nefin maassa. (Voisit tätä selittäessäsi 
viitata Mormonin kirjan kirjanmerkkiin.) Moosian poikien nimet olivat Ammon, Aaron, 
Omner ja Himni (ks. Moosia 27:34). Luvuissa Alma 17–26 kerrotaan joistakin heidän 
lähetystyökokemuksistaan.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 17:1–2.

• Miltä Almasta tuntui, kun hän näki ystävänsä jälleen? Minkähän vuoksi hänestä tuntui siltä?

Ohjaa oppilaiden huomio siihen vajaaseen virkkeeseen, jonka kirjoitit taululle ennen oppi-
tuntia. Pyydä oppilaita ehdottamaan, millä tavoin virkkeen voisi täydentää. Lue sitten, miten 
kahdentoista apostolin koorumin jäsen, vanhin David A. Bednar on täydentänyt virkkeen: 
”Tärkein yksittäinen asia, minkä voitte tehdä valmistautuaksenne palvelukutsuun [lähetys-
työhön], on tulla lähetyssaarnaajaksi kauan ennen kuin lähdette lähetystyöhön” (ks. ”Lähe-
tyssaarnaajaksi tuleminen”, Liahona, marraskuu 2005, s. 45). Täydennä taululla oleva virke.

Tuo esiin, että yksi tapa, jolla voimme opetella tulemaan lähetyssaarnaajaksi, on perehtyä 
pyhien kirjoitusten uskollisten lähetyssaarnaajien palvelutyöhön. Kehota oppilaita luke-
maan itsekseen Alma 17:2–4 ja panemaan merkille, mistä syistä Moosian pojilla oli menes-
tystä tuodessaan ihmisiä totuuden tuntemiseen.

• Mitä sellaista Moosian pojat tekivät, mikä auttoi heitä tulemaan menestyksellisiksi lähetys-
saarnaajiksi? (Mahdollisia vastauksia: he tutkivat tarkoin kirjoituksia, rukoilivat ja paastosivat.)

Taustan kertaaminen
Taustatietojen kertaa-
minen voi syventää 
oppilaiden ymmärrystä 
jostakin pyhien kirjoi-
tusten tapahtumasta tai 
opetuksesta. Kun autat 
oppilaita kertaamaan 
tätä aineistoa, anna heille 
täsmälliset viitteet aut-
taaksesi heitä löytämään 
tarvitsemansa tiedot.
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ALMA 17

• Mitä siunauksia he saivat tutkimisensa, paastoamisensa ja rukoilemisensa ansiosta? 
(Kun oppilaat vastaavat tähän kysymykseen, auta heitä tunnistamaan seuraava periaate: 
Kun me tutkimme pyhiä kirjoituksia, rukoilemme ja paastoamme, me voimme 
saada Pyhän Hengen ja opettaa voimallisesti.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan vanhin Bednarin seuraavat sanat tähdentäen sitä, mitä 
voimme tehdä, jotta meistä tulisi lähetyssaarnaajia:

”Voitte lisätä haluanne palvella Jumalaa (ks. OL 4:3) ja voitte alkaa ajatella 
lähetyssaarnaajien tavoin, lukea sitä, mitä lähetyssaarnaajat lukevat, rukoilla, 
kuten lähetyssaarnaajat 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 toimimisessa. Rivi rivin päälle, opetus 

opetuksen päälle, vähän täällä ja vähän tuolla teistä voi vähitellen tulla sellaisia lähetys-
saarnaajia kuin toivotte olevanne ja sellaisia lähetyssaarnaajia kuin Vapahtaja odottaa. – –

Kuvailemani valmistautuminen ei suuntaudu ainoastaan lähetystyöpalveluunne 
19–21- vuotiaina. – – Valmistaudutte elinikäiseen lähetystyöhön. – – Me olemme aina lähe-
tyssaarnaajia.” (”Lähetyssaarnaajaksi tuleminen”, s. 45–46.)

Auta oppilaita soveltamaan periaatteita, joita vanhin Bednar opetti ja joita opetetaan koh-
dassa Alma 17:2–4, kehottamalla heitä kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan, mitä he aikovat tehdä tullakseen lähetyssaarnaajaksi 
ennen kuin heidät kutsutaan palvelemaan.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 17:9 ja panemaan merkille, mitä Moosian pojat 
ja heidän toverinsa rukoilivat. Kun oppilaat ovat kertoneet, mitä ovat löytäneet, pyydä heitä 
lukemaan Alma 17:10–12 ja panemaan merkille, mitä Herra vastasi heidän rukouksiinsa.

• Miksi arvelette heidän sydämensä rohkaistuneen, kun he saivat Herran vastauksen 
rukouksiinsa?

• Alma 17:11 sisältää Herran lupauksen, että Hän tekisi näistä lähetyssaarnaajista välineitä 
käsissään. Mitä tämä merkitsee teille? Millä tavoin me voimme olla välineitä Herran käsissä?

• Herra käski näitä lähetyssaarnaajia osoittamaan hyvää esimerkkiä (ks. Alma 17:11). Mik-
sihän hyvän esimerkin osoittaminen oli tärkeä osa heidän lähetystyötään? (Kun oppilaat 
esittävät vastauksiaan, auta heitä tunnistamaan seuraava periaate: Kun me olemme 
hyvänä esimerkkinä, Herra voi tehdä meistä välineitä Hänen käsissään. Voisit 
kirjoittaa tämän totuuden taululle.)

• Mitä asioita ihmiset voivat oppia evankeliumista, kun he näkevät meidän hyvän 
esimerkkimme?

• Milloin muiden hyvä esimerkki on auttanut teitä?

Todista siitä, kuinka tärkeää on olla hyvänä esimerkkinä, ja kannusta oppilaita olemaan 
hyvänä esimerkkinä lähipiirissään oleville. Jos mieleesi tulee joitakin tiettyjä tilanteita, jolloin 
olet nähnyt oppilaiden olevan hyvänä esimerkkinä, voisit kiittää oppilaita siitä, mitä he ovat 
tehneet. Älä kuitenkaan kehu yleisesti tai epämääräisesti, mikä voi tuntua teennäiseltä.

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Alma 17:13–16 ja miettimään, kuinka vaikeaa lamani-
laisten opettaminen on ollut siihen aikaan.

• Miksi Moosian pojat olivat halukkaita kärsimään ahdinkoja ja menemään lamanilaisten 
keskuuteen? (Ks. Alma 17:16; ks. myös Moosia 28:1–3.)

Alma 17:17–39
Ammonista tulee kuningas Lamonin palvelija, ja hän suojelee kuninkaan laumoja
Tiivistä Alma 17:18–20 selittämällä, että ennen kuin nämä lähetyssaarnaajat erosivat toisis-
taan saarnatakseen evankeliumia eri alueilla, Ammon opetti heitä ja siunasi heidät. Sitten 
hän meni maahan, jota kutsuttiin nimellä Ismael. Kun hän saapui siihen maahan, hänet 
otettiin kiinni ja vietiin kuninkaan eteen. Pyydä kahta oppilasta lukemaan vuorotellen 
ääneen Alma 17:21–25.

• Mitä merkittävää on mielestänne siinä, että Ammon sanoi kuninkaalle: ”Minä olen sinun 
palvelijasi”? (Alma 17:25.)
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• Milloin te olette nähneet esimerkkejä siitä, että palveleminen johtaa tilaisuuksiin kertoa 
evankeliumista?

Tiivistä Alma 17:26–27 lyhyesti selittämällä, että kun Ammon oli vartioimassa kuninkaan 
laumoja, ryhmä lamanilaisia hajotti laumat.

Jaa luokka kolmen oppilaan ryhmiin. Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet: 
Alma 17:28–32; Alma 17:33–35; Alma 17:36–39. Pyydä kunkin ryhmän oppilaita jakamaan 
nämä kohdat keskenään. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen heille annetut kohdat ja 
etsimään vastaukset seuraaviin kysymyksiin. (Voisit kirjoittaa nämä kysymykset taululle.)

• Mitä kertomuksesta lukemassasi osuudessa tapahtui?

• Kuinka tämä on saattanut auttaa valmistamaan ihmisiä vastaanottamaan evankeliumin?

• Mitä ominaisuuksia huomaatte Ammonissa?

Anna ryhmille aikaa keskustella vastauksistaan. Kysy sitten:

• Mitä me voimme oppia tästä kertomuksesta? (Oppilaat saattavat esittää eri vastauksia. 
He saattavat esimerkiksi sanoa, että palvelemalla me voimme auttaa muita valmis-
tautumaan evankeliumin vastaanottamiseen tai että kun me olemme Herran palve-
luksessa, me voimme osoittaa rohkeutta ja olla rohkealla mielellä. Voisit kannustaa 
oppilaita kirjoittamaan nämä periaatteet pyhiin kirjoituksiinsa.)

Kehota oppilaita kirjoittamaan pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa, mitä he voi-
vat tehdä ollakseen hyvänä esimerkkinä evankeliumin mukaisesta elämästä. Tämä 
tavoite voi auttaa nuoria naisia suorittamaan valinnaisen arvoon liittyvän kokemuksen 
Nuorten Naisten Edistyminen -kirjasen kohdasta ”Hyvät teot”, ja se voi auttaa pappeja oppi-
maan ja täyttämään pappeusvelvollisuutensa, kuten ne on lueteltu Täytän velvollisuuteni 
Jumalaa kohtaan -kirjasessa kohdissa ”Pappeusvelvollisuudet” ja ”Kutsu kaikkia tulemaan 
Kristuksen luokse”.

Kommentteja ja taustatietoja
Alma 17. Nuorten miesten ja nuorten naisten 
kokoaikainen lähetystyöpalvelu

Presidentti Thomas S. Monson on antanut nuorille mie-
hille ja nuorille naisille seuraavan neuvon, joka koskee 
velvollisuutta palvella kokoaikaisessa lähetystyössä:

”Aaronin pappeuden nuoret miehet ja te nuoret 
miehet, joista on tulossa vanhimpia: Toistan sen, mitä 
profeetat ovat pitkään opettaneet – että jokaisen kel-
vollisen, kykenevän nuoren miehen tulisi valmistautua 
palvelemaan lähetystyössä. Palveleminen lähetystyössä 
on pappeusvelvollisuus – velvoite, jota Herra odot-
taa meiltä, jotka olemme saaneet niin paljon. Nuoret 

miehet, kehotan teitä valmistautumaan palvelemaan 
lähetyssaarnaajina. Pitäkää itsenne puhtaina ja tahrat-
tomina ja kelvollisina edustamaan Herraa. Pitäkää yllä 
terveyttänne ja voimianne. Tutkikaa pyhiä kirjoituksia. 
Osallistukaa seminaariin ja instituuttiin siellä, missä ne 
ovat tarjolla. Tutustukaa lähetyssaarnaajien käsikirjaan 
Saarnatkaa minun evankeliumiani.

Sana teille, nuoret sisaret: vaikkei teillä olekaan samaa 
pappeusvelvollisuutta palvella kokoaikaisina lähetys-
saarnaajina kuin nuorilla miehillä, tekin teette arvok-
kaan osanne lähetyssaarnaajina, ja otamme kiitollisina 
vastaan palvelutyönne.” (”Tavatessamme jälleen”, 
Liahona, marraskuu 2010, s. 5–6.)
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Johdanto
Kuningas Lamoni oli hämmästyksissään siitä voimasta, 
jota Ammon oli osoittanut puolustaessaan kuninkaan 
laumoja. Hän alkoi jopa uskoa, että Ammon oli Suuri 
Henki. Ammon tiesi Pyhän Hengen voimalla kuninkaan 

ajatukset ja alkoi opettaa hänelle evankeliumia. 
Kuningas Lamoni uskoi, mitä Ammon opetti, ymmärsi 
tarvitsevansa Vapahtajaa, anoi Herralta armoa ja joutui 
kokonaan Hengen valtaan.

OPPIAIHE 82

Alma 18

Opetusehdotuksia

Alma 18:1–11
Ammonin uskollisuus tekee vaikutuksen kuningas Lamoniin
Luvun Alma 17 loppuosan tapahtumien pikainen kertaus auttaa oppilaita näkemään luvun 
Alma 18 taustan. Se auttaa heitä myös ymmärtämään luvun Alma 18 sanomat. Kertaa luku 
Alma 17 kysymällä oppilailta, ovatko seuraavat väittämät totta vai eivät. Voisit pyytää heitä 
kirjoittamaan vastauksensa.

1. Koska kuningas Lamoni oli tyytyväinen Ammoniin, hän tarjosi yhtä tyttäristään Ammo-
nin vaimoksi. (Totta. Ks. Alma 17:24.)

2. Ammon sanoi haluavansa olla kuninkaan palvelija. (Totta. Ks. Alma 17:25.)

3. Ammon pelkäsi henkensä puolesta, kun ryhmä lamanilaisia hajotti kuninkaan laumat. 
(Ei. Ks. Alma 17:28–30.)

4. Ammon karkotti lamanilaiset suurella voimalla ja löi poikki niiden käsivarret, jotka 
kohottivat nuijansa häntä vastaan. (Totta. Ks. Alma 17:37–38.)

Varmista tämän tehtävän jälkeen, että oppilaat tietävät oikeat vastaukset.

Kysy oppilailta, onko heitä koskaan pelottanut tai ovatko he tunteneet riittämättömyyttä 
tai onko heistä koskaan tuntunut, että jokin tehtävä tai velvollisuus on ollut heille liian 
vaikea toteuttaa. Sano heille, että tämän päivän oppiaiheessa he oppivat periaatteita, jotka 
auttavat heitä sellaisissa tilanteissa.

Jaa luokka kahteen ryhmään. Kehota ensimmäistä ryhmää lukemaan Alma 18:1–4 ja toista 
ryhmää lukemaan Alma 18:8–11. Pyydä heitä lukiessaan miettimään, kuinka Ammonin 
uskollisuus valmisti hänelle keinon opettaa Lamonia ja tämän kansaa. Kun heillä on ollut 
riittävästi aikaa lukea, esitä seuraavat kysymykset:

• Mitä ajatuksia kuninkaalla ja hänen palvelijoillaan oli Ammonin henkilöllisyydestä?

• Mitä Lamoni jakeiden Alma 18:2 ja 4 mukaan ajatteli siitä, mikä oli Ammonin tulon 
tarkoitus? (Rangaista ihmisiä heidän murhiensa tähden ja estää Lamonia surmaamasta 
enemmän palvelijoitaan.)

• Mikä muu kuin voima, jolla Ammon puolusti laumoja, kohdan Alma 18:10 mukaan teki Lamo-
niin vaikutuksen? (Voisit kannustaa oppilaita merkitsemään sanat uskollisuutta ja uskollinen.)

Kirjoita taululle seuraava vajaa virke: Kun me palvelemme muita uskollisesti, …

Pyydä oppilaita miettimään, kuinka he voisivat täydentää tämän virkkeen, kun he jatkavat 
luvun Alma 18 tutkimista.

Alma 18:12–43
Kun Ammon opettaa lunastussuunnitelmaa, Lamoni käsittää tarvitsevansa Vapahtajaa
Auta oppilaita ymmärtämään Ammonin opetusten voima ja se suuri muutos, jota kuningas 
Lamoni alkoi kokea, esittämällä Alma 18:12–35 lukuteatterina. Valitse neljä oppilasta ja 
anna kullekin oma osa. Pyydä yhtä toimimaan kertojana ja pyydä kolmea muuta lukemaan 
Ammonin, kuningas Lamonin ja kuninkaan yhden palvelijan sanat. Voisit auttaa oppilaita 
valmistautumaan antamalla heille osat etukäteen, ehkä oppituntia edeltävänä päivänä tai 
juuri ennen oppitunnin alkua.

Valmistele 
oppilaita etukäteen 
lukuteatteria varten
Lukuteatterissa osal-
listujat eivät näyttele 
osuuttaan. Heidän tulisi 
kuitenkin valmistautua 
lukemaan oma osuu-
tensa selkeällä, mer-
kityksellisellä tavalla. 
Varmista, että he 
ymmärtävät roolinsa ja 
että heillä on riittävästi 
aikaa perehtyä omaan 
osuuteensa. Voisit antaa 
tehtävät etukäteen, 
jotta he voivat tutustua 
kertomukseen ja harjoi-
tella oman osuutensa 
lukemista.
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Pyydä neljää oppilasta lukemaan oma osuutensa kohdasta Alma 18:12–15. Pyydä luokan 
jäseniä seuraamaan mukana omista pyhistä kirjoituksistaan ja panemaan merkille, mikä 
vaikutus Ammonin palvelemisella oli Lamoniin. Kun jae 15 on luettu, keskeytä lukuteatteri 
ja pyydä oppilaita kertomaan, mitä he ovat huomanneet.

• Miksi arvelette Lamonin olleen vaiti Ammonin edessä? (Mikäli tarpeen, auta oppilaita 
muistamaan, että Lamoni oli alkanut pelätä niiden murhien tähden, joita hän oli tehnyt, ja 
että hän oli huolissaan siitä, että Ammon oli Suuri Henki ja oli tullut rankaisemaan häntä.)

Jatka lukuteatteria pyytämällä osallistujia lukemaan omat osuutensa kohdasta Alma 
18:16–21. Kannusta luokkaa panemaan merkille todisteita siitä, että Jumalan voima oli 
Ammonin kanssa.

• Kuinka Jumalan voima auttoi Ammonia tässä tilanteessa?

• Mitä Lamoni halusi tietää Ammonilta?

• Mitä Lamoni kertomuksen tässä vaiheessa tiesi Ammonista? (Hän tiesi, että Ammon 
käytti epätavallista voimaa ja pystyi tietämään muiden ihmisten ajatukset.)

Pyydä oppilaita katsomaan vajaata virkettä, jonka kirjoitit taululle: Kun me palvelemme 
muita uskollisesti, …

• Kuinka täydentäisitte tämän virkkeen sen pohjalta, mitä olemme tänään oppineet luvuista 
Alma 17–18? (Oppilaat saattavat vastata eri tavoin. Tiivistä heidän vastauksensa täyden-
tämällä taululla oleva virke seuraavalla tavalla: Kun palvelemme muita uskollisesti, me 
voimme auttaa heitä valmistautumaan evankeliumin totuuksien vastaanottamiseen.)

Pyydä osallistujia lukemaan omat osuutensa kohdasta Alma 18:22–32. Pyydä luokan jäseniä 
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä erityisiä totuuksia Ammon opetti Lamonille. 
Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät nämä totuudet pyhiin kirjoituksiinsa. Pyydä heitä sit-
ten kertomaan, mitä totuuksia he ovat panneet merkille. Kirjoita heidän vastauksensa taululle.

Pyydä osallistujia lukemaan omat osuutensa kohdasta Alma 18:33–35. Pyydä luokkaa pane-
maan merkille, kuinka Ammon selitti kykyään tietää kuninkaan ajatukset ja kykyään puolustaa 
kuninkaan laumoja. Kun lukuteatteriin osallistuneet ovat lopettaneet lukemisensa, kiitä heitä 
heidän avustaan. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he ovat löytäneet. Auta oppilaita näke-
mään, kuinka Jumala siunasi Ammonia kyvyllä palvella Lamonia ja tämän kansaa, kysymällä:

• Mitä sellaisia asioita Ammon pystyi tekemään, jotka ylittivät hänen luontaiset kykynsä?

Tuo esiin, että kun Ammon palveli kuningas Lamonia, hän palveli myös taivaallista Isää ja 
Jeesusta Kristusta. Kirjoita taululle seuraavaa: Kun me palvelemme taivaallista Isää ja Jeesusta 
Kristusta uskollisesti, …

• Kuinka täydentäisitte tämän virkkeen sen pohjalta, mitä olette oppineet Ammonin 
esimerkistä? (Oppilaat saattavat vastata eri tavoin. Tiivistä heidän vastauksensa täyden-
tämällä taululla oleva virke seuraavalla tavalla: Kun me palvelemme taivaallista Isää ja 
Jeesusta Kristusta uskollisesti, meidän kykymme tehdä Heidän työtään kasvaa.)

• Kuinka tämä periaate saattaisi soveltua henkilöön, joka tuntee pelkoa tai riittämättö-
myyttä tai joka kokee jonkin tehtävän tai velvollisuuden liian vaikeaksi?

• Milloin olette tunteneet, että taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus ovat auttaneet teitä tekemään 
Heidän työtään? (Voisit kertoa, kuinka taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus ovat kasvattaneet 
sinun kykyjäsi Heitä palvellessasi. Tai voisit kertoa esimerkin jonkun toisen elämästä.)

Auta oppilaita soveltamaan tätä periaatetta kirjoittamalla taululle seuraavat kysymykset. 
Pyydä oppilaita kirjoittamaan vastaus toiseen näistä kysymyksistä.

Kuinka tämä periaate saattaisi auttaa sinua nykyisissä ja tulevissa tehtävissäsi?

Kuinka voit olla uskollisempi, jotta voisit tuntea Herran kasvattavan kykyäsi tehdä Hänen työtään?

Selitä, että tapa, jolla Ammon opetti Lamonia kohdassa Alma 18:36–39, on malli, jota 
lähetyssaarnaajat käyttävät nykyään. Hän opetti lunastussuunnitelmaa, kuten luomista, 
Aadamin ja Eevan lankeemusta sekä Jeesuksen Kristuksen sovitusta. Pyydä oppilaita poh-
timaan seuraavaa kysymystä:

• Miksihän on tärkeää puhua luomisesta ja lankeemuksesta, kun opetamme Jeesuksen 
Kristuksen sovitusta?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Rus-
sell M. Nelsonin seuraavat sanat:
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ALMA 18

”Ennen kuin me voimme ymmärtää Kristuksen sovitusta, meidän täytyy – – ymmärtää 
ensin Aadamin lankeemus. Ja ennen kuin me voimme ymmärtää Aadamin lankeemuksen, 
meidän täytyy ymmärtää ensin luominen. Nämä kolme pelastussuunnitelman oleellista 
osaa liittyvät kaikki toisiinsa. – –

Iankaikkinen elämä, jonka sovitus tekee mahdolliseksi, on luomisen perimmäinen tarkoi-
tus.” (”Sovitus”, Valkeus, tammikuu 1997, s. 32, 34.)

Elleivät nämä kolme opinkohtaa jo ole taululla, lisää ne luetteloon, jonka kirjoitit lukuteat-
terin aikana. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 18:36–39. Pyydä luokan jäseniä 
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä asioita Ammon opetti Lamonille luomi-
sesta, lankeemuksesta ja sovituksesta. Pyydä heitä kertomaan, mitä he löytävät.

• Kuinka luomiseen, lankeemukseen ja sovitukseen liittyvien opinkohtien oppiminen on 
saattanut auttaa Lamonia ymmärtämään, että hän tarvitsee Vapahtajaa?

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Alma 18:40–43 ja panemaan merkille, mitä Lamoni rukoili 
Ammonin opetuksen innoittamana. Voisit kannustaa oppilaita merkitsemään Lamonin pyynnön.

• Minkä itseään ja kansaansa koskevan asian Lamoni lausumansa rukouksen mukaan 
ymmärsi? (Hän ymmärsi, että he olivat tehneet syntiä ja tarvitsivat anteeksiantoa.)

• Mitä me voimme oppia Lamonin kokemuksen pohjalta siitä, mitä tapahtuu, kun ymmär-
rämme tarvitsevamme Vapahtajaa? (Kun oppilaat vastaavat tähän kysymykseen, auta 
heitä tunnistamaan seuraava periaate: Kun ymmärrämme tarvitsevamme Vapahta-
jaa, me haluamme tehdä parannuksen. Voisit kehottaa oppilaita kirjoittamaan tämän 
periaatteen pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Alma 18:40–41 viereen. Tähdennä, että vaikka 
yksilölliset kokemuksemme parannuksesta saattavat olla erilaisia, me voimme kaikki 
noudattaa kuningas Lamonin esimerkkiä, kun pyydämme vilpittömästi Jumalan armoa.)

Kehota oppilaita kirjoittamaan vastauksensa seuraavaan kysymykseen:

• Mitä sellaista voit tehdä, mikä auttaa sinua muistamaan, että tarvitset Vapahtajaa?

Kommentteja ja taustatietoja
Alma 18:36–39. Pelastussuunnitelman opettaminen

Kun Ammon opetti Lamonia, ”hän aloitti maailman 
luomisesta” ja sitten hän opetti ihmisen lankeemuk-
sesta (ks. Alma 18:36). Lopuksi hän ”selitti heille 
[kuninkaalle ja tämän palvelijoille] lunastussuunnitel-
man”, kertoen varsinkin Kristuksen tulemisesta (ks. 
Alma 18:39). Samalla tavoin Aaron opetti näitä oppeja 
Lamonin isälle (ks. Alma 22:12–14).

Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koo-
rumista on sanonut, että nämä perusopit – luominen, 
lankeemus ja sovitus – ovat ”iankaikkisuuden kolme 
tukipilaria” ja ”suurimmat tapahtumat, mitä on koskaan 
tapahtunut koko iankaikkisuudessa”. Hän selitti:

”Jos voimme saada niitä koskevan ymmärryksen, 
silloin asioiden koko iankaikkinen suunnitelma 
asettuu kohdalleen ja pystymme tekemään työtä 
pelastuaksemme. – –

Nämä kolme ovat se perusta, jonka varassa kaikki on. 
Jos yksikin niistä puuttuisi, kaikki menettäisi tarkoi-
tuksensa ja merkityksensä ja Jumalan suunnitelmat ja 
aikomukset raukeaisivat tyhjiin.” (”The Three Pillars of 

Eternity”, Brigham Youngin yliopiston hartaustilaisuudessa 
17. helmikuuta 1981 pidetty puhe, s. 1, speeches. byu. edu.)

Vanhin Russell M. Nelson kahdentoista apostolin koo-
rumista on selittänyt, kuinka suunnitelman jokainen 
osatekijä on välttämätön:

”Suunnitelma edellytti luomista, ja se puolestaan edellytti 
sekä lankeemusta että sovitusta. Nämä ovat suunnitelman 
kolme perustavaa laatua olevaa osaa. Paratiisillisen planee-
tan luominen tuli Jumalalta. Kuolevaisuus ja kuolema tuli-
vat maailmaan Aadamin lankeemuksen kautta. Kuolemat-
tomuus ja mahdollisuus iankaikkiseen elämään annettiin 
Jeesuksen Kristuksen sovituksessa. Luominen, lankeemus ja 
sovitus suunniteltiin kauan ennen varsinaisen luomistyön 
aloittamista.” (”Luominen”, Liahona, heinäkuu 2000, s. 102.)

Sen lisäksi että Ammon ja Aaron opettivat samoja 
opinkohtia, he käyttivät samanlaista opetustapaa. He 
opettivat yksinkertaisesti, siten että heidän kuulijansa 
pystyivät ymmärtämään (ks. Alma 18:24–30; 22:7–11). 
He opettivat pyhiä kirjoituksia käyttäen (ks. Alma 
18:36–39; 22:12–14). Heidän opetuksensa sai muut 
rukoilemaan (ks. Alma 18:40–41; 22:15–18).
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Johdanto
Kuningas Lamoni koki sydämenmuutoksen, mikä johti 
siihen, että hänen vaimonsa ja monet hänen kansas-
taan kääntyivät. Sitten Ammon ja kuningas Lamoni 
matkasivat Middoniin vapauttamaan Ammonin vangit-
tuja veljiä. Matkalla he tapasivat Lamonin isän, koko 
maan kuninkaan. Kuningasta hämmästyttivät Lamonin 

ja Ammonin sanat, Ammonin voima sekä Ammonin 
rakkaus Lamonia kohtaan. Hänen sydämensä pehmeni, 
ja hän vakuutti heille, että Ammonin veljet vapautettai-
siin vankilasta. Hän ilmaisi haluavansa oppia lisää siitä, 
mitä oli kuullut poikansa ja Ammonin puhuvan.

OPPIAIHE 83

Alma 19–20

Opetusehdotuksia

Alma 19
Kuningas Lamoni ja monet hänen kansastaan tekevät parannuksen, ja heidät kastetaan
Kysy oppilailta:

• Kun pudotatte kiven veteen, mitä vedelle tapahtuu?

Kun oppilaat kuvaavat, mikä vaikutus on kiven pudottamisella veteen, piirrä taululle seu-
raava kuvio, mutta älä kirjoita nimityksiä.

Kirjoita taululle seuraavaa:

Lausumalla oman todistuksemme ja olemalla vanhurskaana esimerkkinä me voimme …

Kehota oppilaita muistamaan tämä lause koko oppitunnin ajan ja miettimään, kuinka he 
voisivat täydentää sen.

• Kuinka henkilön teot voivat olla kuin kivi, joka on pudotettu veteen? (Auta oppilaita 
huomaamaan, että samalla tavoin kuin veteen pudotettu kivi saa aikaan laajenevia 
väreitä, meidän tekomme voivat vaikuttaa muihin ihmisiin.)

Kirjoita kuvion ensimmäiseen kehään Ammon.

• Ketä Ammon opetti ensimmäiseksi? (Jos oppilaat tarvitsevat apua vastatakseen tähän 
kysymykseen, voisit ehdottaa, että he kertaavat luvun Alma 18 tiivistelmän. Kirjoita 
kuvion toiseen kehään kuningas Lamoni.)

Tiivistä Alma 18:40–43 ja 19:1–5 selittämällä, että kun kuningas Lamoni kuunteli Ammo-
nia, hän käsitti oman syntisyytensä ja ymmärsi tarvitsevansa Vapahtajaa. Hän huusi Herran 
puoleen saadakseen armoa, ja sitten hän kaatui maahan. Uskoen hänen olevan kuollut 
hänen palvelijansa kantoivat hänet hänen vaimonsa luo ja laskivat hänet vuoteelle. Kaksi 
päivää ja kaksi yötä myöhemmin palvelijat olivat aikeissa viedä hänen ruumiinsa hauta-
kammioon, kun kuningatar sanoi haluavansa puhua Ammonin kanssa. Hän ei uskonut 
Lamonin olevan kuollut, ja hän halusi Ammonin menevän tämän luo.

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Alma 19:6 ja panemaan merkille, mikä ilmaus heidän 
mielestään kuvaa erityisen hyvin Lamonin kokemusta. Pyydä muutamia oppilaita luke-
maan valitsemansa ilmaus. Kysy heiltä, miksi he valitsivat nimenomaan sen ilmauksen.

Kirjoita kuvion seuraavaan kehään kuningatar. Kehota oppilaita etsimään kohdasta Alma 
19:7–11, kuinka tämä kokemus vaikutti kuningattareen.

• Mitä saamme näiden jakeiden perusteella tietää kuningattaresta? (Mahdollisia vastauk-
sia: hän rakasti aviomiestään, hän luotti Ammoniin, hänellä oli suuri usko.)

Ammon
kuningas 
Lamoni

kuninga-
tar

Lamonin 
palvelijat

Abis
monia muita 
lamanilaisia
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ALMA 19 – 20

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 19:12–14. Kehota muita oppilaita seuraamaan 
mukana ja kiinnittämään erityistä huomiota Lamonin ilmaisemaan uskoon.

• Mitä totuuksia Lamoni oli oppinut kahden edellisen päivän aikana?

• Lamoni, kuningatar ja Ammon olivat ”Hengen vallassa” ja ”ilon vallassa”. Milloin olette 
tunteneet Hengen vaikutuksen voimallisena? Milloin olette tunteneet suurta iloa?

Kirjoita kuvion seuraavaan kehään Lamonin palvelijat. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 
ääneen Alma 19:15–16. Pyydä luokkaa panemaan merkille todisteita siitä, että nämä palve-
lijat olivat kääntymässä Jumalan puoleen.

• Mitkä sanat ja ilmaukset osoittavat, että palvelijat olivat kääntymässä Jumalan puoleen?

Kirjoita seuraavaan kehään Abis. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 19:17. 
Pyydä luokkaa panemaan merkille, kuinka nämä tapahtumat vaikuttivat Abisiin.

• Mitä Abis teki? Mitä hän toivoi, että hänen tekonsa saisivat aikaan?

Voisit antaa oppilaille tilaisuuden tiivistää kohdan Alma 19:18–28. Anna heille aikaa 
lukea nämä jakeet itsekseen. Pyydä sitten jotakuta vapaaehtoista esittämään kertomus 
omin sanoin. Anna muiden oppilaiden auttaa. Auta heitä tarpeen mukaan sisällyttämään 
tiivistelmään seuraavat tiedot: Kuultuaan uutisen Abisilta ihmiset kokoontuivat kuninkaan 
talolle. Kun he näkivät Ammonin, kuninkaan ja palvelijat tiedottomina, heidän keskuudes-
saan syntyi suurta kiistaa. Yksi mies yritti surmata Ammonin, mutta sitä yrittäessään hän 
kaatui kuolleena maahan. Jotkut väittivät, että Ammon oli Suuri Henki, ja toiset sanoivat 
hänen olevan hirviö. Kun Abis näki kaiken kiistelyn, joka oli syntynyt hänen tuotuaan 
ihmiset koolle, hän tuli hyvin surulliseksi.

Pyydä oppilaita miettimään, mitä he tekisivät Abisin tilanteessa. Pyydä sitten yhtä oppilasta 
lukemaan ääneen Alma 19:29.

• Kuinka Abisin teko osoitti hänen todistuksensa voiman? Kuinka kuningatar osoitti saa-
neensa todistuksen?

Lukekaa ääneen Alma 19:30–36. Pyydä oppilaita seuraamaan mukana ja miettimään, mikä 
vaikutus Ammonin todistuksella ja esimerkillä oli muihin.

Kirjoita kuvion viimeiseen kehään monia muita lamanilaisia.

Pyydä oppilaita täydentämään virkkeeksi lause, jonka kirjoitit taululle oppitunnin alussa. 
Yksi periaate, jonka he saattaisivat ilmaista, on se, että lausumalla todistuksemme ja 
olemalla vanhurskaana esimerkkinä me voimme auttaa muita kääntymään Herran 
puoleen.

• Milloin jonkun esimerkki tai todistus on vaikuttanut teihin hyvällä tavalla?

Kehota oppilaita pohtimaan, kuinka heidän todistuksensa ja esimerkkinsä voivat vaikuttaa 
heidän perheensä jäseniin, ystäviinsä ja asuinyhteisöönsä. Kehota heitä kirjoittamaan seminaa-
rimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan vastaus seuraavaan kysymykseen:

• Mitä sellaista voitte tehdä tänään, millä saattaisi olla hyvä vaikutus ihmisiin ympärillänne?

Kannusta oppilaita siihen, että he antavat todistuksensa ja vanhurskaan esimerkkinsä vai-
kuttaa muihin, kuten kivi, joka saa aikaan väreitä lammessa. Sano oppilaille, että tulevalla 
oppitunnilla (oppiaihe 85) saatat pyytää heitä kertomaan ponnisteluistaan.

Alma 20
Kuningas Lamonin isä haluaa oppia evankeliumia, ja hän alkaa kokea sydämenmuutosta
Kehota oppilaita miettimään tilannetta, jolloin heistä on tuntunut, että heitä on kohdeltu 
huonosti tai epäoikeudenmukaisesti.

Selitä, että Ammon ja Lamoni joutuivat tilanteeseen, jossa heitä kohdeltiin huonosti. 
Tähdennä, että me voimme oppia tärkeitä asioita siitä, kuinka he suhtautuivat siihen, miten 
heitä kohdeltiin.

Auta oppilaita tutustumaan luvun Alma 20 kertomukseen tiivistämällä jakeet Alma 20:1–7 
seuraavasti: Lamoni halusi viedä Ammonin tapaamaan isäänsä, joka oli koko maan kuningas. 
Herra ilmoitti Ammonille, ettei Ammonin pitäisi mennä, koska Lamonin isä yrittäisi surmata 
hänet. Herra ilmoitti myös, että Ammonin veli Aaron ja kaksi toveria olivat vankilassa Mid-
donin maassa. Ammon halusi vapauttaa veljensä. Kuultuaan, että Ammon oli saanut tietää 
nämä asiat ilmoituksen kautta, Lamoni meni auttamaan Ammonia vapauttamaan veljensä.
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OPPIAIHE 83

Jäljennä ennen oppituntia taululle seuraava taulukko tai laadi siitä moniste jokaiselle oppilaalle:

a. Alma 20:8–13 Miltä teistä tuntuisi, jos te olisitte Ammonin paikalla ja joku syyttäisi teitä 
valehtelijaksi ja ryöstäjäksi?

b. Alma 20:14–16 Mitä me voimme oppia Lamonin vastauksesta isälleen?

c. Alma 20:17–25 Kun Lamonin isä näki, että Ammon voisi surmata hänet, mitä hän tarjosi 
Ammonille? Mitä Ammon pyysi sen sijaan?

d. Alma 20:26–27 Millä tavoin Ammonin rakkaus Lamonia kohtaan vaikutti Lamonin isään? Millä 
tavoin Ammonin ja Lamonin sanat vaikuttivat Lamonin isään?

Anna oppilaille tehtäväksi työskennellä pareittain. Pyydä heitä pareittain lukemaan riveillä 
a–b mainitut jakeet ja keskustelemaan niihin liittyvien kysymysten vastauksista. Kannusta 
heitä valmistautumaan siihen, että he kertovat vastauksensa koko luokalle.

Kun oppilaat ovat keskustelleet pareittain riveistä a–b, pyydä muutamia heistä kertomaan, 
mitä he ovat oppineet. Kysy sitten:

• Mitä periaatteita me voimme oppia näistä jakeista? (Oppilaat saattavat esittää useita 
vastauksia, mutta auta heitä tunnistamaan seuraava periaate: Me voimme lausua oman 
todistuksemme sanoin ja esimerkin avulla silloinkin, kun muut yrittävät houku-
tella meitä tekemään sitä, mikä on väärin. Voisit ehdottaa, että he kirjoittavat tämän 
periaatteen kohdan Alma 20:15 viereen.)

Pyydä oppilaita tutkimaan pareittain riveillä c–d mainittuja jakeita ja keskustelemaan nii-
hin liittyvistä kysymyksistä. Pyydä heitä kertomaan, mitä he ovat löytäneet. Kysy sitten:

• Mitä periaatteita me voimme oppia näistä jakeista? (Vaikka oppilaat saattavat esittää 
monia eri periaatteita, varmista, että seuraava käy selväksi: Kun osoitamme rakkautta 
ja opetamme totuutta, me voimme auttaa muita pehmittämään sydämensä ja 
tulemaan vastaanottavaisiksi evankeliumille. Voisit kannustaa oppilaita kirjoittamaan 
tämän periaatteen kohdan Alma 20:26–27 viereen.)

Pyydä oppilaita kertomaan kokemuksista, joita heillä on ollut ja jotka osoittavat jom-
mankumman heidän luvusta Alma 20 tunnistamansa periaatteen olevan totta. Voit myös 
halutessasi kertoa oman kokemuksen.

Kannusta lopuksi oppilaita etsimään Hengen johdatusta siihen, kuinka he voisivat soveltaa 
näitä kahta periaatetta omassa elämässään.
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Johdanto
Ammonin veli Aaron opetti amalekilaisia, mutta nämä 
hylkäsivät hänen sanomansa Jeesuksen Kristuksen 
sovituksesta. Sitten hän saarnasi Middonissa, missä 
lopulta hänet ja joitakin hänen tovereitaan vangittiin. 
He pysyivät uskollisina vastoinkäymisiä kohdatessaan, ja 
kun Ammon ja kuningas Lamoni olivat saaneet heidät 

vapaiksi, he jatkoivat tehtäväänsä kertoa evankeliu-
mista. Kun Ammonin esimerkki oli valmistanut Lamonin 
isää, tämä sai Aaronilta opetusta siitä, kuinka voi syntyä 
Jumalasta (ks. Alma 22:15). Lamonin isä oppi, että teke-
mällä parannuksen synneistään hän voisi tulla tunte-
maan Jumalan ja lopulta saada iankaikkisen elämän.

OPPIAIHE 84

Alma 21–22

Opetusehdotuksia

Alma 21
Aaron ja hänen veljensä saarnaavat evankeliumia koettelemuksista ja 
vankeudesta huolimatta
Kysy oppilailta, onko heistä koskaan tuntunut siltä, että he ovat parhaansa mukaan pyr-
kineet pitämään käskyt ja silti he ovat kohdanneet haasteita tai tunteneet lannistuvansa. 
Pyydä heitä mainitsemaan tilanteita, joissa ihmisistä saattaisi tuntua tältä.

Selitä, että sillä aikaa kun Ammon sai menestystä opettaessaan kuningas Lamonia ja tämän 
kansaa, Aaron ja hänen toverinsa kohtasivat valtavia vastoinkäymisiä toisessa osassa maata. 
Kun oppilaat perehtyvät Aaronin ja tämän toverien esimerkkiin, kannusta heitä panemaan 
merkille asioita, jotka voivat auttaa heitä, kun he kohtaavat haasteita tai tuntevat lannistuvansa.

Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet: Alma 21:1–4; Alma 21:5–8; Alma 
21:9–11; Alma 21:12–15 ja Alma 20:29–30. Jaa luokka viiteen ryhmään. Anna kullekin 
ryhmälle yksi taululle kirjoitetuista pyhien kirjoitusten viitteistä. Pyydä oppilaita valmistau-
tumaan siihen, että he esittävät lyhyen tiivistelmän heille annetusta kohdasta ja kuvaavat, 
mitä kaikkia vaikeuksia Aaron ja hänen toverinsa kestivät. Pyydä muutaman minuutin 
kuluttua oppilaita kustakin ryhmästä kertomaan, mitä he ovat löytäneet.

• Kuinka Aaron ja hänen veljensä kestivät nämä koettelemukset? (Ks. Alma 20:29; 21:9, 12, 15.)

• Yksi Aaronin kohtaama koettelemus oli amalekilaisten vastustus, kun hän opetti heitä 
(ks. Alma 21:5–10). Mitä me voimme tehdä, jos joku haluaa väitellä kanssamme uskon-
nosta tai kyseenalaistaa uskonkäsityksemme?

Muistuta oppilaita tämän oppiaiheen alussa esitetystä kysymyksestä. Aaron ja hänen vel-
jensä työskentelivät uutterasti toimiakseen Herran ohjeiden mukaan, mutta he kohtasivat 
silti vaikeuksia. Kehota oppilaita miettimään itsekseen, miltä heistä olisi ehkä tuntunut, 
jos he olisivat kokeneet samaa, mitä Aaron ja hänen toverinsa kokivat. Mitä he haluaisivat 
tehdä kärsittyään ja tultuaan vangituiksi evankeliumin tähden kaukana kotoaan? Voisit 
kysyä heiltä, haluaisivatko he lähteä kotiin.

Kirjoita taululle seuraava periaate: Jos kestämme uskollisina koettelemuksemme, niin Herra 
auttaa meitä tekemään Hänen työtään. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 21:16–17. 
Pyydä muuta luokkaa seuraamaan mukana ja panemaan merkille, kuinka Herra auttoi Aaronia ja 
tämän veljiä tekemään Hänen työtään. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he ovat huomanneet.

Auta oppilaita soveltamaan taululle kirjoitettua periaatetta käytännössä kysymällä heiltä, 
millaista työtä Jumalalla on heille nyt ja mitä haasteita he saattavat kohdata pyrkiessään 
toteuttamaan tätä työtä. (Voisit tuoda esiin, että lähetystyön lisäksi oppilaat voivat osallis-
tua Jumalan työhön käymällä kirkon kokouksissa, huolehtimalla tehtävistä, palvelemalla 
muita, vahvistamalla todistustaan ja tulemalla enemmän Kristuksen kaltaisiksi.)

Pyydä oppilaita kertomaan, miten he ovat tulleet tietämään, että taululle kirjoittamasi peri-
aate on totta. Voisit lausua todistuksesi siitä, miten Herra auttaa meitä toteuttamaan Hänen 
työtään, kun me kestämme uskollisina koettelemukset. Pyydä oppilaita mainitsemaan 

Auta oppilaita 
soveltamaan oppeja 
ja periaatteita 
käytännössä
Päätä rukoillen, kuinka 
autat oppilaita tunnis-
tamaan oppiaiheessa 
olevia oppeja ja periaat-
teita sekä soveltamaan 
niitä omiin yksilöllisiin 
olosuhteisiinsa.
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tulevaisuuden tilanteita, jolloin he arvelevat, että heidän olisi tarpeen kestää koettelemuk-
sia tehdessään Herran työtä.

Tiivistä Alma 21:18–23 selittämällä, että kun Ammon ja Lamoni olivat auttaneet vapaut-
tamaan Aaronin ja hänen veljensä vankilasta, he palasivat Ismaelin maahan, missä he 
jatkoivat evankeliumin saarnaamista. Lamoni antoi kansalleen uskonnonvapauden.

Alma 22
Aaron opettaa evankeliumia Lamonin isälle, joka uskoo ja syntyy Jumalasta
Kirjoita taululle seuraavat kysymykset:

Miksi haluatte saada iankaikkisen elämän?

Mistä te olisitte halukkaita luopumaan saadaksenne iankaikkisen elämän?

Selitä, että ”iankaikkinen elämä eli korotus tarkoittaa perintösijaa selestisen valtakun-
nan korkeimmassa asteessa, jossa me saamme asua Jumalan edessä yhdessä perheemme 
kanssa (ks. OL 131:1–4). – – Tämäkin lahja on mahdollinen Jeesuksen Kristuksen sovituk-
sen ansiosta.” (Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s. 33.) Kerro oppilaille 
lyhyesti, miksi sinä haluat saada iankaikkisen elämän. Samalla voisit näyttää valokuvaa 
perheestäsi ja kuvaa Vapahtajasta. Pyydä sitten oppilaita pohtimaan taululla olevia kysy-
myksiä samalla kun he tutkivat yhdessä lukua Alma 22.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 22:1.

• Mitä muistatte Lamonin isästä aiemman oppiaiheen perusteella? (Voisit kehottaa yhtä 
oppilasta tiivistämään luvun Alma 20.)

• Mitä Lamonin isä kohdan Alma 20:27 mukaan oli pyytänyt Ammonia tekemään? (Opet-
tamaan häntä.)

Tiivistä Alma 22:2–3 selittämällä, että vaikka Lamonin isä oli halunnut tavata Ammonin ja 
saada opetusta Ammonilta, hän oli yhä innokas oppimaan, kun Ammonin sijaan hänen 
luokseen tuli Aaron.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 22:5–6. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan 
mukana ja panemaan merkille, mitä kuningas Lamonin isä halusi tietää. Pyydä heitä kerto-
maan, mitä he löytävät.

Jaa luokka pieniin ryhmiin. Kehota ryhmiä lukemaan yhdessä Alma 22:7–14 ja laatimaan 
luettelo opinkohdista, joita Aaron opetti Lamonin isälle. (He saattaisivat esimerkiksi mai-
nita, että hän kertoi luomisesta, lankeemuksesta ja sovituksesta.) Kun ryhmät ovat koon-
neet luettelonsa, pyydä yhtä oppilasta kertomaan luokalle, millaisen luettelon opinkohdista 
hänen ryhmänsä laati. Voisit pyytää oppilasta kirjoittamaan luettelon taululle. Pyydä sitten 
muita oppilaita täydentämään, jos heidän ryhmänsä löysi lisää opinkohtia.

• Kuinka nämä opinkohdat vastaavat kuninkaan kysymykseen kohdassa Alma 22:6?

Kehota oppilaita tutkimaan itsekseen kohtaa Alma 22:15 ja panemaan merkille, mistä 
kuningas Lamonin isä oli halukas luopumaan saadakseen ilon ja iankaikkisen elämän.

• Mitä ajatuksia tulee mieleenne, kun mietitte sitä, mistä kuningas oli halukas luopumaan?

Tuo esiin, että vaikka kuningas oli halukas luopumaan kaikesta omaisuudestaan, Aaron puhui 
hänelle suuremmasta uhrauksesta, joka hänen piti tehdä. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 
ääneen Alma 22:16. Pyydä luokkaa kuuntelemaan, mitä Aaron sanoi, että kuninkaan piti tehdä.

• Mitä kuninkaan piti Aaronin mukaan tehdä? (Tehdä parannus ja rukoilla Jumalaa 
uskossa.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 22:17–18. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan 
mukana ja panemaan merkille, miten kuningas suhtautui Aaronin ohjeisiin.

• Kuinka kuningas osoitti haluavansa saada iankaikkisen elämän?

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että luovumme synneistämme? Miksihän on välttämätöntä 
tehdä parannus kaikista synneistämme eikä vain joistakin niistä? (Auta oppilaita ymmärtä-
mään, että vie aikaa, ennen kuin henkilö on tehnyt parannuksen kaikista synneistään.)

• Mitä me voimme oppia kuningas Lamonin isältä valmistautumisesta iankaikkiseen 
elämään? (Vaikka oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, varmista, että he ymmärtävät 
seuraavan totuuden: Meidän täytyy olla halukkaita hylkäämään kaikki syntimme 
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valmistautuaksemme iankaikkiseen elämään. Voisit ehdottaa, että oppilaat korosta-
vat ilmauksen ”minä luovun kaikista synneistäni” jakeessa Alma 22:18.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin 
Dallin H. Oaksin seuraavat sanat:

”Jeesuksen Kristuksen evankeliumi haastaa meidät muuttumaan. ’Tehkää 
parannus’ on sen yleisin sanoma, ja parannuksen tekeminen tarkoittaa 
luopumista kaikista niistä tavoistamme – henkilökohtaisista, sukuun, 
syntyperään ja kansallisuuteen liittyvistä – jotka ovat Jumalan käskyjen 
vastaisia. Evankeliumin tarkoitus on tehdä tavallisista olennoista taivaallisia 
kansalaisia, ja se edellyttää muutosta.” (”Parannus ja muutos”, Liahona, 

marraskuu 2003, s. 37–38.)

Tuo esiin, että jotkut miettivät, pystyvätkö he tekemään todellisen parannuksen ja muuttu-
maan. Toiset taas epäilevät, antaako Herra heille anteeksi. Auta oppilaita, joilla mahdolli-
sesti on näitä huolenaiheita, lukemalla Nuorten Naisten ylijohtajan sisar Elaine S. Daltonin 
seuraavat sanat:

”Onko teillä elämässänne jotakin, mikä teidän täytyy muuttaa? Te pystytte siihen. Te pystytte 
tekemään parannuksen Vapahtajan äärettömän sovitusuhrin ansiosta. Hän teki mahdolliseksi 
sen, että te ja minä voimme muuttua, tulla jälleen puhtaiksi ja tahrattomiksi ja tulla Hänen 
kaltaisikseen. Ja Hän on luvannut, että kun teemme sen, Hän ei enää muista meidän synte-
jämme eikä virheitämme.” (”Nyt on aika nousta ja loistaa!”, Liahona, toukokuu 2012, s. 124.)

Selitä, että kun osoitamme uskoa ja teemme parannuksen synneistämme, me tulemme 
kelvollisiksi saamaan pappeuden toimitukset ja liitot, jotka auttavat meitä valmistautumaan 
iankaikkiseen elämään.

Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäi-
väkirjaan vastauksensa seuraavaan kysymykseen. (Voisit kirjoittaa kysymyksen taululle tai 
lukea sen hitaasti, jotta oppilaat voivat kirjoittaa sen.)

• Kun mietit sitä, mitä olet oppinut iankaikkisen elämän saamisen vaatimuksista, niin mitä 
sinun mielestäsi Herra pyytää sinua tekemään tänään, jotta voit päästä lähemmäksi Häntä?

Kun oppilailla on ollut riittävästi aikaa pohdiskella ja kirjoittaa, kysy:

• Mitä todisteita huomaatte siitä, että kuningas oli kääntynyt Herraan? (Muistuta oppi-
laille, että kuningas oli muuttunut siten, että alkuun hän oli halunnut surmata oman 
poikansa mutta nyt hän halusi luopua koko valtakunnastaan ja kaikista synneistään 
syntyäkseen Jumalasta.)

Tiivistä Alma 22:19–21 selittämällä, että kun kuningas oli joutunut Hengen valtaan, hänen 
palvelijansa juoksivat kertomaan kuningattarelle kaiken, mitä oli tapahtunut. Kuningatar 
oli vihainen ja käski palvelijoiden surmata Aaronin ja tämän veljet. Palvelijat pelkäsivät 
nefiläisten lähetyssaarnaajien voimaa ja kieltäytyivät. Myös kuningatar pelkäsi, mutta hän 
oli päättänyt surmauttaa nefiläiset. Hän käski palvelijoiden mennä hakemaan väkeä sur-
maamaan Aaron ja tämän toverit.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 22:22–26 ja panemaan merkille, mitä Aaron ja 
kuningas tekivät, jotta kuningatar ja muutkin voisivat kokea kääntymyksen ja kokea iloa. 
Lausu lopuksi todistuksesi parannuksesta sekä Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta 
tapahtuvan muutoksen siunauksesta.

Pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien kertaaminen
Nuoret voivat oppia käyttämään pyhiä kirjoituksia opettaakseen evankeliumin totuuksia. 
Järjestä oppilaat pareiksi ja kehota kutakin paria valmistelemaan 1–2 minuutin pituinen 
esitys, jossa he opettavat jotakin heille antamaasi perusoppia. Pyydä heitä opinkohtaa 
opettaessaan käyttämään ainakin yhtä pyhien kirjoitusten hallittavaa kohtaa. Pyydä heitä 
myös miettimään, voisivatko he opetuksessaan selittää, kertoa esimerkkejä ja kokemuksia 
sekä lausua todistuksen. Kunkin parin kummankin oppilaan tulee osallistua esitykseen. 
Kun parit ovat ehtineet valmistautua, pyydä kahta tai kolmea paria opettamaan luokkaa. 
Voisit pyytää muita pareja pitämään oman esityksensä tulevina kertoina hengellisissä tuo-
kioissa tai lyhyemmän oppiaiheen jälkeen.

Huom. Mikäli teillä ei ole aikaa tähän toimintaan tämän oppitunnin aikana, voit käyttää sitä 
jonakin muuna päivänä. Muita kertaustoimintoja on liitteenä tämän oppikirjan lopussa.
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Johdanto
Kääntymyksensä jälkeen lamanilaisten kuningas julisti 
kansansa keskuuteen uskonnonvapauden. Tämä julistus 
salli Aaronin ja hänen veljiensä saarnata evankeliumia 
ja perustaa seurakuntia lamanilaisten kaupunkeihin. 
Tuhannet lamanilaiset kokivat kääntymyksen eivätkä 
koskaan luopuneet. Nämä kääntyneet lamanilaiset teki-
vät liiton laskea sota- aseensa, ja he erottautuivat niistä 
lamanilaisista, jotka eivät kääntyneet, kutsumalla itseään 

antinefilehiläisiksi. Kun lamanilaiset, jotka eivät olleet 
kääntyneet, hyökkäsivät antinefilehiläisten kimppuun, 
jotkut näistä uhrasivat henkensä pitääkseen liittonsa.

Huom. Oppiaiheessa 83 kannustit ehkä oppilaita siihen, 
että he antavat todistuksensa ja vanhurskaan esimerk-
kinsä vaikuttaa muihin, kuten kivi, joka saa aikaan väreitä 
lammessa. Jos teit niin, voisit aloittaa tämän oppiaiheen 
pyytämällä oppilaita kertomaan ponnisteluistaan.

OPPIAIHE 85

Alma 23–24

Opetusehdotuksia

Alma 23
Tuhansia lamanilaisia kääntyy Herraan
Piirrä taululle kaksi ihmistä (yksinkertaiset tikku- ukot riittävät). Lue sitten kahdentoista 
apostolin koorumin jäsenen, vanhin Richard G. Scottin seuraavat sanat. Pyydä luokkaa 
panemaan merkille, mitä kahta erilaista ihmisryhmää vanhin Scott kuvailee.

”Jokainen meistä on nähnyt, kuinka jotkut ihmiset kulkevat läpi elämän 
tehden jatkuvasti oikein. He vaikuttavat onnellisilta ja iloitsevat elämästä. Kun 
heidän on tehtävä vaikeita valintoja, he näyttävät poikkeuksetta valitsevan 
oikein, vaikka heillä olisi muitakin houkuttelevia vaihtoehtoja. Tiedämme, että 
he ovat kiusauksille alttiita, mutta he eivät näytä välittävän siitä. Samoin 
olemme huomanneet, etteivät toiset ole valinnoissaan yhtä uskollisia. 

Voimakkaasti 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.)

Kysy oppilailta, miten he nimeäisivät nämä kaksi hahmoa taululla vanhin Scottin lausun-
non pohjalta. Kirjoita toisen taululla olevan hahmon nimeksi Uskollinen ja toisen Epävakaa. 
Kysy oppilailta, miten he vastaisivat vanhin Scottin esittämiin kysymyksiin:

• Mikä tekee näiden kahden ryhmän elämän erilaiseksi?

• Kuinka voi tehdä jatkuvasti oikein?

Kun luokka tutkii lukuja Alma 23–24, kannusta oppilaita miettimään, mikä motivoi monia 
kirkon jäseniä pysymään lujina ja uskollisina läpi elämänsä.

Tiivistä Alma 23:1–5 selittämällä, että kun lamanilaisten kuningas oli kääntynyt, hän lähetti 
julistuksen kansan keskuuteen ilmoittaen, että heidän piti antaa Aaronin ja tämän veljien 
saarnata Jumalan sanaa kaikkialla maassa ilman että heitä estettäisiin tai vahingoitettaisiin. 
Tämän julistuksen ansiosta lähetyssaarnaajat pystyivät perustamaan seurakuntia lamani-
laisten keskuuteen. Sen tuloksena tuhannet lamanilaiset kääntyivät.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 23:6. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja 
panemaan merkille, mitkä kaksi asiaa auttoivat saamaan aikaan lamanilaisten kääntymi-
sen. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he saavat selville.

• Miksi arvelette olleen tärkeää, että Ammon ja hänen veljensä opettivat lamanilaisia 
”ilmoituksen ja profetian hengen mukaisesti”?

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että ”Jumalan voima teki ihmeitä” lamanilaisissa?

Seuraa, kuinka 
kehotuksia 
noudatetaan
Kun opettaja seuraa, 
kuinka aiemmissa oppi-
aiheissa annettuja keho-
tuksia noudatetaan ja 
tehtäviä tehdään, oppi-
laat alkavat ymmärtää 
ja tuntea, miten tärkeää 
on toimia jumalallisten 
periaatteiden mukaan 
ja soveltaa niitä omassa 
elämässään oppituntien 
jälkeen.
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• Milloin olette kokeneet, että Jumalan voima on auttanut teitä kokemaan kääntymyk-
sen? Milloin olette nähneet, että Jumalan voima on auttanut jotakuta muuta kokemaan 
kääntymyksen?

Pyydä oppilaita lukemaan jälleen Alma 23:6 ja panemaan merkille ilmauksia, jotka kuvaile-
vat lamanilaisia, jotka uskoivat Ammonin ja hänen veljiensä saarnaamiseen. (Varmista, että 
oppilaat ymmärtävät, että nämä lamanilaiset kääntyivät Herraan, eivät kirkkoon eivätkä 
lähetyssaarnaajiin, jotka olivat opettaneet heitä. Varmista myös, että oppilaat huomaavat, 
että nämä ihmiset eivät koskaan luopuneet. Kirjoita taululle Uskollinen- hahmon alapuo-
lelle kääntyi Herraan ja ei koskaan luopunut.)

• Miksi on tärkeää, että kun me kohtaamme vaikeita olosuhteita ja vastoinkäymisiä, me 
käännymme Herraan emmekä muihin ihmisiin tai ajatuksiin?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 23:7, 16–18 ja panemaan merkille, mitkä sanat 
ja ilmaukset ovat todisteena lamanilaisten kääntymisestä. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä 
he löytävät. Voisit kirjoittaa näitä sanoja ja ilmauksia taululle Uskollinen- hahmon alapuolelle. 
Voisit auttaa oppilaita tarkastelemaan näitä jakeita edelleen esittämällä seuraavat kysymykset:

• Kuinka ihmisten halu saada uusi nimi oli todisteena siitä, että he olivat muuttuneet?

• Millä tavoin ne, jotka kokevat kääntymyksen nykyään, saattaisivat erottautua muista?

• Kääntyneet lamanilaiset alkoivat jakeen Alma 23:18 mukaan olla ahkeria ja olla ystävälli-
siä nefiläisiä kohtaan. Kun henkilö pyrkii tekemään parannusta tai muuttamaan elä-
määnsä, miten hänelle saattaisi olla avuksi olla kanssakäymisissä muiden kääntymyksen 
kokeneiden ihmisten kanssa?

Kirjoita taululle seuraavat sanat: Kääntymys tarkoittaa sitä, että …

Pyydä oppilaita tiivistämään se, mitä he ovat oppineet luvusta Alma 23, täydentämällä 
taululla oleva virke. Oppilaat saattavat vastatessaan käyttää eri sanoja, mutta niistä tulisi 
kuvastua seuraava totuus: Kääntymys tarkoittaa sitä, että muuttuu ja tulee uudeksi 
ihmiseksi Jumalan voimasta. Täydennä taululla oleva virke.

Pyydä oppilaita katsomaan taululla olevia sanoja Uskollinen ja Epävakaa. Kannusta oppi-
laita miettimään, kumpi näistä nimityksistä kuvaa parhaiten heidän kääntymyksensä tasoa.

Alma 24
Antinefilehiläiset tekevät liiton, etteivät enää koskaan tartu aseisiin
Kehota oppilaita miettimään itsekseen, ovatko he koskaan päättäneet välttää jonkin tietyn 
virheen tai synnin uudelleen tekemistä mutta myöhemmin tehneet taas saman virheen tai 
synnin. Selitä, että jos he ovat kokeneet tätä, heidän pitäisi edelleen yrittää kehittyä. Kun 
he perehtyvät lukuun Alma 24, he oppivat totuuksia, jotka ovat heille avuksi.

Tiivistä Alma 24:1–5 selittämällä, että amalekilaiset ja amulonilaiset, jotka olivat aiemmin 
nefiläisiä, kiihottivat monia lamanilaisia vihaan kuningastaan ja muita antinefilehiläisiä vas-
taan. Vihassaan nämä lamanilaiset valmistautuivat hyökkäämään antinefilehiläisiä vastaan. 
Tämän selkkauksen aikaan antinefilehiläisten kuningas kuoli. Kuninkuus annettiin yhdelle 
hänen pojistaan. Ammon kokoontui uuden kuninkaan ja Lamonin sekä muiden kanssa 
yhteen neuvottelemaan ja päättämään, kuinka he puolustautuisivat lamanilaisia vastaan.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 24:6 ja panemaan merkille, mitä antinefilehi-
läiset päättivät olla tekemättä. Kun oppilaat ovat kertoneet, mitä he ovat löytäneet, pyydä 
useita oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen Alma 24:7–10, 12–14. Pyydä luokan jäseniä 
seuraamaan mukana ja panemaan merkille kaikki ne tavat, joilla antinefilehiläisten ku-
ningas ilmaisi Jumalan siunanneen heitä.

• Mikä kohdan Alma 24:9 mukaan oli yksi niistä synneistä, joihin antinefilehiläiset olivat 
aiemmin syyllistyneet?

• Miksi he kohdan Alma 24:13 mukaan kieltäytyivät taistelemasta?

Jaa luokka kahteen ryhmään. Kehota ensimmäistä ryhmää lukemaan Alma 24:11, 15 ja 
panemaan merkille ilmauksia, jotka osoittavat, kuinka antinefilehiläiset pyrkivät tekemään 
parannusta. Pyydä toista ryhmää lukemaan Alma 24:16–19 ja panemaan merkille, mitä 
antinefilehiläiset tekivät varmistaakseen, että he pysyisivät puhtaina. Kun oppilailla on 
ollut riittävästi aikaa lukea, pyydä heitä kertomaan, mitä he ovat löytäneet. Voisit käyttää 
seuraavia kysymyksiä herättääksesi lisää ajatuksia:
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• Mitä kuningas teidän mielestänne tarkoitti, kun hän sanoi, että he olivat tehneet paran-
nuksen eteen kaiken voitavansa? (Ks. Alma 24:11.) (Kuningas viittasi niihin suuriin pon-
nisteluihin ja päättäväisyyteen, joilla antinefilehiläiset tekivät parannusta synneistään.)

• Sana todistus esiintyy kolmesti jakeissa Alma 24:15–16, 18. Millä tavoin se, että he hau-
tasivat aseensa syvälle maahan, oli todistuksena? (Se osoitti muille ihmisille ja Jumalalle, 
että he olivat vilpittömästi hylänneet syntinsä eli luopuneet niistä.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan presidentti Spencer W. Kimballin seuraavat sanat:

”Hylätessään synnin ei riitä, että ihminen vain toivoo parempia olosuhteita. 
– – 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.” (Ks. Anteeksiantamuksen ihme, 1978, s. 160.)

• Mitä antinefilehiläiset tekivät välttääkseen olosuhteita ja ihmisiä, jotka saattaisivat hou-
kutella heitä palaamaan aiempiin synteihinsä?

Voisit halutessasi antaa oppilaille hetken aikaa pohdiskella, onko heidän elämässään 
mitään olosuhteita, joita heidän tulee muuttaa, jotta he tekisivät parannuksen jostakin 
sellaisesta synnistä, jonka kanssa he ovat kamppailleet, ja hylkäisivät sen.

Kirjoita taululle seuraavaa: Jos me … , niin Jumala …

Pyydä oppilaita tarkastelemaan jakeita Alma 24:10–18 ja panemaan merkille, kuinka he 
voisivat täydentää taululla olevan virkkeen. (Voisit ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat 
pyhiin kirjoituksiinsa seuraavan kaltaisen lausuman: Jos me teemme kaiken voitavamme 
tehdäksemme parannuksen, niin Jumala ottaa pois meidän syyllisyytemme ja auttaa 
meitä pysymään puhtaina.)

Pyydä oppilaita katsomaan jälleen kohtaa Alma 24:17.

• Mitkä ovat esimerkkejä kapina- aseista (ks. Alma 23:7), joita ihmiset saattaisivat laskea tai 
haudata, kun he kääntyvät Herraan? (Auta oppilaita huomaamaan, että kapina- aseita voi-
sivat olla synnilliset asenteet tai teot, joista ihmisten täytyy luopua kääntyäkseen Herraan.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Jeffrey R. 
Hollandin seuraavat sanat:

”Parannuksen tekeminen ei vie sen enempää aikaa kuin se, että sanotte: ’Minä 
aion muuttua’ ja tarkoitatte sitä. Tietenkin on ongelmia, jotka on ratkaistava, ja 
rikkomus on hyvitettävä. Teidän täytyy ehkä viettää – ja on tosiaan syytäkin 
viettää – koko loppuikänne osoittaen parannuksenne aitoutta pysymällä 
siinä.” (Ks. ”Vaikeuksien varalta”, Valkeus, tammikuu 1982, s. 11.)

Pyydä oppilaita selittämään, mitä nuori mies tai nuori nainen voisi tehdä 
välttääkseen toistamasta seuraavia syntejä: viisauden sanan rikkominen, pornografian 
katseleminen ja epäystävällisyys siskoa tai veljeä kohtaan.

Kehota oppilaita kuvittelemaan, miltä antinefilehiläisistä on saattanut tuntua, kun he 
hautasivat aseensa ja sitten huomasivat, että lamanilaisten sotajoukko oli tulossa hyökkää-
mään heitä vastaan. Pyydä oppilaita miettimään tätä tilannetta, kun he lukevat itsekseen 
Alma 24:20–22.

Kirjoita taululle seuraava totuus: Kun me pidämme liittomme, me voimme auttaa muita 
kokemaan kääntymyksen. Pyydä muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen Alma 
24:23–27. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan ja panemaan merkille sanoja tai ilmauksia, 
jotka opettavat taululle kirjoitettua periaatetta.

• Kuinka tämä kertomus vaikuttaa teidän haluunne pitää liittonne?

• Mitä me voimme tehdä vahvistaaksemme haluamme ja kykyämme pitää liitot, joita 
olemme tehneet Herran kanssa?

Pyydä oppilaita kertomaan mahdollisista kokemuksista, joita heillä on ollut taululla olevasta 
periaatteesta. Lausu lopuksi oma todistuksesi tässä oppiaiheessa opetetuista periaatteista.
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Alma 17–24 (Viikko 17)

Valmisteluaineisto 
kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä 
oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä opeista ja periaatteista, joita 
oppilaat oppivat tutkiessaan lukuja Alma 17–24 (viikko 17), 
mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiaiheesi osana. 
Opettamasi oppiaihe keskittyy vain muutamiin näistä opeista 
ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen kehotuksia, kun 
mietit oppilaiden tarpeita.

Päivä 1 (Alma 17–18)
Sen perusteella, kuinka Ammon ja hänen veljensä opet-
tivat lamanilaisia, oppilaat oppivat, että tutkimalla pyhiä 
kirjoituksia, rukoilemalla ja paastoamalla me voimme saada 
Pyhän Hengen ja opettaa muita voimallisesti. Lisäksi se, että 
Ammon palveli kuningas Lamonia, opetti tärkeän puolen 
lähetystyöpalvelusta – kun me olemme hyvänä esimerkkinä, 
Herra voi tehdä meistä välineitä Hänen käsissään. Oppilaat 
pystyivät huomaamaan, että se, että Ammon palveli Lamo-
nia, valmisti lamanilaishallitsijaa ja muita ottamaan evan-
keliumin vastaan. Kuningas Lamonin kääntymys opettaa, 
että kun me ymmärrämme tarvitsevamme Vapahtajaa, me 
haluamme tehdä parannusta.

Päivä 2 (Alma 19–20)
Oppilaat oppivat, että Ammonin todistus ja vanhurskas esi-
merkki auttoivat kääntämään Lamonin isän Herran puoleen. He 
oppivat myös, että meidän rakastavat tekomme voivat johtaa 
muita pehmittämään sydämensä ja etsimään tietoa totuudesta.

Päivä 3 (Alma 21–22)
Kertomus Aaronin lähetystyöstä auttoi oppilaita näkemään, 
että jos me kestämme uskollisesti koettelemuksemme, Herra 
auttaa meitä tekemään Hänen työtään. Aaron auttoi kunin-
gas Lamonin isää ymmärtämään, että tämä voisi saada pelas-
tuksen vain Jeesuksen Kristuksen ansiosta. Kuninkaan tavoin 
meidän täytyy olla halukkaita hylkäämään kaikki syntimme 
muuttuaksemme hengellisesti ja syntyäksemme Jumalasta.

Päivä 4 (Alma 23–24)
Tuhannet lamanilaiset, jotka ottivat evankeliumin vastaan, osoit-
tivat, että kääntymys on hengellinen muutos – sitä, että tulee 
uudeksi ihmiseksi Jumalan voimasta. Oppilaat oppivat niiden 
lamanilaisten esimerkistä, joista tuli antinefilehiläisiä, että jos me 
teemme parannuksen eteen kaiken voitavamme, Jumala ottaa 
pois meidän syyllisyytemme ja auttaa meitä pysymään puhtaina. 
Lamanilaisten kääntymys osoittaa, että kun olemme uskollisia, 
me voimme auttaa muita kokemaan kääntymyksen.

Johdanto
Kuningas Moosian neljä poikaa päättivät luopua mahdollisuuksista 
ja ylellisyyksistä kotona, jotta he voisivat saarnata evankeliumia 
lamanilaisten keskuudessa. Näiden neljän lähetyssaarnaajan 
kertomukset havainnollistavat, kuinka oppilaat voivat valmistautua 
opettamaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumia muille tehokkaasti.

Opetusehdotuksia

Alma 17–22
Ammon ja hänen veljensä opettavat kahta lamanilaista kuningasta
Kirjoita ennen oppituntia seuraava vajaa virke taululle tai pape-
rille: ”Tärkein yksittäinen asia, minkä voitte tehdä valmistautuak-
senne palvelukutsuun [lähetystyöhön], on …”

Pyydä muutamaa oppilasta kertomaan, miltä heistä on tuntunut, 
kun he ovat nähneet jonkun perheenjäsenen tai ystävän palaavan 
kotiin palveltuaan uskollisesti kokoaikaisessa lähetystyössä. Kysy sit-
ten oppilailta: Millä tavoin tämä henkilö oli erilainen lähetystyönsä 
jälkeen? Minkä arvelette saaneen aikaan tämän muutoksen?

Kysy oppilailta, kuinka he voisivat täydentää taululla olevan 
virkkeen. Kun oppilaat ovat vastanneet, kerro heille, miten 
kahdentoista apostolin koorumin jäsen, vanhin David A. Bednar 
on täydentänyt virkkeen: ”Tärkein yksittäinen asia, minkä voitte 
tehdä valmistautuaksenne palvelukutsuun [lähetystyöhön], on tulla 
lähetyssaarnaajaksi kauan ennen kuin lähdette lähetystyöhön” (ks. 
”Lähetyssaarnaajaksi tuleminen”, Liahona, marraskuu 2005, s. 45).

Kysy: Millä tavoin nuoret miehet ja nuoret naiset voivat noudat-
taa vanhin Bednarin neuvoa ja tulla lähetyssaarnaajiksi ennen 
kuin he palvelevat kokoaikaisessa lähetystyössä?

Lue presidentti Thomas S. Monsonin seuraavat sanat:

”Palveleminen lähetystyössä on pappeusvelvollisuus – velvoite, 
jota Herra odottaa meiltä, jotka olemme saaneet niin paljon. 
Nuoret miehet, kehotan teitä valmistautumaan palvelemaan 
lähetyssaarnaajina. Pitäkää itsenne puhtaina ja tahrattomina 
ja kelvollisina edustamaan Herraa. Pitäkää yllä terveyttänne ja 
voimianne. Tutkikaa pyhiä kirjoituksia. Osallistukaa seminaariin ja 
instituuttiin siellä, missä ne ovat tarjolla. Tutustukaa lähetyssaar-
naajien käsikirjaan Saarnatkaa minun evankeliumiani.

Sana teille, nuoret sisaret: vaikkei teillä olekaan samaa pappeus-
velvollisuutta palvella kokoaikaisina lähetyssaarnaajina kuin nuo-
rilla miehillä, tekin teette arvokkaan osanne lähetyssaarnaajina, 
ja otamme kiitollisina vastaan palvelutyönne.” (”Tavatessamme 
jälleen”, Liahona, marraskuu 2010, s. 5–6.)

Kirjoita taululle seuraavaa: Herra on siunaava meitä Pyhällä Hen-
gellä ja voimalla opettaa Hänen sanaansa, kun me …

Jaa luokka neljään ryhmään. Anna kullekin ryhmälle yksi seuraa-
vista pyhien kirjoitusten kohdista: Alma 17:1–4; Alma 17:9–13; 
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Alma 17:19–25; 18:1–9; Alma 17:26–30. (Sovella tätä toimin-
taa, jos sinulla on pieni luokka.)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen heille annetut kohdat ja 
panemaan merkille, mitä sellaista Moosian pojat tekivät, mikä 
siunasi heitä Hengellä ja voimalla, kun he opettivat evankeliumia. 
Selitä, että kun oppilaat ovat valmiita, pyydät heitä kertomaan, mitä 
he ovat löytäneet ja kuinka he täydentäisivät taululla olevat sanat 
virkkeeksi.

Riittävän ajan kuluttua pyydä yhtä henkilöä kustakin ryhmästä 
selostamaan, mitä Moosian pojat tekivät ja kuinka ryhmän jäse-
net täydentäisivät taululla olevan virkkeen. Oppilaiden mahdolli-
sia vastauksia: tutkivat pyhiä kirjoituksia, paastosivat ja rukoilivat, 
olivat kärsivällisiä, olivat hyvänä esimerkkinä, turvasivat Herraan, 
palvelivat muita aidosti ja rakastivat muita veljinään ja sisarinaan. 
Sitä mukaa kuin oppilaat esittävät vastauksiaan, kirjoita niitä 
taululle. Pyydä oppilaita selittämään, kuinka he arvelevat kunkin 
teon tai ominaisuuden voivan auttaa ihmistä kertomaan evanke-
liumista tehokkaammin.

Jos joku oppilaistasi on kääntynyt evankeliumiin saatuaan 
opetusta kokoaikaisilta lähetyssaarnaajilta, voisit pyytää häntä 
kertomaan, miltä hänestä tuntui, kun hän tutki evankeliumia.

Muistuta oppilaille, että kun Ammon oli puolustanut kuninkaan 
laumoja, kuningas Lamoni hämmästyi Ammonin voimaa samoin 
kuin sitä, kuinka kuuliaisesti ja uskollisesti tämä täytti kunin-
kaan käskyt (ks. Alma 18:8–10). Lamoni oli valmis kuulemaan 
sen sanoman, jonka Ammon oli tullut kertomaan hänelle. 
Pyydä oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen Alma 18:24–29. 
Pyydä luokkaa panemaan merkille, kuinka Ammon rakensi sen 
pohjalle, mitä Lamoni ymmärsi Jumalasta, jotta hän pystyisi 
valmistamaan Lamonia ymmärtämään tosi oppia.

Esitä oppilaille seuraavat kysymykset:

• Kuinka voisitte Ammonin tavoin käyttää pohjana yhteisiä 
uskonkäsityksiä, jos keskustelette Jumalasta toiseen uskon-
tokuntaan kuuluvan ystävän kanssa? Kuinka tämä pyrkimys 
saattaisi auttaa ystäväänne?

• Mistä muista evankeliumin aiheista voisitte puhua ystävienne 
kanssa luodaksenne tilaisuuksia kertoa heille evankeliumista?

Muistuta oppilaille, että kuningas Lamonista kuten hänen 
isästäänkin tuli vastaanottavainen Jeesuksen Kristuksen 

evankeliumin kuulemiselle. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 
ääneen Alma 18:39–41 – Lamonin tapa suhtautua hänen saa-
dessaan tietoa Jeesuksesta Kristuksesta. Pyydä toista oppilasta 
lukemaan Alma 22:14–18 – Lamonin isän tapa suhtautua. 
Kehota luokan jäseniä seuraamaan mukana omista pyhistä 
kirjoituksistaan ja panemaan merkille, mitä yhteistä oli näiden 
miesten suhtautumistavassa.

Kysy: Mitä kumpikin mies halusi tehdä, kun he saivat tietää 
Jeesuksesta Kristuksesta?

Selitä, että lähetyssaarnaajien opetusten välityksellä Henki kos-
ketti Lamonia ja hänen isäänsä. Sen tuloksena he halusivat evan-
keliumin siunauksia ja olivat halukkaita luopumaan synneistään 
ja tekemään parannuksen. Muistuta oppilaita totuudesta, johon 
he perehtyivät tällä viikolla: Meidän täytyy olla halukkaita 
hylkäämään kaikki syntimme muuttuaksemme hengelli-
sesti ja syntyäksemme Jumalasta.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen vanhin Dallin H. Oaksin 
lausunto, joka on heidän opiskeluoppaassaan: ”Jeesuksen Kristuk-
sen evankeliumi haastaa meidät muuttumaan. ’Tehkää parannus’ 
on sen yleisin sanoma, ja parannuksen tekeminen tarkoittaa luo-
pumista kaikista niistä tavoistamme – henkilökohtaisista, sukuun, 
syntyperään ja kansallisuuteen liittyvistä – jotka ovat Jumalan 
käskyjen vastaisia. Evankeliumin tarkoitus on tehdä tavallisista 
olennoista taivaallisia kansalaisia, ja se edellyttää muutosta.” 
(”Parannus ja muutos”, Liahona, marraskuu 2003, s. 37–38.)

Kehota oppilaita ajattelemaan omaa elämäänsä ja miettimään, 
onko heidän tarpeen hylätä joitakin syntejä muuttuakseen 
hengellisesti, kuten Lamoni ja hänen isänsä muuttuivat. Päätä 
kannustamalla ja lausumalla todistuksesi siitä, että kun me 
olemme halukkaita luopumaan synneistämme, niin Herra auttaa 
meitä muuttumaan ja kasvamaan.

Seuraava viikko (Alma 25–32)
Pyydä oppilaita miettimään tätä kysymystä: Mitä sanoisit 
henkilölle, joka on antikristus? Seuraavalla viikolla oppilaat 
saavat tietoa siitä, kuinka Alma vastasi Korihorin, antikristuksen, 
kysymyksiin ja pilkkaan. Lisäksi he oppivat lisää uskosta, kun he 
lukevat siitä, kuinka Alma ja muut työskentelivät opettaakseen 
luopiosoramilaisia, jotka vääristelivät Herran teitä.
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Johdanto
Hävitettyään Ammonihan kaupungin lamanilaisilla oli 
monia muita taisteluja nefiläisten kanssa ja heidät ajettiin 
takaisin. Kärsittyään suuria menetyksiä monet lamanilai-
set laskivat sota- aseensa, tekivät parannuksen ja liittyivät 
antinefilehiläisiin. Kun Moosian pojat ja heidän toverinsa 

päättivät 14 vuotta kestäneen lähetystyönsä lamanilais-
ten keskuudessa, Ammon ylisti Herraa ja ilmaisi kiitol-
lisuutta siitä siunauksesta, että he saivat olla välineinä 
Jumalan käsissä tuoden evankeliumin lamanilaisille.

OPPIAIHE 86

Alma 25–26

Opetusehdotuksia

Alma 25:1–12
Abinadin ja Alman profetiat toteutuvat
Jäljennä ennen oppituntia taululle seuraava taulukko:

Profetia Profetian toteutuminen

Alma 9:12. Mitä Alma profetoi Ammonihan 
kansalle?

Alma 25:1–2 (ks. myös Alma 16:2–3, 9–11)

Moosia 17:14–19. Mitä Abinadin profetian 
mukaan tapahtuisi kuningas Nooan ja tämän 
pappien jälkeläisille?

Alma 25:4–9

Kirjoita taululle sana luottamus. Pyydä oppilaita mainitsemaan henkilöitä, joihin me usein 
luotamme. (Mahdollisia vastauksia: Herra, profeetat, vanhemmat, opettajat ja valmentajat.) 
Kysy oppilailta:

• Miksi toisiin ihmisiin on helpompi luottaa kuin toisiin?

• Kun ajattelee kaikkia maailman ihmisiä nykyään, niin keihin teidän on helpointa luottaa?

Sano oppilaille, että luvussa Alma 25 on todisteita siitä, että Herran sana Hänen profee-
toilleen toteutuu aina. Selitä, että taululla olevan taulukon avulla oppilaat tutkivat kahta 
Mormonin kirjan profeetan lausumaa profetiaa ja näiden profetioiden toteutumista. Pyydä 
oppilaita jäljentämään taulukko seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimis-
päiväkirjaan. Pyydä heitä kirjoittamaan vastaukset ensimmäisen sarakkeen kysymyksiin 
käyttäen annettuja pyhien kirjoitusten viitteitä. Pyydä heitä kirjoittamaan toiseen sarakkee-
seen, kuinka profetiat toteutuivat. Pyydä muutamia oppilaita kertomaan, mitä he löytävät.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 25:11–12. Pyydä muuta luokkaa seuraamaan 
mukana ja panemaan merkille, mitä Abinadin sanoille Mormonin mukaan tapahtui. Voisit 
ehdottaa, että oppilaat korostavat ilmauksen ”nämä sanat kävivät toteen” jakeessa 12.

Voisit ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Alma 25:12 viereen 
OL 1:38. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen OL 1:38. Pyydä luokkaa seuraamaan 
mukana ja panemaan merkille ilmaus, joka muistuttaa ilmausta ”nämä sanat kävivät 
toteen”. (”Toteutuu täysin”.)

• Mitä kohdassa Alma 25:1–12 kerrotaan profeettojen esittämistä profetioista ja lupauksista? 
(Kirjoita taululle seuraava totuus: Profeettojen innoitetut sanat toteutuvat täysin.)
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Tähdennä, että taulukon esimerkit osoittavat, että profeettojen varoitukset jumalattomille 
toteutuvat aina. Profeetat esittävät lupauksia myös niille, jotka kääntyvät Herran puoleen. 
Myös nämä lupaukset toteutuvat. Auta oppilaita näkemään, kuinka tämä periaate soveltuu 
heidän elämäänsä, lukemalla ensimmäisen presidenttikunnan seuraava lausunto kirjasesta 
Nuorten voimaksi. Pyydä oppilaita panemaan merkille, mitä luvataan niille, jotka noudatta-
vat kirjasen tasovaatimuksia.

”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 todis-
tuksenne vahvistuvat ja pääsette kokemaan entistä suurempaa onnea.” (Nuorten voimaksi, 
kirjanen, 2011, s. II.)

• Mitä ensimmäinen presidenttikunta on luvannut?

• Milloin olette nähneet näiden siunausten toteutuvan?

Alma 25:13–17
Monet lamanilaiset tekevät parannuksen ja liittyvät antinefilehiläisiin
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 25:13–14. Pyydä luokkaa seuraamaan 
mukana ja panemaan merkille, mitä monet lamanilaisista tekivät, kun he olivat ymmärtä-
neet, etteivät he pystyisi kukistamaan nefiläisiä.

• Mikä lamanilaisten toiminnassa tekee teihin vaikutuksen?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 25:17 ja panemaan merkille, mitä Moosian 
pojat ajattelivat siitä menestyksestä, jota heillä oli ollut lamanilaisten keskuudessa.

• Millä tavoin Moosian poikien menestys oli esimerkkinä siitä, että Herran sanat käyvät 
toteen? (Jos oppilaat tarvitsevat apua vastatakseen tähän kysymykseen, pyydä heitä 
katsomaan kohtia Moosia 28:5–7 ja Alma 17:11.)

Alma 26
Ammon riemuitsee Herran armoteoista häntä ja hänen veljiään kohtaan sekä 
lamanilaisia kohtaan
Laita näkyviin joitakin välineitä (esim. vasara, ruuvimeisseli, jakoavain, mustekynä tai lyijy-
kynä, pensseli, sakset, tietokone ja soitin). 

• Mitä taitava ammattilainen tai taiteilija voi tehdä oikealla välineellä?

• Mitä mielestänne tarkoittaa, että joku on välineenä Herran käsissä?

Pyydä muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen Alma 26:1–5, 12. Pyydä luokkaa mai-
nitsemaan tapoja, joilla Ammon ja hänen lähetystyötoverinsa olivat välineitä Jumalan käsissä.

• Mitä Herra toteutti Ammonin ja tämän lähetystyötoverien avulla?

• Kuinka ilmaisisitte kohdan Alma 26:12 toisin sanoin? Kuinka Ammonin lausuma tässä 
jakeessa liittyy siihen, että on välineenä Herran käsissä?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 26:11, 13, 16 ja panemaan merkille kaikki ne 
kohdat, joissa käytetään sanoja ilo ja riemu. Voisit ehdottaa, että oppilaat korostavat nämä 
sanat pyhiin kirjoituksiinsa. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 26:13–16 ja 
pyydä luokkaa panemaan merkille, mitä syitä Ammon antoi riemuitsemiselleen.

• Miksi Ammon riemuitsi?

• Mitä periaatteita me voimme oppia näistä jakeista? (Oppilaat saattavat mainita monia 
eri periaatteita. Seuraava periaate voi toimia heidän kommenttiensa yhteenvetona: Me 
koemme iloa, kun me palvelemme uskollisesti Herraa ja Hänen lapsiaan. Voisit 
kirjoittaa tämän periaatteen taululle.)

• Miksi arvelette meidän kokevan iloa, kun me olemme Herran palveluksessa?

Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet ja kysymykset. (Voisit kirjoittaa ne 
ennen oppituntia.) Järjestä oppilaat pareiksi. Pyydä kutakin paria valitsemaan ja lukemaan 
kohdista toinen sekä keskustelemaan siihen liittyvän kysymyksen vastauksesta.

Alma 26:17–20. Millaisia ihmisiä Ammon ja hänen veljensä olivat ennen kuin he kääntyivät?
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Alma 26:23–25. Sen mukaan mitä nefiläiset kertoivat Ammonille ja tämän veljille, millaisia 
lamanilaiset olivat ennen kuin he kääntyivät?

Anna muutamalle oppilaalle aikaa selittää vastauksensa näihin kysymyksiin. Kehota 
oppilaita lukemaan itsekseen Alma 26:23–29 ja panemaan merkille esteitä, joita Ammon ja 
hänen veljensä kohtasivat palvellessaan Herraa ja lamanilaisia.

• Mitä näistä esteistä arvelette lähetyssaarnaajien saattavan kohdata nykyään?

• Mikä kohdan Alma 26:27, 30 mukaan motivoi Ammonia ja hänen lähetystyötovereitaan 
jatkamaan palvelemista? (Herran antama lohdutus ja Hänen lupauksensa sekä halu 
”olla keinona jonkun sielun pelastamiseen”.)

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Alma 26:31–34 ja panemaan merkille Moosian poikien 
työn tuloksia. Kun oppilailla on ollut riittävästi aikaa lukea, pyydä heitä kertomaan, mitä he 
ovat löytäneet.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 26:35–37. Pyydä luokkaa seuraamaan 
mukana ja pohdiskelemaan, mitä syitä heillä on riemuita Jumalan hyvyydestä.

• Mitä viestejä huomaatte näissä jakeissa?

Tähdennä, että yksi näiden jakeiden monista viesteistä on se, että Herra on armollinen 
kaikille, jotka tekevät parannuksen ja uskovat Hänen nimeensä. Auta oppilaita tun-
temaan tämän periaatteen totuus ja tärkeys lukemalla kahdentoista apostolin koorumin 
presidentin Boyd K. Packerin seuraavat sanat:

”Saamme kirjeitä ihmisiltä, jotka ovat tehneet murheellisia virheitä. He 
kysyvät: ’Voinko koskaan saada anteeksi?’

Vastaus on kyllä!

Evankeliumi opettaa meille, että helpotus tuskaan ja syyllisyyteen voidaan 
ansaita tekemällä parannus. Lukuun ottamatta niitä harvoja, jotka valitsevat 
kadotuksen tunnettuaan täyteyden, ei ole tapaa, ei riippuvuutta, ei kapinaa, 

ei syntiä, ei rikkomusta, jota ei koskisi lupaus täydellisestä anteeksiannosta.” (Ks. ”Anteek-
siantamuksen kirkas aamu”, Valkeus, tammikuu 1996, s. 19.)

Todista sovituksen voimasta, joka suo anteeksiannon synneistä – isoista tai pienistä – niille, 
jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen ja tekevät parannuksen. Todista myös ilosta, joka 
tulee meidän elämäämme, kun me palvelemme välineinä Herran käsissä.
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Johdanto
Kun lamanilaiset eivät menestyneet hyökätessään nefiläi-
siä vastaan, he käänsivät vihansa antinefilehiläisiä vastaan. 
Koska antinefilehiläiset olivat tehneet liiton, etteivät 
enää koskaan vuodattaisi muiden verta, he kieltäytyivät 
tarttumasta aseisiin puolustautuakseen. Ammon johdatti 
antinefilehiläiset Sarahemlaan, missä he saivat suojaa 
nefiläisiltä ja heidät tultiin tuntemaan Ammonin kansana. 

Kun nefiläiset puolustivat Ammonin kansaa lamanilaisia 
vastaan, tuhannet nefiläiset ja lamanilaiset saivat sur-
mansa taistelussa. Huolimatta siitä surusta, jota nefiläiset 
tunsivat rakkaidensa kuolemasta, monet heistä saivat 
toivoa ja iloa Herran lupauksesta, jonka mukaan van-
hurskaat ”herätetään asumaan Jumalan oikealla puolella 
milloinkaan päättymättömän onnen tilassa” (Alma 28:12).

OPPIAIHE 87

Alma 27–29

Opetusehdotuksia

Alma 27
Ammon johtaa Anti- Nefi- Lehin kansan turvaan nefiläisten keskuuteen
Pyydä oppilaita nostamaan kätensä, jos joku on joskus luvannut heille jotakin ja sitten rik-
konut lupauksensa. Pyydä sitten oppilaita nostamaan kätensä, jos joku on luvannut jotakin 
ja sitten pitänyt lupauksensa.

• Mitä ajattelette ihmisistä, jotka pitävät lupauksensa? Miksi?

• Mitä luulette Herran ajattelevan niistä, jotka pitävät Hänelle antamansa lupaukset?

Esittele Alma 27 selittämällä, että sen jälkeen kun lamanilaiset olivat turhaan yrittäneet hävittää 
nefiläisiä, he hyökkäsivät antinefilehiläisten kimppuun. Nämä olivat lamanilaisia, jotka olivat 
kääntyneet Ammonin ja hänen veljiensä palvelutyön ansiosta. Pyydä oppilaita muistelemaan, 
mitä antinefilehiläiset tekivät osoittaakseen Herralle, että he pitäisivät liittonsa, jonka mukaan 
he eivät ”koskaan käyttäisi aseita ihmisveren vuodattamiseen” (Alma 24:18). (He hautasivat 
sota- aseensa.) Jotta saisitte selville, kuinka päättäväisiä antinefilehiläiset olivat lupauksensa 
pitämisessä, kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 27:2–3. (Voisit myös ehdottaa, että 
oppilaat lukevat Alma 24:18–19 ja kirjoittavat tämän viitteen kohdan Alma 27:3 marginaaliin.)

• Jos te olisitte kuuluneet antinefilehiläisiin, kuinka vaikeaa teidän olisi ollut pitää liittonne 
ja olla menemättä taistelemaan puolustaaksenne itseänne ja rakkaitanne?

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Alma 27:4–10 ja panemaan merkille, mitä Ammon 
ehdotti suojellakseen antinefilehiläisiä ja auttaakseen heitä pitämään liittonsa. Pyydä yhtä 
oppilasta esittämään tämä kohta lyhyesti.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 27:11–12 ja pyydä luokkaa panemaan mer-
kille, minkä ohjeen Ammon sai Herralta. Selitä, että antinefilehiläiset seurasivat Ammonia 
Sarahemlaan (ks. Alma 27:13–15). (Voisit myös tiivistää kohdan Alma 27:16–19 tuomalla 
esiin, että juuri näissä olosuhteissa Ammon ja muut Moosian pojat pääsivät jälleen yhteen 
Alman kanssa, kuten kerrotaan kohdassa Alma 17:1–4.)

Selitä, että nefiläisten ylituomari kysyi kansalta, antaisiko se antinefilehiläisten asua heidän 
keskuudessaan. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Alma 27:22–24 ja panemaan merkille, 
mitä nefiläiset vastasivat ylituomarin julistukseen.

• Millä tavoin nefiläiset sanoivat auttavansa antinefilehiläisiä?

• Miksi arvelette, että nefiläiset olivat halukkaita suojelemaan entisiä vihollisiaan?

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Alma 27:26 saadakseen selville, millä nimellä nefiläiset 
alkoivat kutsua antinefilehiläisiä.

Pyydä muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen Alma 27:27–30. Pyydä luokkaa 
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mistä Ammonin kansa tuli tunnetuksi. Pyydä 
oppilaita kertomaan, mitä he saavat selville.

• Mikä Ammonin kansassa tekee teihin vaikutuksen? Miksi?
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ALMA 27 – 29

• Mitä kohdassa Alma 27:27–30 opetetaan siitä, mikä yhteys on Herraan kääntymisen ja 
liittojen pitämisen välillä? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta heidän tulisi osoittaa, 
että he ymmärtävät seuraavan totuuden: Kun olemme täysin kääntyneitä Herraan, me 
pidämme Hänen kanssaan tekemämme liitot. Voisit kirjoittaa tämän periaatteen taululle.)

• Ketkä teidän elämässänne ovat olleet esimerkkinä tästä periaatteesta?

Alma 28
Nefiläiset voittavat lamanilaiset suuressa taistelussa
Tähdennä, että vaikka monet nefiläisistä olivat uskollisia, he kohtasivat silti vaikeita 
koettelemuksia.

Selitä, että presidentti Thomas S. Monson on kertonut seuraavan kokemuksen, joka hänellä 
oli nuorena. Kun nuori Thomas Monson kuuli, että hänen ystävänsä Arthur Patton oli 
kuollut toisessa maailmansodassa, hän meni tapaamaan Arthurin äitiä, joka ei ollut kirkon 
jäsen. Myöhemmin hän muisteli:

”Valo sammui rouva Pattonin elämästä. Hän hapuili täydellisessä pimeydessä ja syvässä 
epätoivossa.

Rukous sydämessäni lähestyin Pattonin talon tuttua pihakäytävää ja ihmettelin, mitä loh-
dutuksen sanoja vielä pelkän poikasen huulilta voisi tulla.

Ovi avattiin, ja rouva Patton syleili minua niin kuin olisi syleillyt omaa poikaansa. Koti 
muuttui pyhäköksi, kun murheen murtama äiti ja itsensä riittämättömäksi tunteva poika 
polvistuivat rukoukseen.

Noustuamme polviltamme rouva Patton katsoi kiinteästi silmiini ja sanoi: ’Tommy, minä 
en kuulu mihinkään kirkkoon, mutta sinä kuulut. Kerro minulle, herääkö Arthur eloon?’” 
(”Rouva Patton – kertomus jatkuu”, Liahona, marraskuu 2007, s. 22.)

• Mitä vastaisitte rouva Pattonin kysymykseen?

Lue presidentti Monsonin vastaus:

”Todistin hänelle parhaan kykyni mukaan, että Arthur todellakin heräisi eloon” (”Rouva 
Patton – kertomus jatkuu”, s. 22).

• Kuinka tieto pelastussuunnitelmasta muuttaa niiden näkökulmaa, joiden rakkaat ovat 
kuolleet?

Pyydä muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen Alma 28:1–3. Pyydä luokkaa 
panemaan merkille, minkä hinnan nefiläiset maksoivat siitä, että he auttoivat Ammonin 
kansaa pitämään liittonsa. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Alma 28:4–6 ja panemaan 
merkille, millä tavoin niin monien kuolema vaikutti nefiläisiin. Pyydä oppilaita etsimään 
kohdasta Alma 28:11–12 syitä siihen, miksi toiset ihmiset saattavat rakkaiden kuollessa 
kokea pelkoa, kun taas toiset saattavat tuntea toivoa.

• Miksi toiset ihmiset saattavat rakkaiden kuollessa kokea pelkoa?

• Miksi toiset ihmiset pystyvät rakkaiden kuollessa tuntemaan toivoa? (Oppilaat käyttävät 
ehkä eri sanoja, mutta heidän tulisi ilmaista ajatus, että kun me uskomme Jeesukseen 
Kristukseen ja Herran lupauksiin, me voimme tuntea toivoa ja iloa jonkun kuollessa.)

Kirjoita taululle seuraava vajaa virke: Ja näin me näemme …

Kysy oppilailta, kuinka he täydentäisivät virkkeen sen perusteella, mitä he ovat opiskelleet 
luvusta Alma 28.

Kun oppilailla on ollut aikaa vastata, pyydä yhtä oppilasta lukemaan Alma 28:13–14. 
Pyydä oppilaita vertaamaan vastauksiaan näissä jakeissa opetettuihin periaatteisiin. (Voisit 
ehdottaa, että oppilaat korostavat ilmauksen ”ja näin me näemme” joka kerta, kun se 
esiintyy näissä jakeissa. Selitä, että Mormon käytti tätä ilmausta usein esitellessään tärkeitä 
opetuksia, joita voimme oppia Mormonin kirjan kertomuksista.)

• Mitä sellaista olette lukeneet luvuista Alma 27–28, mikä tukee Mormonin ”ja näin me 
näemme” - lausumia?

• Milloin olette nähneet jonkun kohtaavan oman kuolemansa tai rakkaan kuoleman toi-
voa tuntien, koska hän uskoo Jeesukseen Kristukseen?

• Kuinka selittäisitte ylösnousemusta auttaaksenne jotakuta tuntemaan toivoa oman kuo-
leman tai rakkaan kuoleman kohdatessa?

Auta oppilaita 
tunnistamaan 
pyhissä kirjoituksissa 
opetettuja periaatteita
Pyhissä kirjoituksissa 
opetettujen evanke-
liumin periaatteiden 
edellä on joissakin 
tilanteissa ilmaus ”ja 
näin me näemme”. 
Esimerkiksi kohdassa 
Alma 28:13–14 Mormon 
käyttää ilmausta ”ja näin 
me näemme” kiinnit-
tääkseen huomiomme 
periaatteisiin, joita 
voimme oppia Ammonin 
ja antinefilehiläisten 
kokemuksista. Opeta 
oppilaille, että kun he 
tutkivat ja pohdiskelevat 
pyhiä kirjoituksia, he voi-
vat löytää periaatteita 
itse kysymällä mieles-
sään: ”Mitä nämä jakeet 
opettavat minulle?”
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Alma 29
Alma kerskuu sielujen tuomisesta Jumalan luokse
Sano oppilaille, että luvussa Alma 29 Alma kertoo halustaan olla välineenä Herran käsissä. 
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 29:1–3. Pyydä luokkaa panemaan merkille, 
mitä Alma olisi tehnyt, jos hän olisi voinut toteuttaa sydämensä toiveen. (Hän olisi ”[huu-
tanut] parannusta joka kansalle”.)

• Miksi Alma kohdan Alma 29:2 mukaan halusi tätä?

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Alma 29:4–5 ja panemaan merkille, mitä Herra suo 
niille, joilla on vanhurskaita haluja. (Mikäli oppilaat tarvitsevat apua vastatakseen tähän 
kysymykseen, voisit tuoda esiin ilmauksen ”minä tiedän, että hän suo ihmisille heidän 
halunsa mukaisesti”. Selitä, että jos me haluamme vanhurskaita asioita, Herra siunaa 
meitä niiden halujen mukaisesti. Tähdennä, että elleivät kaikki vanhurskaat halumme 
toteudu tässä elämässä, ne toteutuvat iankaikkisuuksissa.)

Pyydä oppilaita tutkimaan itsekseen jakeita Alma 29:10, 14, 16 ja panemaan merkille, 
minkä siunauksen Alma sai, kun hän auttoi muita tulemaan Kristuksen luokse. Pyydä 
oppilaita kertomaan, mitä he löytävät.

• Mitä sanaa Alma käytti kuvatessaan, miltä hänestä tuntui auttaa muita tulemaan Kris-
tuksen luokse? (Voisit ehdottaa, että oppilaat korostavat näihin jakeisiin sanan ilo joka 
kerta, kun se esiintyy niissä.)

• Minkä periaatteen voimme oppia Alman kokemuksesta auttaa muita tekemään parannus 
ja tulemaan Jeesuksen Kristuksen luokse? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta 
heidän tulisi osoittaa, että he ymmärtävät seuraavan periaatteen: Me koemme iloa, kun 
autamme muita tekemään parannuksen ja tulemaan Jeesuksen Kristuksen luokse.)

• Milloin olette tunteneet iloa, jota saa, kun auttaa muita tulemaan Kristuksen luokse?

Kannusta oppilaita etsimään tilaisuuksia auttaa muita tulemaan Jeesuksen Kristuksen 
luokse. Voisit kertoa oman iloa tuottaneen lähetystyökokemuksen.

Kommentteja ja taustatietoja
Alma 28:11–12. Kuinka voi löytää rauhaa 
kuoleman kohdatessa

Vanhin Russell M. Nelson kahdentoista apostolin kooru-
mista on puhunut siitä, kuinka tekomme tässä elämässä 
voivat tuoda meille rauhaa, kun kuolema kohtaa:

”Veljet ja sisaret, me elämme kuollaksemme ja me 
kuolemme elääksemme – toisessa valtakunnassa. Jos me 
olemme valmistautuneet hyvin, kuolema ei tuo tulles-
saan pelkoa. Iankaikkisesta näkökulmasta katsottuna 
kuolema on ennenaikainen vain niille, jotka eivät ole 
valmistautuneet kohtaamaan Jumalaa.

Nyt on aika valmistautua. Sitten kun kuolema tulee, me 
voimme kulkea kohti selestistä kirkkautta, jonka taivaal-
linen Isä on valmistanut uskollisille lapsilleen. Sillä välin 
suremaan jäävien läheisten kohdalla kuoleman pistimen 
vaikutusta lieventävät – – luja usko Kristukseen, täydelli-
nen toivon kirkkaus, rakkaus Jumalaa ja kaikkia ihmisiä 
kohtaan sekä harras halu palvella heitä.” (Ks. ”Nyt on 
aika valmistautua”, Liahona, toukokuu 2005, s. 18.)

Vanhin Wilford W. Andersen seitsemänkymmenen koo-
rumista on kertonut, kuinka jotkut ystävät selviytyivät 
isänsä kuolemasta:

”Äskettäin eräs rakas ystäväni menehtyi syöpään. Hän 
ja hänen perheensä ovat ihmisiä, joilla on suuri usko. Oli 
innoittavaa nähdä, kuinka heidän uskonsa kantoi heitä 
tämän hyvin vaikean ajan yli. He olivat täynnä sisäistä rau-
haa, joka tuki ja vahvisti heitä. Heidän luvallaan haluaisin 
lukea yhden perheenjäsenen kirjeen, joka on kirjoitettu 
vain muutamia päiviä ennen hänen isänsä kuolemaa:

’Kuluneet viime päivät ovat olleet erityisen vaikeita. – – 
Kun viime yönä kokoonnuimme isän vuoteen ääreen, 
Herran Henki oli käsin kosketeltava ja oli meille todel-
linen lohduttaja. Meillä on rauha. – – Tämä on ollut 
vaikeinta, mitä kukaan meistä on koskaan kokenut, 
mutta tunnemme rauhaa tiedosta, että – – taivaallinen 
Isämme on luvannut, että me elämme jälleen yhdessä 
perheenä. Kun lääkäri kertoi isälle sairaalassa, ettei 
mitään ollut enää tehtävissä, isä katsoi meitä kaikkia 
täydellisessä uskossa ja kysyi rohkeasti: ”Onko kenellä-
kään tässä huoneessa ongelmia pelastussuunnitelman 
suhteen?” – – Me olemme kiitollisia isästä ja äidistä, 
jotka ovat opettaneet meitä luottamaan täysin suunni-
telmaan.’” (”Lunastajamme kallio”, Liahona, toukokuu 
2010, s. 17–18.)
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Johdanto
Nefiläisten ja lamanilaisten välisen suuren taistelun jäl-
keen maahan vakiintui rauha. Noin kaksi vuotta myöhem-
min mies nimeltä Korihor alkoi saarnata, ettei Jumalaa 
ollut, ettei tulisi mitään Kristusta ja ettei ollut mitään 
syntiä. Hän herjasi kirkon johtajia väittäen, että nämä 
opettivat mielettömiä perimätietoja. Hänen väärät ope-
tuksensa johdattivat monia ihmisiä tekemään vakavia syn-
tejä. Korihor tuotiin Alman eteen, joka todisti Jeesuksesta 

Kristuksesta ja opetti, että kaikki asiat todistavat Korkeim-
masta Luojasta. Lopulta Korihor tehtiin mykäksi Jumalan 
voimasta ja hän vakuuttui totuudesta. Mutta kun Korihor 
pyysi saada äänensä takaisin, Alma torjui hänen pyyn-
tönsä sanoen, että jos Korihor saisi äänensä takaisin, hän 
opettaisi jälleen väärää oppia. Korihor vietti loppuelä-
mänsä kerjäten ruokaa, kunnes eräs nefiläisluopioryhmä, 
jota nimitettiin soramilaisiksi, tallasi hänet kuoliaaksi.

OPPIAIHE 88

Alma 30

Opetusehdotuksia

Alma 30:1–18
Antikristus Korihor pilkkaa Kristuksen oppia
Ennen oppitunnin alkua puhkaise pieni reikä virvoitusjuomatölkin pohjaan ja anna sisällön 
valua pois. Näytä tölkkiä luokalle paljastamatta, että se on tyhjä. Kysy, kuka haluaa sen ja kuinka 
paljon he olisivat valmiita maksamaan siitä. Pyydä yhtä oppilasta tulemaan ja tutkimaan tölkki 
sekä kertomaan luokalle, mitä sen sisällä on. (Virvoitusjuomatölkin sijaan voisit käyttää mitä 
tahansa tyhjää laatikkoa, pussia tai käärettä, jonka sisällä yleensä on jotakin oppilaille mieluista.)

• Millä tavoin väärät opetukset muistuttavat tätä virvoitusjuomatölkkiä? (Ne ovat usein 
päältä päin houkuttelevia mutta sisältä päin tyhjiä.)

Selitä, että tämän päivän oppiaiheessa oppilaat saavat tietoa miehestä nimeltä Korihor. 
Kannusta oppilaita lukua Alma 30 tutkiessaan miettimään, kuinka Korihorin opetukset 
jättivät hänet ja muut hengellisesti tyhjiksi.

Kerro oppilaille, että lamanilaisia vastaan käydyn sotakauden jälkeen Ammonin kansan 
(antinefilehiläiset) ja nefiläisten keskuudessa alkoi rauhan kausi. Sitten Korihor katkaisi 
heidän rauhansa. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Alma 30:6, 12 ja panemaan merkille, 
mikä sana kuvaa tätä miestä. (Sana on antikristus. Selitä, että yhden määritelmän mukaan 
antikristus on ”kuka tai mikä tahansa, joka vääristelee evankeliumin tosi pelastussuunni-
telmaa ja vastustaa Kristusta avoimesti tai salaa” [PKO, ”Antikristus”, scriptures.lds.org/fi].)

Valmista seuraavasta tehtävästä moniste tai laita se näkyviin taululle ennen oppituntia. 
Jos laitat sen taululle, kehota oppilaita jäljentämään se seminaarimuistivihkoon tai pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan. Se auttaa heitä näkemään, kuinka Saatana ja ne, jotka 
palvelevat häntä, käyttävät vääriä oppeja houkutellakseen meitä tekemään syntiä.

Antikristus Korihorin väärät opetukset

Väärä opetus Viesti

1. Alma 30:13–14 a. Te ette voi tietää jonkin asian olevan totta, ellette näe sitä. 
Sen tähden te ette voi tietää, että joku Kristus on tuleva.

2. Alma 30:15 b. Ei ole mitään sellaista kuin synti. Ei ole mitään yleismaailmal-
lista mittapuuta sille, mikä on oikein tai väärin.

3. Alma 30:16 c. Ihmiset menestyvät pelkästään omien ponnistelujensa mukai-
sesti. Ei ole mitään sellaista kuin sovitus.

4. Alma 30:17 (alkaen sanoista 
”jokaisen ihmisen kävi…”)

d. On mahdotonta tietää, mitä tapahtuu tulevaisuudessa, joten 
teidän ei pitäisi uskoa Kristukseen eikä noudattaa niiden 
ihmisten sanoja, jotka väittävät olevansa profeettoja.
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Väärä opetus Viesti

5. Alma 30:17 (alkaen  
sanoista ”eikä mikään,  
mitä ihminen…”)

e. Syntien anteeksianto on hullu ajatus, joka johtuu vääristä 
perimätiedoista.

6. Alma 30:18 f. Kuoleman jälkeen ei ole mitään elämää, joten ei tarvitse 
kantaa huolta tämän elämän jälkeisestä tuomiosta.

Järjestä oppilaat pareiksi. Pyydä heitä lukemaan yhdessä Alma 30:12–18. Neuvo heitä yhdis-
tämään Korihorin väärät opetukset, joiden viitteet ovat tehtävän vasemmalla puolella, niiden 
opetusten sanomiin, jotka ovat oikealla puolella. (Vastaukset: 1–d, 2–a, 3–e, 4–c, 5–b, 6–f.)

Auta oppilaita tarkastelemaan Korihorin opetuksia ja soveltamaan oppimaansa esittämällä 
seuraavat kysymykset:

• Mitä Korihorin opetusten kaltaisia opetuksia te olette kuulleet?

• Mitä kohdan Alma 30:18 mukaan Korihorin opetukset saivat ihmiset tekemään?

• Miksi arvelette näiden opetusten johdattaneen ihmisiä antamaan periksi kiusauksille?

• Mitä voimme näiden jakeiden perusteella oppia väärien oppien vaaroista? (Auta oppi-
laita tunnistamaan seuraava periaate: Saatana käyttää vääriä oppeja houkutellakseen 
meitä tekemään syntiä.)

Pyydä oppilaita kuvittelemaan itsensä seuraavaan tilanteeseen:

Ystävä kutsuu sinut pelaamaan videopeliä. Kun menet ystäväsi kotiin, huomaat, että peli 
on väkivaltainen ja että siinä olevat hahmot ovat säädyttömästi pukeutuneita. Kun epäröit 
pelata, ystäväsi pyytää sinua selittämään, mikset halua pelata sitä.

• Mitä sanoisitte? (Oppilaat voisivat selittää, että peli loukkaa heidän uskontonsa 
tasovaatimuksia.)

• Jos ystävänne alkaa arvostella uskonkäsityksiänne sanoen, että ne rajoittavat teidän 
vapauttanne, kuinka voisitte vastata?

Alma 30:19–60
Korihor vaatii Almalta merkkiä, ja hänet tehdään mykäksi Jumalan voimalla
Tiivistä Alma 30:19–30 selittämällä, että Korihor opetti vääriä oppeja kolmessa eri nefiläis-
kaupungissa. Lopulta hänet tuotiin maan ylituomarin eteen ja Alman eteen, joka oli kirkon 
johtaja. Voisit tuoda esiin, että yksi Korihorin tärkeimmistä väittämistä oli se, että kirkon 
johtajat pitivät ihmisiä vankeudessa – että ihmisten uskonto poisti heiltä heidän vapau-
tensa. Hän syytti kirkon johtajia myös siitä, että nämä tavoittelivat henkilökohtaista hyötyä 
ihmisten työstä.

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Alma 30:31 ja panemaan merkille, mitä syytöksiä Kori-
hor esitti Almaa ja muita kirkon johtajia vastaan.

Pyydä oppilaita lukemaan Alma 30:32–35 ja ottamaan selville, kuinka Alma vastasi Korihorille.

• Millä tavoin olette huomanneet kirkon johtajien elämän osoittavan, että Alman vastaus 
on totta?

Pyydä kahta oppilasta tulemaan luokan eteen. Pyydä heitä lukemaan ääneen Alma 30:37–
45 siten, että toinen lukee Alman sanat ja toinen lukee Korihorin sanat. Kehota luokan 
muita jäseniä panemaan merkille, mitä Alma esitti todisteena Jumalan olemassaolosta.

• Mitä todisteita Alma antoi Jumalan olemassaolosta? (Samalla kun oppilaat vastaavat, 
voisit kirjoittaa heidän vastauksiaan taululle. Voisit myös kannustaa oppilaita merkitse-
mään ne pyhiin kirjoituksiinsa. Tähdennä tämän keskustelun kuluessa, että kaikki asiat 
todistavat Jumalasta.)

• Mitkä Alman luettelemista todisteista ovat teille erityisen voimallisia? Miksi?

Anna oppilaille muutama minuutti aikaa kirjoittaa. Pyydä heitä luettelemaan todisteita, 
joita he ovat nähneet ja jotka ”[osoittavat], että on olemassa Jumala” (Alma 30:44). Kehota 
muutamaa oppilasta kertomaan luettelostaan luokalle.
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ALMA 30

• Miten nämä todisteet vaikuttavat teihin? Millä tavoin ne voisivat vahvistaa teidän 
uskoanne ja todistustanne?

Tiivistä Alma 30:46–50 selittämällä, että Korihor, joka ei vieläkään hyväksynyt saamiaan 
merkkejä, vaati Almaa osoittamaan hänelle merkin Jumalan olemassaolosta. Vastauksena 
Korihor tehtiin mykäksi Jumalan voimasta. Vakuuttuneena Jumalan voimasta Korihor 
kirjoitti, miksi hän oli saarnannut Isää Jumalaa ja Jeesusta Kristusta vastaan. Pyydä yhtä 
oppilasta lukemaan ääneen Korihorin selostus kohdasta Alma 30:51–53.

• Mitä arvelette Korihorin tarkoittaneen, kun hän sanoi opettaneensa asioita, jotka ”olivat 
mieleen lihalliselle mielelle”? (Sinun täytyy kenties selittää, että Korihorin opetukset vie-
hättivät pikemminkin ihmisten epävanhurskaita fyysisiä haluja kuin heidän vanhurskaita 
hengellisiä toiveitaan.)

Tiivistä Alma 30:54–59 selittämällä, että Korihor pyysi Almaa rukoilemaan, jotta kirous 
otettaisiin häneltä pois. Alma kieltäytyi sanoen, että jos Korihor saisi puhekykynsä, tämä 
opettaisi ihmisille jälleen vääriä oppeja. Korihor karkotettiin, ja hän kulki talosta taloon 
kerjäten ruokaa. Lopulta hän meni soramilaisten luo, jotka olivat eronneet nefiläisistä, ja 
hänet tallattiin kuoliaaksi.

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Alma 30:60 ja panemaan merkille, minkä periaatteen 
Mormon opettaa.

• Minkä periaatteen Mormon opettaa tässä jakeessa?

Varmista, että oppilaat ymmärtävät, että ”Perkele [ei] auta lapsiaan [seuraajiaan] viimei-
senä päivänä”.

• Kuinka tämä eroaa siitä tavasta, jolla taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus huolehtivat meistä? 
(Kun oppilaat keskustelevat tästä kysymyksestä, voisit pyytää heitä lukemaan Alma 36:3.)

Todista niistä totuuksista, joista sinä ja oppilaat olette keskustelleet tämän oppiaiheen aikana.

Kommentteja ja taustatietoja
Alma 30:52. ”Minä olen tiennyt aina, että on 
olemassa Jumala”

Vanhin Robert D. Hales kahdentoista apostolin koo-
rumista on opettanut, kuinka tärkeää on tunnistaa 
merkit, joita olemme saaneet evankeliumin totuudesta:

”Ellemme taivu Pyhän Hengen lempeään vaikutukseen, 
me olemme vaarassa tulla Korihorin, Mormonin kirjan 
antikristuksen, kaltaisiksi. Sen lisäksi ettei Korihor usko-
nut Jumalaan, hän myös piti pilkkanaan Vapahtajaa, 
sovitusta ja profetian henkeä sekä opetti valheellisesti, 
ettei ole olemassa Jumalaa eikä Kristusta.

Korihor ei tyytynyt vain hylkäämään Jumalaa ja pitä-
mään vähin äänin omaa päätään. Hän pilkkasi uskovia 
ja vaati, että profeetta Alman piti vakuuttaa hänet 
merkillä Jumalan olemassaolosta ja voimasta. Alman 
vastaus on yhtä merkityksellinen tänä päivänä kuin se 
oli silloin: ’Sinä olet saanut merkkejä kyllin; tahdotko 
panna Jumalasi koetukselle? Tahdotko sanoa: Näytä 
minulle merkki, kun sinulla on kaikkien näiden veljiesi 

ja myös kaikkien pyhien profeettojen todistus? Kirjoi-
tukset on pantu eteesi, niin, ja kaikki osoittaa, että on 
olemassa Jumala, niin, nimittäin maa ja kaikki, mitä sen 
päällä on, niin, ja sen liike, niin, ja myös kaikki planee-
tat, jotka liikkuvat säännöllisessä järjestyksessään, todis-
tavat, että on olemassa Korkein Luoja.’ [Alma 30:44.]

Lopulta Korihorille annettiin merkki. Hänet tehtiin 
mykäksi. ’Ja Korihor ojensi kätensä ja kirjoitti sanoen: 
– – Minä tiedän, ettei mikään muu kuin Jumalan voima 
voinut tätä minulle tuottaa; niin, ja minä olen tiennyt 
aina, että on olemassa Jumala.’ [Alma 30:52.]

Veljet ja sisaret, te saatatte jo tietää – syvällä sielus-
sanne – että Jumala elää. Te ette ehkä vielä tiedä kaik-
kea Hänestä ettekä ymmärrä kaikkia Hänen teitään, 
mutta uskon valo on sisimmässänne – odottamassa, että 
Jumalan Henki ja Kristuksen valo, joka teillä on syn-
tyessänne, herättäisivät sen ja voimistaisivat sitä.” (Ks. 
”Etsikää todistusta Jumalasta, meidän taivaallisesta Isäs-
tämme, ja Hänen Pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta”, 
Liahona, marraskuu 2009, s. 31.)
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Johdanto
Alma sai tietää, että eräs nefiläisluopioryhmä, jota 
kutsuttiin soramilaisiksi, oli kulkenut harhaan evanke-
liumin totuudesta ja langennut vääriin tapoihin. Nämä 
jumalattomuudesta kertovat viestit surettivat Almaa, 
ja hän otti joukon lähetyssaarnaajia opettamaan 
Jumalan sanaa soramilaisille. Alma ja hänen toverinsa 

huomasivat soramilaisten luopiojumalanpalveluksen, 
materialismin ja ylpeyden. Alma rukoili vilpittömästi, 
että Herra lohduttaisi häntä ja hänen tovereitaan, 
kun he kohtasivat tämän haasteen, ja että he saisivat 
menestystä tuodessaan soramilaisia takaisin Herran luo.

OPPIAIHE 89

Alma 31

Opetusehdotuksia

Alma 31:1–7
Alma ja hänen toverinsa lähtevät Sarahemlasta saarnaamaan Jumalan sanaa 
luopiosoramilaisille
Pyydä oppilaita miettimään, mitä he tekisivät, jos joku ystävä tai perheenjäsen alkaisi poi-
keta evankeliumin mukaisesta elämästä.

• Mitä voisitte tehdä auttaaksenne tätä henkilöä palaamaan kirkkoon? Kuinka voisitte 
herättää hänessä halun pitää käskyt? Kenen puoleen voisitte kääntyä saadaksenne apua 
tukiessanne tätä perheenne jäsentä tai ystäväänne?

Sano oppilaille, että tämän päivän oppiaihe korostaa sitä, kuinka Alma ja muutamat muut 
pyrkivät auttamaan ihmisryhmää, joka oli harhautunut pois evankeliumista. Pyydä yhtä 
oppilasta lukemaan ääneen Alma 31:1–4. Pyydä luokkaa panemaan merkille, mikä Almaa 
ja muita huolestutti soramilaisissa.

• Mitä Alma tunsi kuullessaan soramilaisten pahoista teoista?

• Miksi nefiläiset alkoivat pelätä soramilaisten vuoksi?

Pyydä oppilaita kuvittelemaan, että heillä on tilaisuus neuvoa Almaa siinä, kuinka tämän tulee 
ratkaista soramilaisia koskevat huolenaiheensa. Kysy oppilailta, mitä he ehdottaisivat, että 
Alman pitäisi tehdä. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 31:5. Pyydä luokkaa pane-
maan merkille, mikä Alman tietämyksen mukaan olisi tehokkain keino auttaa soramilaisia.

• Mitä Alma päätti tehdä soramilaisten auttamiseksi?

• Kun pyritään auttamaan ihmisiä muuttumaan, miksiköhän Jumalan sana on voimalli-
sempi kuin pakottaminen tai muut keinot?

Mitä me kohdan Alma 31:5 perusteella voimme oppia Jumalan sanan voimasta omassa 
elämässämme? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta varmista, että he panevat 
merkille seuraavan totuuden: Kun me tutkimme Jumalan sanaa, se johdattaa meidät 
tekemään sitä, mikä on oikein. Voisit kirjoittaa tämän totuuden taululle.)

Auta oppilaita ymmärtämään paremmin, kuinka Jumalan sanan voima auttaa meitä teke-
mään oikein, lukemalla kahdentoista apostolin koorumin presidentin Boyd K. Packerin 
seuraavat sanat. (Voisit kirjoittaa tämän lausunnon taululle tai laatia siitä monisteen.)

”Tosi opin ymmärtäminen muuttaa asenteita ja käyttäytymistä.

Evankeliumin oppien tutkiminen parantaa käyttäytymistä nopeammin kuin käyt-
täytymisen tutkiminen. – – Siksi tähdennämme niin voimakkaasti evankeliumin 
oppien tutkimista.” (Ks. ”Pienet lapset”, Valkeus, tammikuu 1987, s. 13.)

Pyydä oppilaita kertomaan tilanteesta, jolloin he tai joku heidän tuntemansa 
henkilö on pyhien kirjoitusten tai kirkon johtajien opetusten ansiosta saanut 

suuremman halun tehdä oikein.

Tiivistä Alma 31:6–7 kertomalla oppilaille, että Alman luottamus Jumalan sanan voimaan 
sai aikaan sen, että hän ja seitsemän muuta menivät saarnaamaan soramilaisille.
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ALMA 31

Alma 31:8–23
Soramilaiset rukoilevat ja palvelevat Jumalaa väärällä tavalla
Kerro oppilaille, että kun Alma ja hänen toverinsa menivät soramilaisten keskuuteen, he 
havaitsivat ihmisten palvelevan Jumalaa hämmästyttävällä tavalla.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 31:8–11 ja panemaan merkille sanoja ja 
ilmauksia, jotka kuvaavat soramilaisten jumalanpalvelusta. Tuo esiin, että jakeen 10 ilmaus 
”kirkon menot” liittyy yhtä lailla toimituksiin kuin kehotukseen ”rukoilla ja anoa Jumalaa 
jatkuvasti, päivittäin”.

• Mitä sellaista soramilaiset jakeen 10 mukaan tekivät, mikä sai heidät alttiiksi kiusauksille?

• Mitä me voimme oppia siitä, että soramilaiset eivät ymmärtäneet ”rukoilla ja anoa Juma-
laa jatkuvasti, päivittäin”? (Oppilaat saattavat antaa erilaisia vastauksia, mutta niiden 
tulisi ilmaista, että päivittäiset pyrkimyksemme rukoilla ja pitää käskyt vahvistavat 
meitä kiusausta vastaan. Voisit kirjoittaa tämän periaatteen taululle. Voisit myös ehdot-
taa, että oppilaat kirjoittavat sen pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Alma 31:9–11 viereen.)

• Milloin olette huomanneet, että päivittäinen rukous voi auttaa meitä vastustamaan 
kiusausta?

Kun oppilaat keskustelevat tästä kysymyksestä, lue keskustelun lomassa seitsemänkymme-
nen koorumin jäsenen, vanhin Rulon G. Cravenin seuraavat sanat:

”Viime vuosina johtavat veljet ovat aika ajoin pyytäneet minua tapaamaan parannusta teke-
viä kirkon jäseniä ja puhuttelemaan heitä heidän temppelisiunauksiensa palauttamiseksi. On 
aina ollut hengellisesti koskettava kokemus palauttaa siunaukset näille ihanille parannuksen 
tehneille ihmisille. Olen kysynyt joiltakuilta heistä: ’Mitä sellaista elämässäsi tapahtui, mikä 
sai sinut menettämään väliaikaisesti jäsenyytesi kirkossa?’ Kyynelsilmin he vastasivat: ’En 
noudattanut evankeliumin perusperiaatteita, jotka ovat: rukous, säännöllinen kirkossa käynti, 
palveleminen kirkossa ja evankeliumin tutkiminen. Sitten annoin periksi kiusauksille ja 
menetin Pyhän Hengen ohjauksen.’” (”Kiusaus”, Valkeus, heinäkuu 1996, s. 77.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 31:12–14. Pyydä sitten toista oppilasta luke-
maan ääneen Alma 31:15–18. Ennen kuin toinen oppilas lukee, kehota luokkaa mietti-
mään, kuinka he suhtautuisivat, jos he kuulisivat jonkun rukoilevan tällä tavoin.

• Mistä olisitte huolissanne, jos kuulisitte jonkun rukoilevan tällä tavoin?

• Mitä vääriä opinkohtia soramilaiset toistivat rukouksessaan?

• Mikä oli soramilaisten asenne muita ihmisiä kohtaan? (Voisit kiinnittää oppilaiden huo-
mion siihen, miten usein sanat me, meidät, meille, meidän ja meitä esiintyvät soramilaisten 
rukouksessa.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 31:19–23. Pyydä luokkaa seuraamaan 
mukana ja panemaan merkille, mitä muita ongelmia oli soramilaisten tavassa palvella 
Jumalaa. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he löytävät.

• Mitä muutoksia soramilaisten pitäisi teidän mielestänne tehdä, jotta heidän jumalanpal-
veluksensa olisi kunnioittavaa ja Herralle otollista?

Selitä, että me palvelemme Jumalaa rakastamalla ja kunnioittamalla Häntä sekä omistau-
tumalla Hänelle. (Voisit kirjoittaa nämä jumalanpalveluksen osatekijät taululle.) Meidän 
asenteemme ja tekojemme tulee olla kunnioittavia – ei vain silloin kun me rukoilemme, 
paastoamme ja käymme kirkossa vaan myös joka päivä koko ajan. Kannusta oppilaita 
arvioimaan oman jumalanpalveluksensa keskittyneisyyttä ja vilpittömyyttä.

Pyydä oppilaita ehdottamaan, millä eri tavoin me voimme palvella Jumalaa asianmukai-
sesti. Anna heille riittävästi aikaa kertoa ajatuksia. Voisit pyytää yhtä oppilasta kirjoittamaan 
niitä taululle.

• Millainen asenne meille tulee olla, kun me palvelemme Jumalaa? Kuinka me voimme 
säilyttää sen asenteen joka päivä koko ajan?

Auta oppilaita ymmärtämään, kuinka meidän asenteemme vaikuttaa jumalanpalveluk-
seemme, pyytämällä yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, 
vanhin Dallin H. Oaksin seuraava lausunto:
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”Jumalan palvelemiseen liittyy usein tekoja, mutta todelliseen palvelemiseen 
sisältyy aina tietynlainen mielentila.

Palvelemisen asenne herättää syvimmät uskollisuuden, ihailun ja kunnioituksen 
tunteet. Jumalan palveleminen yhdistää rakkauden ja kunnioituksen hartauden 
tilaksi, joka vie henkemme lähemmäksi Jumalaa.” (Pure in Heart, 1988, s. 125.)

Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoi-
tusten tutkimispäiväkirjaan lyhyt arvio omasta nykyisestä tavastaan palvella Jumalaa sekä 
Jumalan palvelemisen asenteestaan seuraavilla osa- alueilla: päivittäinen henkilökohtainen 
rukous, päivittäinen pyhien kirjoitusten henkilökohtainen tutkiminen, kuuliaisuus käskyille 
sekä kirkossa käyminen ja sakramentin nauttiminen viikoittain. Pyydä oppilaita asetta-
maan tavoite parantaa omaa päivittäistä tapaansa palvella Jumalaa.

Alma 31:24–38
Alma rukoilee voimaa ja menestystä tuoda soramilaiset takaisin Herran luo
Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 31:24–25 ja panemaan merkille, mitä asenteita 
ja käyttäytymistapoja liittyi soramilaisten luopumukseen. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä 
he löytävät.

Selitä, että kun Alma näki soramilaisten jumalattomuuden, hän rukoili. Pyydä oppilaita 
järjestymään pareiksi. Kehota pareja tutkimaan kohtaa Alma 31:26–35 ja keskustelemaan 
seuraavista kysymyksistä. (Voisit antaa nämä kysymykset monisteena tai kirjoittaa ne tau-
lulle ennen oppitunnin alkua.)

• Mihin soramilaisten rukous keskittyi? (Se keskittyi heihin itseensä.)

• Mihin Alman rukous keskittyi? (Hänen rukouksensa keskittyi muiden auttamiseen. 
Silloinkin kun hän rukoili omasta ja tovereidensa puolesta, hän pyysi voimaa palvella 
soramilaisia.)

• Mitä Alman rukouksen osatekijöitä haluaisitte sisällyttää omiin henkilökohtaisiin 
rukouksiinne?

Kirjoita taululle seuraavaa:

Jos me rukoilemme ja toimimme uskossa, …

Selitä, että kun Alma oli rukoillut apua osatakseen auttaa soramilaisia, hän ja hänen 
toverinsa alkoivat palvella, eivätkä he huolehtineet omista tarpeistaan (ks. Alma 31:37). 
Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Alma 31:36–38 ja panemaan merkille, mistä siunauk-
sista Alma ja hänen toverinsa pääsivät osallisiksi, kun he saivat pappeuden siunauksia ja 
saarnasivat evankeliumia. 

• Mistä siunauksista Alma ja hänen toverinsa pääsivät osallisiksi rukoustensa ja tekojensa 
ansiosta?

Kuinka täydentäisitte taululla olevan lauseen sen pohjalta, mitä olette oppineet Alman 
ja hänen toveriensa esimerkistä? (Oppilaat saattavat antaa useita eri vastauksia, jotka 
ovat oikeita. Tiivistä heidän vastauksensa täydentämällä virkkeeksi taululla oleva 
lause: Jos me rukoilemme ja toimimme uskossa, Herra vahvistaa meitä meidän 
koettelemuksissamme.)

Selitä, että rukouksensa jälkeen Alma ja hänen toverinsa osoittivat uskonsa ryhtymällä 
työhön ja luottamalla siihen, että Herra pitäisi heistä huolen heidän palvellessaan Häntä. 
Kannusta oppilaita noudattamaan Alman esimerkkiä uskossa rukoilemisesta.

Kannusta oppilaita 
asettamaan tavoitteita 
toteuttaa oppimaansa 
käytännössä
Presidentti Thomas S. 
Monson on opetta-
nut, miten tärkeää on 
kannustaa oppilaita 
toimimaan sen poh-
jalta, mitä he oppivat 
luokassa: ”Evankeliumin 
opettamisen tavoitteena 
– – ei ole ’kaataa tietoa’ 
luokan jäsenten mieleen. 
– – Sen tavoitteena on 
innoittaa yksilöä ajatte-
lemaan, tuntemaan ja 
sen jälkeen tekemään 
jotakin elääkseen evan-
keliumin periaatteiden 
mukaan. – –
Minkä kuulen, sen 
unohdan.
Minkä näen, sen 
muistan.
Minkä teen, sen opin.” 
(Julkaisussa Conference 
Report, lokakuu 1970, s. 
107–108.)
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Johdanto
Nähtyään omin silmin soramilaisten luopiotavan palvella 
Jumalaa Alma ja hänen toverinsa alkoivat saarnata sora-
milaisille Jumalan sanaa. He alkoivat saada menestystä 
niiden ihmisten keskuudessa, jotka olivat köyhiä ja jotka 

oli karkotettu heidän synagogistaan. Vertaamalla Juma-
lan sanaa siemeneen Alma opetti ihmisille, kuinka voi 
ottaa vastaan Jumalan sanan ja kasvattaa omaa uskoa.

OPPIAIHE 90

Alma 32

Opetusehdotuksia

Alma 32:1–16
Nöyrät soramilaiset osoittavat olevansa valmiita kuulemaan Jumalan sanaa
Pyydä oppilaita kuvittelemaan, että sinä olet ystävä, joka on kysynyt heiltä, kuinka voi tie-
tää, onko Jeesuksen Kristuksen evankeliumi totta. Kysy heiltä, mitä he sanoisivat auttaak-
seen sinua saamaan todistuksen.

Kun oppilaat ovat esittäneet ajatuksiaan, kirjoita taululle Kuinka voi saada todistuksen ja vahvis-
taa sitä. Sano oppilaille, että kirjoitat koko oppitunnin ajan luetteloa periaatteista ja oivalluk-
sista, joita he löytävät ja jotka liittyvät siihen, kuinka voi saada todistuksen ja vahvistaa sitä.

Muistuta oppilaille, että Alma ja hänen veljensä olivat huomanneet soramilaisten eli erään nefi-
läisluopioryhmän väärän jumalanpalvelustavan. Koska hän tunsi surua kansan jumalattomuu-
den vuoksi, hän oli rukoillut lohtua ja voimaa pystyäkseen opettamaan heitä. (Ks. Alma 31.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 32:1–3. Pyydä luokkaa panemaan merkille, 
mikä soramilaisten ryhmä osoitti kiinnostusta lähetyssaarnaajien sanomaa kohtaan. Pyydä 
heitä kertomaan, mitä he löytävät.

• Millä tavoin kohdan Alma 32:3 mukaan nämä ihmiset olivat köyhiä? (”He olivat köyhiä, 
mitä tulee maailman tavaroihin, ja he olivat myös sydämeltään köyhiä.”)

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että on ”sydämeltään köyhä”?

Auta oppilaita vastaamaan tähän kysymykseen pyytämällä muutamia heistä lukemaan 
vuorotellen ääneen Alma 32:4–12. (Oppilaat saattavat ehdottaa, että sydämeltään köyhä on 
muun muassa nöyrä, katuva ja valmis kuulemaan Jumalan sanaa.)

• Miten kohdan Alma 32:5 kysymys osoittaa, että soramilaiset olivat sydämeltään köyhiä?

• Kuinka köyhyys johti siihen, että tämä soramilaisryhmä sai siunauksia?

• Mitä näissä jakeissa opetetaan todistuksen saamisesta ja vahvistamisesta? (Kun oppilaat 
esittävät eri periaatteita, kirjoita ne taululle otsikon alapuolelle. Varmista, että he tunnistavat 
seuraavan periaatteen: Nöyryys valmistaa meitä vastaanottamaan Jumalan sanan.)

• Miksi nöyryys on välttämätöntä todistuksen saamisessa ja vahvistamisessa?

Pyydä muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen Alma 32:13–16. Pyydä luokkaa 
panemaan merkille, millä kahdella eri tavalla ihmiset voivat nöyrtyä. (Ihmiset voivat päät-
tää itse nöyrtyä tai heidät voidaan pakottaa nöyrtymään.)

• Mitä me voimme näiden jakeiden perusteella oppia nöyryydestä? (Auta oppilaita tun-
nistamaan seuraava periaate: Meitä siunataan enemmän silloin, kun päätämme itse 
nöyrtyä, kuin silloin, kun meidät pakotetaan nöyrtymään.) Minkähän vuoksi on 
parempi päättää itse nöyrtyä?

• Mitä mielestänne tarkoittaa ilmaus nöyrtyä ”sanan tähden”? (Alma 32:14.) Kuinka tämä 
saattaisi soveltua siihen, miten suhtaudumme kirkkoon, seminaariin tai perheen yhtei-
seen pyhien kirjoitusten tutkimishetkeen?
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Alma 32:17–43
Alma opettaa soramilaisille, kuinka voi kasvattaa uskoa
Selitä, että Alma mainitsi erään väärän ajatuksen, joka monilla ihmisillä on todistuksen 
saamisesta. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 32:17–18 samalla kun luokan 
jäsenet panevat merkille, mikä tämä väärä ajatus on.

• Mikä väärä ajatus monilla ihmisillä oli todistuksen saamisesta?

• Mitä vikaa on siinä, että vaatii merkkiä ennen uskomista? (Voisit muistuttaa oppilaita 
Seremin esimerkistä kohdassa MK Jaak. 7:13–16 ja Korihorin esimerkistä kohdassa Alma 
30:43–52. Voisit myös pyytää heitä lukemaan OL 63:9 tähdentääksesi, että merkit ovat 
seurausta uskosta, eivät jotakin, mitä meidän tulee pyytää ennen kuin meillä on uskoa.)

Selitä, että Alma opetti kansalle, mitä usko on. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Alma 
32:21 ja panemaan merkille, miten Alma määritteli uskon. Tähdennä, että tämä jae on 
pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Voisit kannustaa oppilaita merkitsemään sen selvästi 
erottuvalla tavalla, jotta he pystyvät löytämään sen helposti.

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Alma 32:22 ja panemaan merkille, mitä siinä neuvotaan 
todistuksen saamisesta ja vahvistamisesta. Kehota heitä kertomaan, mitä he saavat selville.

Lisää taululla olevaan luetteloon Muista Jumalan armo ja Usko Jumalan sanaan.

• Miksi nämä asiat ovat tärkeitä uskomme kehittymiselle?

Selitä, että auttaakseen soramilaisia ymmärtämään, kuinka tulee uskoa Jumalan sanaan, 
Alma ehdotti heille erästä koetta.

• Miksi ihmiset tekevät tieteellisiä kokeita? (Jotta saataisiin selville, onko jokin teoria tai 
ajatus oikea.)

Pyydä oppilaita kuvailemaan kokeita, joita he ovat tehneet kemian tai fysiikan tunneilla tai 
muissa tilanteissa. Auta heitä huomaamaan, että kokeiden tekeminen edellyttää tutkijalta toi-
mintaa eikä vain arvauksia. Todistuksen saaminen tai vahvistaminen edellyttää myös toimintaa.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 32:27. Pyydä luokkaa panemaan merkille, minkä 
kokeen Alma kehotti soramilaisia tekemään. Lisää taululla olevaan luetteloon Kokeile sanaa.

• Mitä arvelette Alman tarkoittaneen, kun hän kehotti kokeilemaan hänen sanojaan?

• Mitä arvelette Alman tarkoittaneen, kun hän kehotti heräämään ja herättämään omat 
kyvyt? (Sinun on ehkä tarpeen selittää, että sana kyvyt viittaa kykyymme ajatella ja toi-
mia ja tehdä asioita. Alma kannusti ihmisiä toimimaan hänen sanojensa pohjalta. Voisit 
lisätä taululla olevaan luetteloon Herää ja herätä kykysi.)

• Mitä teidän mielestänne tarkoittaa ilmaus ”osoitatte vähäsen uskoa”?

Auta oppilaita huomaamaan, kuinka he voivat aloittaa tämän kokeen omassa elämässään, 
kehottamalla heitä lukemaan itsekseen Alma 32:28.

• Mihin Alma vertasi Jumalan sanaa? (Siemeneen.)

• Mitkä ovat Jumalan sanan lähteitä? (Mahdollisia vastauksia: pyhät kirjoitukset, myö-
hempien aikojen profeettojen opetukset ja henkilökohtainen ilmoitus Pyhältä Hengeltä.)

• Mitä Alman mukaan meidän tulee tehdä tämän ”siemenen” kanssa?

Kirjoita oppilaiden vastaukset taululle. Voisit kirjoittaa ne aiemmin kirjoittamasi otsikon 
Kokeile sanaa alle. Luettelo voisi sisältää seuraavat osatekijät:

1. Anna sijaa, että sana (eli siemen) voidaan kylvää sydämeesi.

2. Älä epäuskollasi heitä sanaa pois.

3. Huomaa sanan kasvaminen sisälläsi.

Auta oppilaita ymmärtämään, mitä he ovat lukeneet kokeesta, esittämällä seuraavat kysymykset:

• Millä tavoin Jumalan sana on kuin siemen, joka voidaan kylvää sydämeemme? (Mahdol-
lisia vastauksia: se voi kasvaa, se voi vahvistaa meitä ja meidän tulee ravita sitä.)

Kun oppilaat keskustelevat Jumalan sanan vertaamisesta siemeneen, kehota heitä luke-
maan itsekseen Alma 33:22–23. Ennen kuin he lukevat, pyydä heitä panemaan merkille, 
mikä ”tämä sana” on Alman selityksen mukaan. Auta heitä näkemään, että se viittaa 
Jeesukseen Kristukseen ja Hänen sovitukseensa.

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että annamme sijaa, niin että sydämeemme voidaan 
kylvää Jumalan sana? (Ks. Alma 32:28. Mahdollisia vastauksia: meidän täytyy avata sydä-
memme ja meidän täytyy tehdä elämässämme tilaa pyhien kirjoitusten tutkimiselle.)

Alma 32:21 on 
pyhien kirjoitusten 
hallittava kohta. Katso 
oppiaiheen lopussa 
annettua opetusehdo-
tusta auttaaksesi 
oppilaita hallitsemaan 
tämän kohdan.
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• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että tuntee Jumalan sanan paisuvan sisällään? Jos Juma-
lan sana paisuu sisällänne, mitä silloin tapahtuu teidän todistuksellenne ja uskollenne?

• Milloin Jumalan sana on avartanut sieluanne ja valaissut ymmärrystänne?

Pyydä muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen Alma 32:29–34. Pyydä muita luokan jäse-
niä seuraamaan mukana ja panemaan merkille sanoja ja ilmauksia, jotka kuvaavat, mitä me 
opimme Jumalan sanasta. Pyydä sitten oppilaita lukemaan löytämänsä sanat ja ilmaukset 
sekä selittämään, miksi he ovat valinneet ne.

• Miksi tämän kokeen jälkeenkään meidän uskomme ei olisi vielä täydellinen? Mitä arve-
lette, että meidän on lisäksi tehtävä saadaksemme kestävän todistuksen evankeliumista?

• Kuinka puun kasvattaminen muistuttaa todistuksen vahvistamista?

Pyydä muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen Alma 32:35–40. Pyydä luokkaa 
panemaan merkille, miten Alma neuvoo suorittamaan kokeen loppuun.

• Mitä meidän täytyy kohdan Alma 32:37–40 mukaan tehdä, jotta meidän uskomme 
Jumalan sanaan jatkaa kasvamista? (Lisää taululla olevaan luetteloon Ravitse sanaa.)

• Mitä me voimme tehdä ravitaksemme sanaa? (Mahdollisia vastauksia: voimme tutkia 
pyhiä kirjoituksia joka päivä, rukoilla johdatusta tutkiessamme, panna merkille, kuinka 
pyhät kirjoitukset ja myöhempien aikojen profeettojen opetukset soveltuvat meidän 
elämäämme, ja kertoa oppimastamme.)

• Mitä tapahtuu, kun me laiminlyömme puun eli emme ravitse sitä? Mitä tapahtuu, kun 
me laiminlyömme Jumalan sanan, joka on kylvetty sydämeemme?

Pyydä oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäi-
väkirjaan, mitä he ovat oppineet luvun Alma 32 pohjalta siitä, kuinka todistuksen voi saada 
ja kuinka sitä voi vahvistaa. Voisit myös ehdottaa, että he kirjoittavat nämä yhteenvedot 
pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Alma 32:37–43 viereen.

Kehota oppilaita kertomaan, mitä he ovat kirjoittaneet. Kun he kertovat, varmista, että he 
ilmaisevat, että jos me uutterasti ravitsemme Jumalan sanaa sydämessämme, niin 
meidän uskomme ja todistuksemme Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen evankeliu-
mistaan kasvavat.

Pyydä oppilaita lukemaan Alma 32:41–43 ja panemaan merkille, miten Alma kuvailee 
puuta ja hedelmää.

• Missä muualla Mormonin kirjassa on kuvaus puusta, jonka hedelmä on ”makeampaa 
kuin kaikki, mikä on makeaa”? (Sinun on ehkä tarpeen muistuttaa oppilaita elämän 
puusta, jota kuvataan kohdissa 1. Nefi 8:11–12 ja 1. Nefi 11:9–24.)

• Mitä puu ja hedelmä kuvaavat Lehin ja Nefin näyssä elämän puusta? (Puu kuvaa Juma-
lan rakkautta, joka ilmenee Vapahtajan ja Hänen sovituksensa kautta, ja hedelmä kuvaa 
siunauksia, joita me voimme saada sovituksen ansiosta. Katso tämän kirjan oppiaihe 12.)

• Kuinka ihmiset Lehin ja Nefin näyssä pääsevät puun luo? (Seuraamalla rautakaidetta, 
joka kuvaa Jumalan sanaa.) Millä tavoin tämä muistuttaa sitä, että Alma vertasi Jumalan 
sanaa siemeneen?

Pyydä muutamaa oppilasta kertomaan, kuinka he ovat noudattaneet luvussa Alma 32 
kuvattua tapaa. Kysy heiltä, kuinka tämä tapa on vaikuttanut heidän elämäänsä. Voisit 
halutessasi kertoa omia kokemuksia, jolloin olet tuntenut Jumalan sanan voiman.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Alma 32:21
Pyydä oppilaita kohdan Alma 32:21 avulla päättelemään, kuinka seuraavien tilanteiden 
henkilöt osoittavat uskoa tai eivät osoita uskoa.

 1. Nuori nainen haluaa konkreettisen todisteen siitä, että Mormonin kirja on totta, ennen 
kuin hän uskoo siihen.

 2. Nuori mies kuulee, että kaikkien kelvollisten nuorten miesten tulee palvella kokoaikai-
sessa lähetystyössä. Vaikka hänen perheensä on köyhä, hän päättää palvella ja valmistau-
tua palvelemaan.

 3. Nuori nainen haluaa Jeesuksen Kristuksen sovituksen avulla tulla puhtaaksi synneistään. 
Hän tietää, että hänen täytyy tunnustaa joitakin rikkomuksia piispalleen tehdäkseen 
täyden parannuksen. Hän sopii tapaamisesta piispansa kanssa.

Huom. Voit käyttää tätä ideaa oppiaiheen aikana, kun esittelet pyhien kirjoitusten hallitta-
van kohdan, tai voit käyttää sitä oppitunnin lopussa.
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Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe
Alma 25–32 (Viikko 18)

Valmisteluaineisto 
kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä 
oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä opeista ja periaatteista, joita 
oppilaat oppivat tutkiessaan lukuja Alma 25–32 (viikko 18), 
mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiaiheesi osana. 
Opettamasi oppiaihe keskittyy vain muutamiin näistä opeista 
ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen kehotuksia, kun 
mietit oppilaiden tarpeita.

Päivä 1 (Alma 25–29)
Oppilaat oppivat seuraavat periaatteet, kun he lukivat, 
millaista iloa Ammon tunsi menestyksestä, jota hän ja hänen 
veljensä olivat kokeneet evankeliumia saarnatessaan: Kun 
me nöyrrymme, Herra vahvistaa meitä ja käyttää meitä 
välineenä käsissään. Me koemme iloa, kun me uskollisesti 
palvelemme Herraa ja Hänen lapsiaan. Kun lamanilaiset 
kääntyivät evankeliumiin ja kieltäytyivät tarttumasta aseisiin, 
oppilaat oppivat, että kun olemme täysin kääntyneitä 
Herraan, me pidämme Hänen kanssaan tekemämme liitot. 
Alman esimerkistä oppilaat huomasivat, että me koemme 
iloa, kun autamme muita tekemään parannuksen ja tule-
maan Jeesuksen Kristuksen luokse.

Päivä 2 (Alma 30)
Lukemalla antikristus Korihorin opetuksista oppilaat oppivat, 
että Saatana käyttää vääriä oppeja houkutellakseen meitä 
tekemään syntiä. Alma vastasi Korihorin opetuksiin julistamalla, 
että kaikki asiat todistavat Jumalan olevan Korkein Luoja. Luet-
tuaan, että Korihor tallattiin kuoliaaksi, oppilaat ymmärsivät 
Mormonin muistiin merkitsemän periaatteen: ”Perkele [ei] auta 
lapsiaan [seuraajiaan] viimeisenä päivänä” (Alma 30:60).

Päivä 3 (Alma 31)
Kun oppilaat lukivat Alman aikomuksesta pelastaa sorami-
laiset luopumuksesta, he oppivat seuraavat periaatteet: Kun 
me tutkimme Jumalan sanaa, se johdattaa meidät tekemään 
sitä, mikä on oikein. Päivittäiset pyrkimykset rukoilla ja pitää 
käskyt vahvistavat meitä kiusausta vastaan. Jos me rukoi-
lemme ja toimimme uskossa, niin me saamme jumalallista 
apua koettelemuksissamme.

Päivä 4 (Alma 32)
Kun oppilaat lukivat Alman menestyksestä tämän saarna-
tessa köyhille soramilaisten keskuudessa, he oppivat, että 
nöyryys valmistaa meitä vastaanottamaan Jumalan sanan. 
Alma vertasi uskon osoittamista siemenen kylvämiseen ja 
sen ravitsemiseen. Oppilaat oppivat, että jos me uutterasti 
ravitsemme sydämessämme uskoa Jumalan sanaan, niin 
meidän uskomme ja todistuksemme Jeesuksesta Kristuksesta 
ja Hänen evankeliumistaan kasvavat.

Johdanto
Aloita tämä oppitunti toiminnalla, joka auttaa oppilaita pyr-
kimään olemaan välineinä Jumalan käsissä. Suurin osa oppi-
aiheesta keskittyy kuitenkin siihen, mitä seurauksia on väärien 
ajatusten uskomisesta ja niiden mukaan toimimisesta verrattuna 
siihen, että uskoo Jumalan sanaan ja toimii sen mukaan, kuten 
on havainnollistettu luvuissa Alma 30–32.

Opetusehdotuksia

Alma 25–29
Ammon ja Moosian pojat kerskuvat Herrasta, kun monet lamani-
laiset kääntyvät evankeliumiin
Kuten lukuun Alma 26 on merkitty, Ammon ja hänen veljensä 
riemuitsivat menestyksestään Herran työssä. Pyydä oppilaita 
lukemaan Alma 26:1–4, 11–13 ja panemaan merkille, mitä 
Ammon ja hänen veljensä saavuttivat ja kuinka he pystyivät saa-
vuttamaan sen. Muistuta oppilaille, että näissä jakeissa opete-
taan seuraava periaate: Kun me nöyrrymme, Herra vahvistaa 
meitä ja käyttää meitä välineenä käsissään.

Alma 30
Korihor pilkkaa Kristuksen oppia
Näytä luokalle siementä. Pyydä heitä luettelemaan esimerkkejä 
asioista, joista he pitävät ja jotka kehittyvät siemenestä. Tuo 
esiin, että niiden kasvien, hedelmien ja vihannesten lisäksi, joita 
oppilaat ovat saattaneet mainita, on mahdollista, että jostakin 
siemenestä voi kasvaa kasvi, joka tuottaa kitkeriä tai jopa myrkyl-
lisiä hedelmiä tai joka voi tukahduttaa muut hyvät kasvit.

Kirjoita taululle sanat ajatus ja usko ja kysy: Millä tavoin ajatus 
tai usko voi olla kuten siemen?

Selitä, että kun oppilaat tänään luokassa tutkivat lukuja Alma 
30–32 ja keskustelevat niistä, he vertaavat väärien ajatusten 
noudattamisen tuloksia Jumalan sanan noudattamisen tuloksiin.

Pyydä oppilaita selittämään, kuka Korihor oli. Kehota heitä 
lukemaan Alma 30:12–18, 23 ja panemaan merkille, mitä vääriä 
ajatuksia Korihor opetti. Kun he ovat ehtineet lukemaan, kehota 
heitä merkitsemään taululle tai paperille Korihorin vääristä 
ajatuksista pari kolme sellaista, joiden he arvelevat voivan olla 
erityisen vaarallisia jonkun uskonkäsityksille. Esitä sitten seuraa-
vat kysymykset:

• Mihin tekoihin nämä ajatukset saattaisivat johtaa? (Kun oppi-
laat vastaavat, tuo esiin, että ajatus, joka johtaa tekoon, on 
kuin siemen, joka kasvaa kasviksi.)

• Mitä Korihorin opetukset saivat ihmiset tekemään kohdan 
Alma 30:18 mukaan? (Kun oppilaat vastaavat, tähdennä, että 
Saatana käyttää vääriä oppeja houkutellakseen meitä 
tekemään syntiä.)
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Pyydä yhtä oppilasta kertomaan lyhyesti, mitä Korihorille tapah-
tui. (Jos oppilaat tarvitsevat apua, kehota heitä käyttämään luvun 
Alma 30 tiivistelmää tai lukemaan Alma 30:52–53, 59–60.)

Alma 31
Alma johtaa lähetystyötä luopiosoramilaisten takaisin 
voittamiseksi
Muistuta oppilaita siitä, että soramilaiset uskoivat vääriin ajatuk-
siin ja olivat langenneet vääriin tapoihin eli luopiotapoihin. Koh-
dasta Alma 31:5 me opimme, että kun me tutkimme Jumalan 
sanaa, se johdattaa meidät tekemään sitä, mikä on oikein.

Alma 32
Alma opettaa köyhille soramilaisille, kuinka tulee osoittaa uskoa
Muistuta oppilaita siitä, että vaikka monet soramilaisista kiel-
täytyivät vastaanottamasta Jumalan sanaa, Alma alkoi saada 
menestystä köyhien keskuudessa. Hän opetti heitä osoittamaan 
uskoa. Pyydä oppilaita kertaamaan Alma 32:21, pyhien kirjoitus-
ten hallittava jae. Pyydä heitä selittämään, mitä tämä jae opettaa 
heille uskosta.

Muistuta oppilaille, että Alma opetti uskon kehittämisen proses-
sia siemenen avulla. Esitä sitten seuraavat kysymykset:

• Mitkä ilmaukset kohdassa Alma 32:28 osoittavat, että siemen 
– eli tässä tapauksessa Jumalan sana – on hyvä?

• Miten Jumalan sana vaikuttaa meihin, kun me sallimme sen 
tulla kylvetyksi omaan sydämeemme?

Sano oppilaille, että Alma kehotti soramilaisia kokeilemaan 
sanaa eli kylvämään sen sydämeensä uskomalla sen ja toimimalla 
sen mukaan. Pyydä heitä lukemaan Alma 33:22–23 ja panemaan 
merkille, minkä ”sanan” Alma nimenomaan halusi ihmisten 
kylvävän sydämeensä. Voisit kannustaa oppilaita kirjoittamaan 
nämä jakeet rinnakkaisviitteeksi kohdan Alma 32:28 viereen.

Pyydä oppilaita lukemaan jakeet Alma 32:28–29, 31, 37, 41–43 
ja panemaan merkille, mitä palkintoja me saamme siitä, että 
uskomme Jumalan sanaan ja toimimme sen mukaan. Kun oppi-
laat vastaavat, varmista, että seuraava periaate käy selväksi: Jos 
me uutterasti ravitsemme sydämessämme uskoa Jumalan 
sanaan, niin meidän uskomme ja todistuksemme Jeesuk-
sesta Kristuksesta ja Hänen evankeliumistaan kasvavat.

Kehota tämän oppiaiheen lopuksi oppilaita kertomaan, mitä he 
vastasivat pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa oppiaiheen 
4 tehtävässä 4 – tuloksista, joita he ovat nähneet elämässään, 
kun he ovat toimineet sen kokeen mukaan, jota Alma kuvailee 
luvussa Alma 32.

Seuraava viikko (Alma 33–38)
Mikä vaara on parannuksenteon lykkäämisessä? Amulek vastaa 
tähän kysymykseen ja antaa varoituksen. Lisäksi Alma neuvoo 
kahta poikaansa, kun hän lähestyy elämänsä loppupuolta. Hän 
kertoo yksityiskohtaisesti kääntymyksestään – kuinka hän ensin 
taisteli Jumalaa vastaan mutta muutoksen jälkeen taisteli Juma-
lan puolesta – ja siitä, miltä hänestä tuntui, kun hän vapautui 
syntiensä aiheuttamasta syyllisyydestä ja tuskasta.
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Johdanto
Eräs soramilaisten ryhmä halusi tietää, kuinka he voivat 
noudattaa Alman neuvoa kylvää Herran sana sydä-
meensä ja osoittaa uskoa. Pyhien kirjoitusten avulla 
Alma puhui ihmisille jumalanpalveluksesta, rukouksesta 
ja armosta, jota voimme saada Jumalalta Vapahtajan 
ansiosta. Hän kannusti ihmisiä katsomaan Jeesukseen 
Kristukseen ja uskomaan Hänen sovituksensa voimaan.

Huom. Oppiaiheessa 94 annetaan kolmelle oppilaalle 
tilaisuus opettaa. Voisit valita kolme oppilasta nyt ja 
antaa heille kopion oppiaiheen 94 heille nimetystä 
osuudesta, jotta he voivat valmistautua. Kannusta heitä 
tutkimaan oppiaiheen aineistoa rukoillen ja etsimään 
Pyhän Hengen johdatusta osatakseen sovittaa oppiai-
heen luokkatoveriensa tarpeisiin.

OPPIAIHE 91

Alma 33

Opetusehdotuksia

Alma 33
Alma opettaa soramilaisille, että heidän tulee alkaa uskoa Jeesukseen Kristukseen
Kirjoita taululle harjoittaa.

• Mitä jonkin harjoittaminen tarkoittaa? (Kun oppilaat vastaavat tähän kysymykseen, voi-
sit pyytää yhtä oppilasta näyttämään, kuinka voi harjoittaa käsivarsien lihaksia vaikkapa 
tekemällä punnerruksia, tai jalkalihaksia vaikkapa juoksemalla paikallaan.)

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Alma 33:1 ja panemaan merkille, minkä asian harjoitta-
mista soramilaiset halusivat ymmärtää. Kun oppilaat ovat kertoneet, mitä ovat löytäneet, kirjoita 
taululle seuraava kysymys: Kuinka me harjoitamme uskoa? Kehota oppilaita etsimään ainakin 
kolme vastausta tähän kysymykseen, kun he tutkivat lukua Alma 33 ja keskustelevat siitä.

Selitä, että kun Alma alkoi vastata soramilaisten kysymykseen siitä, kuinka voi harjoittaa 
uskoa, hän oikaisi väärän ajatuksen, joka heillä oli Jumalan palvelemisesta. Pyydä yhtä 
oppilasta lukemaan ääneen Alma 33:2. Pyydä luokkaa mainitsemaan, mikä väärä ajatus 
Jumalan palvelemisesta soramilaisilla oli.

• Miksi nämä soramilaiset luulivat, etteivät he voisi palvella Jumalaa? (Koska heitä ei pääs-
tetty heidän synagogiinsa.)

Pyydä oppilaita tiivistämään, mitä he ovat oppineet soramilaisten tavasta palvella Jumalaa 
luvun Alma 31 pohjalta. (Ks. Alma 31:22–23. Soramilaiset lausuivat saman rukouksen ker-
ran viikossa synagogassa, eivätkä he puhuneet Jumalasta enää muulloin viikon aikana.)

• Miksi kirkossa käyminen kuuluu tärkeänä osana siihen, kuinka palvelemme Jumalaa? 
Millä tavoin me voimme palvella Jumalaa sen lisäksi että käymme viikoittaisissa kirkon 
kokouksissamme?

Selitä, että Alma lainasi opetuksia eräältä profeetalta nimeltä Senos oikaistakseen sora-
milaisten vääriä ajatuksia Jumalan palvelemisesta. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 
Alma 33:3 ja panemaan merkille, mitä sanaa Alma käytti synonyyminä ilmaukselle Jumalan 
palveleminen. (Sana on rukous.)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 33:4–10 ja mainitsemaan kukin tilanne, jossa 
Senos sanoi rukoilevansa.

• Milloin ja missä Senos rukoili?

• Mitä Alma opetti Jumalan palvelemisesta, kun hän lainasi Senosin sanoja? (Auta oppi-
laita panemaan merkille seuraava totuus: Rukouksen kautta me voimme palvella 
Jumalaa jatkuvasti.)

Viittaa taululla olevaan kysymykseen: Kuinka me harjoitamme uskoa? Kirjoita kysymyksen 
alle Rukoile aina.

• Millä tavoin rukous on uskon harjoittamista taivaalliseen Isään ja Jeesukseen Kristukseen?

• Milloin te olette rukoilleet tilanteessa, joka on muistuttanut Senosin mainitsemia? 
Kuinka teidän rukoukseenne vastattiin? (Muistuta oppilaille, ettei heidän tarvitse kertoa 
kokemuksista, jotka ovat liian henkilökohtaisia tai yksityisiä.)
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Pyydä oppilaita tarkastelemaan itsekseen jakeita Alma 33:4–5, 8–9. Pyydä heitä panemaan merkille 
ilmauksia, joissa mainitaan Jumalan armo (kuten ”sinä olet armollinen” ja ”sinä olit armollinen”).

Auta oppilaita näkemään Jeesuksen Kristuksen sovituksen ja taivaallisen Isän armon 
välinen yhteys pyytämällä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 33:11–16. Pyydä luokkaa 
seuraamaan mukana ja panemaan merkille ilmaus, joka näissä jakeissa esiintyy neljä kertaa. 
(Ilmaus on ”Poikasi tähden”. Voisit kannustaa oppilaita merkitsemään tämän ilmauksen.)

• Mitä arvelette Senosin tarkoittaneen, kun hän sanoi: ”Sinä olet kääntänyt tuomiosi pois 
minusta Poikasi tähden”? (Auta oppilaita panemaan merkille seuraava totuus: Jeesuk-
sen Kristuksen sovituksen ansiosta me saamme taivaallisen Isän armon, johon 
kuuluu anteeksianto synneistämme. Voisit kehottaa oppilaita kirjoittamaan tämän 
totuuden pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Alma 33:11–16 viereen.)

Voisit auttaa oppilaita ymmärtämään paremmin sitä armoa, jota voimme saada Jeesuksen 
Kristuksen sovituksen ansiosta, lukemalla seuraavan kertomuksen, jota presidentti Gor-
don B. Hinckley on lainannut:

”Opettaja sanoi: ’Hyvää huomenta, pojat, olemme tulleet aloittamaan 
koulutyön.’ Pojat huusivat ja irvailivat täyttä kurkkua. ’Haluan koulusta hyvän, 
mutta tunnustan, etten tiedä kuinka, ellette te auta minua. Mitä jos laati-
simme muutamia sääntöjä? Ehdottakaa te, niin minä kirjoitan ne taululle.’

Yksi kaveri huusi: ’Ei saa varastaa!’ Toinen kiljui: ’Pitää tulla ajoissa!’ Viimein 
taululla näkyi kymmenen sääntöä.

’No niin’, opettaja sanoi, ’laki ei ole hyvä, ellei siihen liitetä rangaistusta. Mitä tapahtuu 
sille, joka rikkoo näitä sääntöjä?’

’Hänet piestään kymmenellä iskulla selkään ilman että hänellä on takki päällä’, kuului 
luokan vastaus.

’Se on varsin ankara rangaistus, pojat. Oletteko varmat, että olette valmiita pitämään siitä 
kiinni?’ Joku huusi: ’Kannatetaan.’ Niinpä opettaja sanoi: ’Hyvä on, elämme siis niiden 
mukaan! Ja nyt, pojat – rauhoittukaa, niin voimme aloittaa!’

Päivän tai parin päästä ’Iso- Tom’ huomasi, että hänen koulueväänsä oli viety. Varas löytyi – pieni 
nälkäinen poika, suunnilleen kymmenvuotias. ’Olemme löytäneet varkaan, ja häntä täytyy ran-
gaista sääntöjenne mukaisesti – kymmenen iskua selkään. Jim, tulehan tänne!’ opettaja sanoi.

Pieni poika tuli hitaasti esiin vavisten, iso takki napitettuna tiukasti kaulaan saakka, ja 
hän anoi: ’Opettaja, saatte piestä minua niin kovaa kuin haluatte, mutta ettehän ota pois 
takkiani!’ 

’Riisu takkisi’, opettaja sanoi. ’Olit itse laatimassa sääntöjä!’

’Voi, opettaja, älkää pakottako minua!’ Poika alkoi avata takkinsa nappeja, ja mitä opettaja 
näkikään? Pojalla ei ollut päällään paitaa, ja esiin tuli pieni luiseva raajarikkoinen keho.

’Kuinka voisin piestä tämän lapsen?’ opettaja ajatteli. ’Mutta minun on pakko, minun on 
pakko tehdä jotakin, jos aion pitää tätä koulua.’ Luokassa oli haudanhiljaista.

’Miksei sinulla ole paitaa, Jim?’

Jim vastasi: ’Isä on kuollut ja äiti on hyvin köyhä. Minulla on vain yksi paita, ja äiti otti sen 
tänään pestäkseen sen, ja laitoin päälleni veljeni ison takin pysyäkseni lämpimänä.’

Opettaja, jolla oli keppi kädessään, epäröi. Juuri silloin ’Iso- Tom’ hyppäsi seisomaan ja 
sanoi: ’Opettaja, jos teille sopii, niin minä voin tulla piestäväksi Jimin sijaan.’

’Hyvä on, on olemassa tietty laki, jonka mukaan toinen voi astua toisen sijaan. Oletteko te 
kaikki samaa mieltä?’

Niin Tom riisui takkinsa, ja viiden iskun jälkeen keppi katkesi! Opettaja painoi päänsä käsiinsä 
ja ajatteli: ’Kuinka voin suorittaa loppuun tämän kauhean tehtävän?’ Silloin hän kuuli, kuinka 
luokassa nyyhkytettiin, ja mitä hän näkikään? Pikku Jim oli tullut Tomin luo ja kietonut 
molemmat käsivartensa tämän kaulaan. ’Tom, olen pahoillani, että varastin sinun evääsi, 
mutta olin kauhean nälkäinen. Tom, rakastan sinua kuolemaani saakka, koska sinä kestit piek-
semisen minun puolestani! Niin, rakastan sinua ikuisesti!’” [Kirjoittaja tuntematon.]

Lainattuaan tätä kertomusta presidentti Hinckley sanoi: ”Tämän vaatimattoman tarinan 
ilmausta käyttäen Jeesus, Lunastajani, on kestänyt ’pieksemisen minun puolestani’ ja teidän 
puolestanne.” (Ks. ”Joulun ihmeellinen ja todellinen kertomus”, Liahona, joulukuu 2000, s. 5–6.)

• Kuinka tämä kertomus liittyy Alman opetuksiin Vapahtajan sovituksesta? (Selitä tarvit-
taessa, että Tomin aulius ”kestää piekseminen Jimin puolesta” kuvaa sovitusta. Vapahtaja 

Toistuvien sanojen ja 
ilmausten merkille 
paneminen
Profeetat tähdentävät 
usein totuuksia tois-
tamisen avulla. Kun 
oppilaat huomaavat 
toistuvia sanoja, ilmauk-
sia ja ajatuksia, pyydä 
heitä miettimään, mitä 
totuutta kirjoittaja opet-
taa ja miksi on tärkeää 
ymmärtää se.
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on ottanut kantaakseen rangaistuksen meidän synneistämme niin ettei meidän tarvitse 
kestää sitä rangaistusta, jos teemme parannuksen.)

Selitä, että lainattuaan Senosin sanoja Alma lainasi Senokin, erään toisen profeetan, sanoja. 
Lue oppilaille ääneen Alma 33:15–16. Tähdennä, miten tyytymätön taivaallinen Isä on, kun 
ihmiset kieltäytyvät ymmärtämästä, mitä Hänen Poikansa on tehnyt heidän puolestaan.

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Alma 33:12–14 ja panemaan merkille, mitä lähdeai-
neistoa Alma käytti esittäessään näitä opetuksia.

• Miksi Alma tunsi Senosin ja Senokin sanat? (Koska heidän sanansa olivat pyhissä kirjoi-
tuksissa. Voisit tuoda esiin, että Alman sanat jakeissa 12 ja 14 viittaavat siihen, että myös 
soramilaisilla oli pyhät kirjoitukset käytettävissään. Tähdennä, että pyhät kirjoitukset 
todistavat Jeesuksesta Kristuksesta.)

Kirjoita taululla olevan kysymyksen alle Tutki pyhiä kirjoituksia ja usko niihin.

Tuo esiin, että Alma viittasi erääseen toiseen pyhien kirjoitusten kertomukseen auttaakseen sorami-
laisia kasvattamaan uskoa Jeesukseen Kristukseen. Aseta näkyviin kuva Mooses ja pronssikäärme 
(62202; Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009, nro 16). Tiivistä tämä kertomus selittämällä, että kun 
Mooses johti israelilaisia erämaassa, monet alkoivat kapinoida häntä ja Herraa vastaan. Tämän 
tottelemattomuuden seurauksena Herra lähetti myrkkykäärmeitä, jotka purivat ihmisiä. Ihmiset 
menivät pyytämään Moosekselta apua. Mooses rukoili, ja häntä kehotettiin tekemään tangon pää-
hän käärmeen kuva, jota ihmisten tuli katsoa. Hän totteli ja teki käärmeen pronssista. (Ks. 4. Moos. 
21:4–9.) Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 33:19–20. Pyydä luokkaa kertomaan, mitä 
tapahtui niille, jotka katsoivat pronssikäärmettä, ja mitä tapahtui niille, jotka eivät tahtoneet katsoa.

• Miksi monet kohdan Alma 33:20 mukaan eivät tahtoneet katsoa?

Pyydä oppilaita pohtimaan, päättäisivätkö he katsoa, jos he olisivat samassa tilanteessa.

Aseta näkyviin kuva Ristiinnaulitseminen (62505; Evankeliumiaiheinen kuvakirja, nro 57). Selitä, 
että pronssikäärme tangon päässä oli ”vertauskuva” (Alma 33:19). Toisin sanoen se oli merk-
kinä asiasta, joka tapahtuisi tulevaisuudessa. Se kuvasi Jeesusta Kristusta ristillä (ks. Joh. 3:14).

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Alma 33:21–23 ja panemaan merkille, millä tavoin 
Alma vertasi tätä kertomusta soramilaisiin. Kun oppilaat ovat kertoneet, mitä ovat löytä-
neet, viittaa jälleen taululle kirjoitettuun kysymykseen: Kuinka me harjoitamme uskoa?

• Mitä kertomus israelilaisista ja pronssikäärmeestä voi kertoa siitä, mitä meidän täytyy 
tehdä parantuaksemme hengellisesti?

• Kuinka Alma 33:22–23 vastaa tähän kysymykseen? (Oppilaiden tulisi panna merkille 
seuraava totuus: Me harjoitamme uskoa päättämällä uskoa Jeesukseen Kristukseen 
ja Hänen sovitukseensa.)

Kirjoita taululla olevan kysymyksen alle Usko Jeesukseen Kristukseen ja Hänen sovitukseensa.

• Kuinka näette niiden ihmisten toimivan tai asennoituvan, jotka uskovat Vapahtajan sovitukseen?

Tähdennä sitä, että usko Jeesukseen Kristukseen on valinta, jonka teemme, ohjaamalla 
oppilaiden huomio seuraavaan ilmaukseen kohdassa Alma 33:23: ”Ja kaiken tämän te voitte 
tosiaankin tehdä, jos tahdotte.” Voisit kannustaa oppilaita merkitsemään tämän ilmauksen.

Kirjoita seuraava lausunto taululle. Voisit kannustaa oppilaita kirjoittamaan sen pyhiin kir-
joituksiinsa. (Lausunto löytyy julkaisusta ”Inquire of the Lord”, puhe kirkon koululaitoksen 
uskonnonopettajille, 2. helmikuuta 2001, s. 1, si. lds. org.)

”Jokainen lapsi jokaisessa sukupolvessa valitsee uskon tai epäuskon. Usko ei tule perintönä; se 
on valinta.” (Presidentti Henry B. Eyring.)

Pyydä oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimis-
päiväkirjaan vastaus yhteen seuraavista kysymyksistä. (Voisit kirjoittaa nämä kysymykset 
taululle ennen oppituntia, laatia kysymyksistä monisteen tai lukea kysymykset hitaasti, 
jotta oppilaat voivat kirjoittaa ne.)

• Kuinka teidän valintanne uskoa Vapahtajaan on vaikuttanut teidän jokapäiväiseen elämäänne?

• Kuinka henkilökohtainen pyhien kirjoitusten tutkimisenne on vahvistanut uskoanne 
taivaalliseen Isään ja Jeesukseen Kristukseen?

• Kuinka päivittäinen henkilökohtainen rukous ja Jumalan palveleminen on vahvistanut 
uskoanne taivaalliseen Isään ja Jeesukseen Kristukseen?

• Mitä arvelette, että taivaallinen Isä haluaisi teidän tekevän osoittaaksenne suurempaa uskoa?

Pyydä muutamia oppilaita kertomaan vastauksensa. Todista siitä, miten tärkeää on päättää 
uskoa Vapahtajaan.
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Johdanto
Kun Alma oli opettanut soramilaisia uskomaan Jumalan 
Poikaan, Amulek julisti oman todistuksensa Jeesuksesta 
Kristuksesta, tarjoten toisen todistuksen. Alman toveri 
Amulek tähdensi, että Jeesuksen Kristuksen sovitus on 
välttämätön koko ihmiskunnan pelastukselle ja että yksit-
täiset ihmiset voivat saada kaikki sovituksen siunaukset, 
kun he osoittavat parannukseen johtavaa uskoa. Monet 

soramilaiset ottivat varteen Amulekin kehotuksen tehdä 
parannus. Kun jumalattomat hallitsijat ja papit karkottivat 
parannuksen tehneet soramilaiset pois maasta, nefiläiset 
ja Ammonin kansa antoivat heille ruokaa, vaatetta ja 
maita perinnöksi. Sen seurauksena lamanilaiset ja ne sora-
milaiset, jotka eivät olleet tehneet parannusta, alkoivat 
varustautua sotaan nefiläisiä ja Ammonin kansaa vastaan.

OPPIAIHE 92

Alma 34–35

Opetusehdotuksia

Alma 34:1–14
Amulek opettaa soramilaisille Jeesuksen Kristuksen sovitusta
Kirjoita seuraavat virkkeet taululle ennen oppituntia. Pyydä oppilaita kirjoittamaan semi-
naarimuistivihkoon tai paperille, onko kukin väittämä heidän mielestään oikein vai väärin.

 1. Kun Jeesus Kristus sovitti ihmiskunnan synnit, Hän kärsi vain vanhurskaiden ihmisten puolesta.

 2. Kaikki ihmiset tarvitsevat sovitusta pelastuakseen.

 3. Kuka tahansa henkilö voi sovittaa eli maksaa toisen henkilön synnit.

Kun oppilaat ovat ehtineet kirjoittaa vastauksensa, muistuta heille, että Alma opetti sorami-
laisten ryhmälle, kuinka voi saada Jumalan sanan ja harjoittaa uskoa Jeesukseen Kristukseen 
(ks. Alma 32–33). Tiivistä Alma 34:1–7 selittämällä, että Amulek seurasi Almaa lausumalla 
oman todistuksensa Vapahtajasta. Pyydä oppilaita tutkimaan itsekseen Amulekin opetuksia 
kohdassa Alma 34:8–9, 11 ja panemaan merkille ilmauksia, jotka osoittavat, onko kukin tau-
lulla oleva väittämä oikein vai väärin. Käykää sitten väittämät läpi yhdessä. Oikeat vastaukset:

 1. Väärin – ”Hän on sovittava maailman synnit” (Alma 34:8).

 2. Oikein – ”Sovitus täytyy suorittaa, tai muuten koko ihmissuvun täytyisi väistämättä 
hukkua” (Alma 34:9).

 3. Väärin – ”Ei ole yhtäkään ihmistä, joka voi uhrata oman verensä toisen syntien sovituk-
seksi” (Alma 34:11).

Kun oppilaat ovat keskustelleet vastauksesta väittämään 3, kysy:

• Miksi arvelette, että Jeesus Kristus on ainoa, joka kykeni sovittamaan maailman synnit?

Auta oppilaita vastaamaan tähän kysymykseen kehottamalla heitä lukemaan itsekseen 
Alma 34:10, 14. Lue sitten kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Russell M. 
Nelsonin seuraavat lausunnot:

”Hänen sovituksensa on ääretön – ilman loppua. Se oli ääretön myös siinä 
mielessä, että koko ihmiskunta pelastuisi loputtomasta kuolemasta. Se oli 
ääretön, mitä tulee Hänen valtavaan kärsimykseensä. – – Se oli ääretön 
ulottuvuudeltaan – se tapahtui yhden kerran kaikkien puolesta. Ja tuo 
sovituksen armo ei ulotu ainoastaan lukemattomiin ihmisiin, vaan myös 
lukemattomiin maailmoihin, jotka Hän on luonut. Se oli ääretön ihmisen 

mitenkään mitattavaksi tai kuolevaisen ymmärrettäväksi.

Jeesus oli ainoa, joka kykeni antamaan tämän äärettömän sovitusuhrin, sillä Hän syntyi 
kuolevaisesta äidistä ja kuolemattomasta Isästä. Tämän ainutlaatuisen syntymäoikeutensa 
kautta Jeesus oli ääretön Olento.” (Ks. ”Sovitus”, Valkeus, tammikuu 1997, s. 33.)

”Iankaikkisen lain mukaan tuo sovitus vaati henkilökohtaisen uhrin, jonka antaisi kuole-
maton Olento, joka ei olisi kuoleman vallan alainen. Mutta Hänen täytyisi kuolla ja ottaa 
oma ruumiinsa jälleen. Vapahtaja oli ainoa, joka voi tämän aikaansaada. Äidiltään Hän peri 
vallan kuolla. Isältään Hän sai vallan kuoleman yli.” (Ks. ”Pysyvyyttä muutoksen keskellä”, 
Valkeus, tammikuu 1994, s. 33.)

Opeta Hengen avulla 
ja todista Jeesuksesta 
Kristuksesta
Tee kaikki voitavasi 
luodaksesi ilmapiirin, 
jossa oppilaat voivat 
saada opetusta Pyhältä 
Hengeltä. Yksi merki-
tyksellisimmistä tavoista 
luoda sellainen ilmapiiri 
on keskittää esimerkkisi 
ja puheesi Vapahta-
jaan, todistaa Hänestä 
usein ja antaa oppilaille 
mahdollisuuksia todistaa 
Hänestä.
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• Kuinka Amulekin opetukset ja vanhin Nelsonin lausunnot auttavat meitä ymmärtämään, 
miksi Jeesus Kristus oli ainoa, joka kykeni sovittamaan maailman synnit?

• Kuinka tiivistäisitte sen, mitä olette tähän mennessä oppineet luvun Alma 34 pohjalta 
Jeesuksen Kristuksen sovituksesta? (Oppilaat saattavat mainita muitakin totuuksia, 
mutta varmista, että he ymmärtävät, että Jeesuksen Kristuksen äärettömän ja ian-
kaikkisen sovituksen ansiosta pelastus on mahdollinen koko ihmiskunnalle.)

Voisit ehkä auttaa oppilaita arvostamaan enemmän sovituksen välttämättömyyttä taivaal-
lisen Isän pelastussuunnitelmassa käyttämällä seuraavaa toimintaa. Voisit sovittaa tämän 
toiminnan vastaamaan niiden oppilaiden tarpeita ja kiinnostusta, joita opetat.

Kirjoita taululle seuraava lause: Kuvitelkaa elämää ilman …

Näytä jotakin esinettä, jota monet nuoret arvostavat (kuten matkapuhelinta), ja kysy:

• Millaista kuvittelisitte elämän olevan ilman tätä esinettä?

Näytä seuraavaksi vesipulloa tai - lasia (tai jotakin muuta elämän ylläpitämiseksi välttämätöntä).

• Millaista elämä olisi ilman vettä?

Kun oppilaat ovat keskustelleet veden välttämättömyydestä, täydennä taululla oleva lause 
virkkeeksi näin: Kuvitelkaa elämää ilman Jeesuksen Kristuksen sovitusta.

• Millä tavoin elämä olisi erilaista ilman Jeesuksen Kristuksen sovitusta? (Anna oppilaille 
hetki aikaa pohtia tätä kysymystä ennen kuin pyydät vastauksia. Jos on aikaa, voisit 
pyytää heitä kirjoittamaan vastauksia tähän kysymykseen.)

Alma 34:15–41
Amulek opettaa soramilaisille, kuinka voi harjoittaa parannukseen johtavaa uskoa
Tähdennä, että vaikka Jeesus Kristus suoritti sovituksen kaikkien ihmisten puolesta, me emme 
automaattisesti saa kaikkia sen siunauksia. Amulek opetti, mitä meidän tulee tehdä saadaksemme 
kaikki sovituksen tarjoamat siunaukset. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 34:15–17 ja 
mainitsemaan ilmaus, jonka Amulek sanoi neljä kertaa. (”Parannukseen johtava usko”.)

• Mitä me voimme oppia kohdan Alma 34:15–17 pohjalta siitä, mitä meidän on tehtävä, 
jotta saisimme sovituksen täydet siunaukset? (Varmista, että oppilaat ymmärtävät, että 
saadaksemme sovituksen täydet siunaukset meidän täytyy osoittaa parannukseen 
johtavaa uskoa.)

• Mitä teidän mielestänne tarkoittaa se, että osoittaa parannukseen johtavaa uskoa?

Auta oppilaita ymmärtämään, mitä parannukseen johtavan uskon osoittaminen tarkoit-
taa, lukemalla ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presidentti Dieter F. Uchtdorfin 
seuraavat sanat:

”Voidaksemme tehdä parannuksen meidän on uskottava lujasti Kristukseen. – – Usko 
Kristukseen muuttaa sellaiset ajatuksemme, uskomuksemme ja käytöksemme, jotka eivät 
ole sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa. – – Parannus tarkoittaa mielen ja sydämen 
muutosta – lopetamme väärien tekojen tekemisen ja alamme tehdä sitä, mikä on oikein.” 
(”Kohta, josta on vielä turvallista palata”, Liahona, toukokuu 2007, s. 100.)

• Miksi on tärkeää ymmärtää, että parannus edellyttää, että me paitsi lakkaamme teke-
mästä sitä, mikä on väärin, myös alamme tehdä sitä, mikä on oikein?

• Mitä kohdan Alma 34:16 mukaan seuraa siitä, kun me osoitamme parannukseen johta-
vaa uskoa?

• Mitä tapahtuu, jos me emme osoita parannukseen johtavaa uskoa? (Voisit selittää, että 
joutua ”koko oikeudenmukaisuuden vaatimusten lain [alaiseksi]” tarkoittaa sitä, että 
kärsimme syntiemme täydet seuraukset ja menetämme iankaikkisen elämän siunauksen.)

• Mikä kohdan Alma 34:17 mukaan on yksi asia, jonka voimme tehdä osoittaaksemme 
parannukseen johtavaa uskoa?

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Alma 34:17–28. Pyydä heitä panemaan merkille, mitä 
Amulek opetti soramilaisille rukoilemisesta, kuten milloin tulee rukoilla ja mitä tulee rukoilla.

• Mitä sellaista Amulek opetti rukoilemisesta, mikä liittyy teidän elämäänne? Miksi arve-
lette rukouksen olevan tärkeä osa sitä, että osoittaa parannukseen johtavaa uskoa?

• Amulek sanoi, etteivät meidän rukouksemme hyödytä meitä mitään eli ne ovat turhia, ellemme 
me auta ympärillämme olevia (ks. Alma 34:28). Miksi tämä teidän mielestänne pitää paikkansa?
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ALMA 34 – 35

Auta oppilaita miettimään muita keinoja, joilla voimme osoittaa parannukseen johtavaa 
uskoa, kysymällä heiltä, kuinka he toimisivat seuraavissa esimerkkitilanteissa:

 1. Nuori mies on tottunut käyttämään sopimatonta kieltä. Millä tavoin hän voisi osoittaa 
parannukseen johtavaa uskoa vapautuakseen tästä tavasta? (Mahdollisia vastauksia: 
rukoilla apua, pyytää apua perheenjäseniltä ja ystäviltä sekä osallistua toimintoihin, jotka 
luovat Hengelle otollisen ilmapiirin.)

 2. Nuoren naisen ja nuoren miehen välinen suhde on kehittynyt sopimattomaksi. He ovat 
tunteneet Pyhän Hengen kehottavan heitä lopettamaan tämän suhteen välittömästi. 
Kuinka tämän kehotuksen noudattaminen saattaisi osoittaa parannukseen johtavaa 
uskoa? Mitä muita asioita heidän saattaisi olla tarpeen tehdä varmistaakseen, että he 
ovat täydelliseen parannukseen johtavalla tiellä? (Mahdollisia vastauksia: etsiä opastusta 
piispalta tai seurakunnanjohtajalta sekä rukoilla voimaa ja anteeksiantoa.)

• Mitä lykkääminen tarkoittaa? Mistä syistä ihmiset lykkäävät asioita?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 34:33 ja panemaan merkille, mitä Amulek varoitti 
soramilaisia lykkäämästä. Pyydä muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen Alma 34:32–
35. Pyydä, että samalla kun he lukevat, luokan muut jäsenet panevat merkille, mitä parannuk-
sentekomme lykkäämisestä seuraa. Samalla kun oppilaat kertovat, mitä he ovat oppineet, kirjoita 
taululle seuraava totuus: Tämä elämä on meille aika valmistautua kohtaamaan Jumala.

• Kuinka selittäisitte tämän totuuden jollekulle?

• Kuvitelkaa, että teillä on ystävä, joka tietoisesti rikkoo joitakin käskyjä mutta suunnitte-
lee tekevänsä parannuksen myöhemmin. Mitä opettaisitte tälle ystävälle sen perusteella, 
mitä olette oppineet kohdasta Alma 34:32–35?

Selitä, että Amulek ei ainoastaan varoittanut parannuksenteon lykkäämisen seurauksista. 
Hän myös kertoi niistä siunauksista, joita saamme päättäessämme tehdä parannuksen nyt. 
Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 34:30–31 ja panemaan merkille tämä siunaus.

• Mikä vakuutus kohdassa Alma 34:31 annetaan niille, jotka tekevät parannuksen nyt? 
(”Suuri lunastussuunnitelma toteutuu heti teidän kohdallanne.”)

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

”Teidän ei tarvitse tietää kaikkea saadaksenne sovituksen voiman toimimaan hyväksenne. 
Uskokaa Kristukseen, ja se alkaa toimia sinä päivänä, kun te pyydätte!” (”Pesty puhtaaksi”, 
Valkeus, heinäkuu 1997, s. 9.)

• Kuinka tämän vakuutuksen ymmärtäminen auttaa meitä? Millä tavoin olette tunteneet, 
että sovitus on alkanut toimia teidän hyväksenne, kun olette alkaneet turvata siihen?

Lue presidentti Harold B. Leen seuraava lausunto. Pyydä oppilaita panemaan merkille, 
mitä presidentti Lee nimitti tärkeimmäksi käskyksi.

”Jos olette tehneet virheitä, tehkää tästä päivästä alku muutokselle elämässänne. Kääntykää 
pois väärin tekemästänne asiasta. Tärkein kaikista Jumalan käskyistä on se, jonka noudatta-
misessa teillä on eniten vaikeuksia tänä päivänä. Olipa se epärehellisyyttä, siveettömyyttä, 
vääristelemistä – sitä, ettei kerro totuutta – tänään on se päivä, jolloin voitte ponnistella sen 
eteen, kunnes olette voineet voittaa tuon heikkouden. Korjatkaa vääryys ja jatkakaa sitten 
seuraavaksi vaikeimmasta käskystä.” (Kirkon presidenttien opetuksia: Harold B. Lee, 2001, s. 30.)

• Mikä presidentti Leen mukaan on tärkein käsky? Miksi?

Kirjoita taululle seuraavat vajaat virkkeet. Kehota oppilaita täydentämään ne seminaari-
muistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan.

Tärkein käsky minulle tänään on …

Aion nyt alkaa osoittaa parannukseen johtavaa uskoa siten, että …

Alma 35
Parannuksen tehneet soramilaiset menevät asumaan vanhurskaiden keskuuteen
Tiivistä Alma 35 selittämällä, että monet soramilaiset tekivät parannuksen synneistään. 
Jumalattomat hallitsijat ja papit karkottivat heidät maasta, ja he menivät asumaan Jersonin 
maahan Ammonin kansan keskuuteen. Ammonin kansa antoi heille maita, ja nefiläiset 
lähettivät sotajoukkoja suojelemaan heitä.

Todista, että me voimme saada Vapahtajan sovituksen siunauksia heti kun me osoitamme paran-
nukseen johtavaa uskoa. Kannusta oppilaita noudattamaan Ammonin kansan ja nefiläisten 
esimerkkiä olemalla ystävällisiä ja antamalla tukea niille, jotka pyrkivät tekemään parannuksen.
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Johdanto
Soramilaisten keskuudessa suorittamansa lähetystyöpalve-
lun jälkeen Alma neuvoi kutakin poikaansa henkilökohtai-
sesti. Hänen neuvonsa pojalleen Helamanille ovat luvuissa 
Alma 36 ja 37. Alma todisti Helamanille, että Jumala 
vapauttaisi ne, jotka panisivat turvansa Häneen. Alma 
havainnollisti tätä totuutta kuvailemalla vuosien takaista 
kokemustaan, kun hän vapautui syntiensä aiheuttamasta 
tuskasta Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta. Hän 

kertoi myös pyrkimyksistään tuoda muita Kristuksen luo 
kokemaan omakohtaisesti parannuksen aikaansaamaa iloa.

Huom. Oppiaiheessa 94 annetaan kolmelle oppilaalle 
tilaisuus opettaa. Ellet ole jo tehnyt niin, voisit nyt valita 
kolme oppilasta ja antaa heille kopion oppiaiheen 94 
heille nimetystä osuudesta, jotta he voivat valmistautua. 
Kannusta heitä tutkimaan oppiaiheen aineistoa rukoil-
len ja etsimään Pyhän Hengen johdatusta osatakseen 
sovittaa oppiaiheen luokkatoveriensa tarpeisiin.

OPPIAIHE 93

Alma 36

Opetusehdotuksia

Alma 36:1–5
Alma kertoo Helamanille Jumalan voimasta vapauttaa
Pyydä oppilaita miettimään niitä myönteisiä tapoja, joilla heidän vanhempiensa todistus 
tai jokin tietty näiden opettama asia on vaikuttanut heihin. Pyydä yhtä tai kahta oppilasta 
kertomaan ajatuksiaan luokalle.

Selitä, että Alman kirjan luvuissa 36–42 on Alman neuvoja pojilleen. Luvut 36–37 on osoi-
tettu Helamanille, luku 38 Siblonille ja luvut 39–42 Koriantonille.

Kannusta oppilaita kuvittelemaan itsensä Helamanin paikalla, kun tämä kuunteli isänsä 
todistusta kohdassa Alma 36:1–5. Pyydä oppilaita lukemaan nämä jakeet itsekseen ja 
panemaan merkille, mikä Alman todistuksessa tekee heihin vaikutuksen.

• Mikä näissä jakeissa tekee teihin suurimman vaikutuksen? Miksi?

Alma 36:6–22
Alma kuvailee kapinoimistaan ja selittää, kuinka hän sai anteeksiannon
Selitä, että lisätodistuksena Jumalan voimasta vapauttaa ne, jotka panevat turvansa 
Häneen, Alma kertoi kokemuksestaan, kun hän vapautui syntien tuskasta. Pyydä oppilaita 
silmäilemään jakeita Alma 36:6–9 ja tiivistämään, mitä tapahtui Almalle, kun hän ja Moo-
sian pojat kulkivat ympäriinsä pyrkien hävittämään kirkkoa.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 36:10. Pyydä luokkaa mainitsemaan, kuinka 
pitkään Alma kärsi synneistään. Selitä, että kohdassa Alma 36:11–17 me saamme paljon yksi-
tyiskohtaisemman kertomuksen siitä, mitä Alma koki kolme päivää ja kolme yötä kestäneen 
kärsimyksensä aikana, kuin saamme muista hänen kääntymystään koskevista kertomuksista 
(ks. Moosia 27 ja Alma 38). Anna oppilaille tehtäväksi työskennellä pareittain. Pyydä pareja 
tarkastelemaan jakeita Alma 36:11–17 ja panemaan merkille, miten Alma ilmaisee pelkoa tai 
tuskaa. Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät löytämänsä asiat. Pyydä oppilaita kertomaan, 
mitä sanoja ja ilmauksia he löytävät. (Voisit kirjoittaa ne taululle.) Voisit esittää seuraavat kysy-
mykset syventääksesi oppilaiden ymmärrystä heidän mainitsemistaan sanoista ja ilmauksista:

• Mitä arvelette sen ilmauksen (tai sanan) tarkoittavan? Mikä sai Alman tuntemaan tällä tavoin?

Auta oppilaita ymmärtämään paremmin sanoja kiduttaa, raastaa ja piinata lukemalla kah-
dentoista apostolin koorumin presidentin Boyd K. Packerin seuraavat sanat:

”Raastaa tarkoittaa ’kiduttamista’. Englannin kielen sana rack, josta ’raastoivat’ on kään-
netty, merkitsi muinoin kidutuspenkkiä, 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 maahan ja möyhentää 

Kannusta oppilaita 
rukoilemaan johdatusta 
tehdessään tehtäviä
Kun annat oppilaille 
tehtäviä, kuten opettaa 
jokin osa oppiaiheesta, 
kannusta heitä rukoile-
maan johdatusta, kun he 
tekevät tämän tehtävän. 
Kannustuksesi kasvattaa 
heidän luottamustaan 
siihen, että he voi-
vat saada valaistusta 
Hengen avulla (ks. OL 
6:14–15).
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ALMA 36

sitä. Pyhissä kirjoituksissa käytetään usein tätä vertauskuvaa syyllisyyden aiheuttamasta 
sielun ja mielen tuskasta.

Piina on käännetty englannin kielen sanasta torment, joka merkitsee ’vääntää’. Se on niin 
tuskallinen kidutusmuoto, että viattomatkin tunnustaisivat.” (Ks. ”Mestarin käden koske-
tus”, Liahona, heinäkuu 2001, s. 25.)

• Mitä Alman kokemus voi opettaa meille synnin vaikutuksista? (Auta oppilaita panemaan 
merkille seuraava totuus: Synti johtaa suureen tuskaan, kärsimykseen ja katumukseen.)

• Näyttääkö siltä, että Alma koki tuskaa ja katumusta synneistään heti niiden tekemisen 

jälkeen? Mistähän syystä meidän on tärkeää käsittää, että me emme ehkä tunne syn-

tiemme vaikutuksia heti?

Pyydä oppilaita pohtimaan kokemuksia, joissa he ovat tunteneet tuskaa tai katumusta 
synneistään. Lue sitten presidentti Packerin seuraavat sanat:

”Jokainen meistä on saanut ainakin maistaa sitä omantunnon tuskaa, joka on seurausta 
virheistämme. – –

Jos kuormananne on syyllisyyden tai pettymyksen, epäonnistumisen tai häpeän masenta-
via tunteita, niihin on olemassa hoitokeino.” (”Mestarin käden kosketus”, s. 25.)

Tuo esiin, että vaikka Alma tunsi voimakasta tuskaa ja katumusta synneistään, hän muisti, 
mikä olisi hoitokeino eli lääke hänen tuskaansa.

• Mitä hän kohdan Alma 36:17 mukaan muisti?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 36:18. Pyydä luokkaa panemaan merkille, 
mitä Alma teki toimiakseen isänsä opetusten mukaan. Auta oppilaita ymmärtämään nämä 
jakeet paremmin pyytämällä yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista apostolin koorumin 
jäsenen, vanhin Jeffrey R. Hollandin seuraava lausunto:

”Almaa olivat koskettaneet hänen isänsä opetukset, mutta on erityisen 
tärkeää, että profetia, jonka hän muisti, koski ’erään Jeesuksen Kristuksen, 
Jumalan Pojan, [tulemista] sovittamaan maailman synnit’ (Alma 36:17). Se 
on se nimi ja se on se sanoma, joka jokaisen ihmisen on kuultava. – – Rukoi-
limmepa 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 tehdäk-
seen sen mahdolliseksi.” (However Long and Hard the Road, 1985, s. 85.)

• Miksihän meidän on tärkeää paitsi saada tietoa Jeesuksesta Kristuksesta myös pyytää 
Hänen sovituksensa siunauksia?

Kannusta oppilaita miettimään itsekseen, ovatko he rukoilleet päästäkseen osallisiksi Jee-
suksen Kristuksen sovituksen siunauksista, kuten anteeksiannosta.

Kehota oppilaita tutkimaan itsekseen jakeita Alma 36:19–22 ja panemaan merkille, mitkä sanat 
ja ilmaukset kuvaavat sitä, miten Alman tuntemukset muuttuivat hänen rukoiltuaan armoa.

• Mitä sellaisia sanoja tai ilmauksia te löysitte, jotka kuvaavat sitä, miten Alman tuntemuk-
set muuttuivat?

Esitä seuraava kysymys kunkin sanan ja ilmauksen kohdalla, jonka oppilaat ovat löytäneet:

• Mitä tämä ilmaus (tai sana) kertoo teille Vapahtajan sovituksen voimasta? (Kun oppilaat 
vastaavat, auta heitä huomaamaan, että sen lisäksi että Alman tuska otettiin pois, hän 
myös täyttyi ilolla.)

Kirjoita taululle seuraava vajaa virke: Jos me osoitamme uskoa Jeesukseen Kristukseen ja 
Hänen sovitukseensa, niin Hän …

• Mitä me voimme Alman kokemuksen pohjalta oppia siitä, mitä Herra tekee meidän hyväk-
semme, kun me teemme vilpittömän parannuksen? (Oppilaat saattavat esittää erilaisia 
periaatteita, mutta varmista, että he ilmaisevat ajatuksen, että jos me osoitamme uskoa Jee-
sukseen Kristukseen ja Hänen sovitukseensa, niin Hän vapauttaa meidät syntiemme 
aiheuttamasta tuskasta ja täyttää meidät ilolla. Voisit täydentää virkkeen taululle.)

• Mitä me voimme tehdä osoittaaksemme uskoa Jeesukseen Kristukseen, jotta voimme 
vapautua syntiemme aiheuttaman tuskan tai katumuksen tunteista?

Lue ääneen seuraava tilanne ja pyydä oppilaita miettimään, kuinka he vastaisivat:
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Ystävä, joka on lukenut Mormonin kirjaa, ilmaisee huolta Alman sanoista kohdassa Alma 
36:19. Ystävänne kysyy teiltä: ”Jos pystyn muistamaan syntini ja tunnen yhä olevani pahoil-
lani niistä, tarkoittaako se, etten ole saanut niitä anteeksi?”

Pyydä oppilaita selittämään, kuinka Alman kokemukset liittyvät tähän tilanteeseen. Kun 
oppilaat ovat vastanneet, lue ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presidentti Dieter F. 
Uchtdorfin seuraavat sanat:

”Saatana yrittää saada meidät uskomaan, ettei meidän syntejämme ole annettu 
anteeksi, koska me voimme muistaa ne. Saatana on valehtelija; hän yrittää 
hämärtää näkemyksemme ja johdattaa meidät pois parannuksen ja anteeksian-
non polulta. Jumala ei luvannut, että me emme muistaisi syntejämme. Niiden 
muistaminen auttaa meitä välttämään samojen virheiden tekemistä uudelleen. Jos 
kuitenkin pysymme totisina ja uskollisina, syntiemme muisto hälvenee ajan 

myötä. Se tulee osaksi tarvittavaa paranemisen ja pyhittämisen prosessia. 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 syn-
tisiä muistoja. Kun meillä edelleen on särkynyt sydän ja murtunut mieli (ks. 3. Nefi 12:19), 
voimme luottaa siihen, ettei Jumala enää muista syntejämme.” (Ks. ”Kohta, josta on vielä 
turvallista palata”, Liahona, toukokuu 2007, s. 101.)

• Kuinka selittäisitte presidentti Uchtdorfin lausunnon pohjalta, mitä tarkoittaa se, ettei 
syntiemme muisto enää raasta meitä? (Ks. Alma 36:19.)

Todista, että jos me osoitamme uskoa Jeesukseen Kristukseen ja Hänen sovitukseensa, niin Hän 
vapauttaa meidät syntiemme aiheuttamasta tuskasta ja täyttää meidät ilolla. Kannusta oppilaita 
miettimään, kuinka he voisivat toteuttaa käytännössä sitä, mitä he ovat oppineet Alman kokemuk-
sesta. Mikäli jää aikaa, pyydä luokkaa laulamaan laulu ”Missä on turvani?” (MAP- lauluja, 75.)

Alma 36:23–30
Alma selittää, miksi hän työskentelee jatkuvasti tuodakseen muita parannukseen
Auta oppilaita ymmärtämään, miksi Alma työskenteli tuodakseen muita parannukseen, 
käyttämällä halutessasi seuraavaa toimintaa. (Mikäli luokassanne ei voi tarjota herkkuja, 
voisit sen sijaan kuvailla toiminnan.)

Näytä jotakin herkkua (kuten pikkuleipää tai karkkia) ja kysy, onko luokassa joku, joka pitää 
tämänkaltaisesta herkusta. Maista herkkua ja kerro, miten hyvältä se maistuu. Kerro luokalle, 
että herkku on niin hyvää, että haluaisit jakaa sen koko luokan kanssa. Näytä suurempaa määrää 
samaa herkkua ja kysy, haluaisiko joku muu maistaa sitä. Tarjoa herkkua jokaiselle halukkaalle.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 36:23–24. Pyydä luokkaa seuraamaan 
mukana ja panemaan merkille, millä tavoin maistamistoiminta liittyy Alman kääntymyksen 
jälkeiseen kokemukseen.

• Millä tavoin Alman toimet muistuttivat maistamistoimintaa? Mitä Alma halusi muiden 
ihmisten maistavan?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 36:25–26. Pyydä luokkaa panemaan merkille, 
millä tavoin Alman pyrkimykset opettaa evankeliumia vaikuttivat häneen ja muihin.

• Millä tavoin Alman opetus vaikutti häneen ja muihin?

• Mitä periaatteita me voimme oppia näistä jakeista? (Oppilaat saattavat käyttää eri 
sanoja, mutta varmista, että he ilmaisevat ajatuksen, että me voimme saada suurta iloa, 
kun pyrimme tuomaan muita Kristuksen luo.)

Tiivistä Alma 36:27–30 selittämällä, että Alma todisti jälleen Helamanille, että Herra vapaut-
taisi ne, jotka panevat turvansa Häneen. Todista siitä ilosta, jota voimme kokea, kun me 
osoitamme uskoa Jeesukseen Kristukseen ja kun me kannustamme muita tekemään samoin. 
Auta oppilaita soveltamaan sitä, mitä he ovat oppineet luvusta Alma 36, kehottamalla heitä 
suorittamaan jommankumman seuraavista toiminnoista. (Voisit kirjoittaa nämä taululle.)

 1. Mieti, oletko tuntenut Vapahtajan vapauttaneen sinut synnistä ja täyttäneen sinut ilolla. 
Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan selostus siitä, mitä aiot tehdä voidaksesi 
saada nämä siunaukset.

 2. Ajattele henkilöä (esim. ystävä, veli tai sisko tai seurakunnan jäsen), joka voisi hyötyä siitä, että 
lausut todistuksesi Vapahtajasta. Kirjoita tälle henkilölle kirje ja liitä siihen todistuksesi siitä, 
kuinka Jeesus Kristus pystyy vapauttamaan meidät synnin tuskasta ja täyttämään meidät ilolla.
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Johdanto
Alma jatkoi neuvojaan pojalleen Helamanille ja uskoi 
tämän haltuun pyhät aikakirjat. Hän muistutti Hela-
mania siitä, että pyhät kirjoitukset olivat jo olleet 
välineenä tuhansien lamanilaisten tuomisessa Herran 
luo, ja hän profetoi, että Herralla oli suuria tarkoituk-
sia aikakirjoille tulevaisuudessa. Alma antoi pojalleen 
ohjeita siitä, mitä kansalle tuli opettaa. Verraten 

Kristuksen sanoja Liahonaan hän painotti Helamanille, 
kuinka tärkeää on katsoa niihin saadakseen johdatusta.

Huom. Tässä oppiaiheessa annetaan kolmelle oppilaalle 
tilaisuus opettaa luokkaa. Auta näitä oppilaita valmistau-
tumaan opettamiseen antamalla päivää tai paria aiemmin 
kullekin oppilaalle jäljennös siitä osiosta, joka hänen on 
määrä opettaa. Tai voit päättää opettaa nämä osiot itse.

OPPIAIHE 94

Alma 37

Opetusehdotuksia

Alma 37
Alma uskoo levyt Helamanin haltuun, neuvoo tätä pitämään käskyt ja muistuttaa 
tälle, että Liahona toimi uskon mukaan
Jäljennä taululle seuraava kuvio:

Pyydä oppilaita luettelemaan taululle joitakin pieniä ja yksinkertaisia asioita, joilla on ollut 
suuri vaikutus hyvään heidän elämässään. Voisit pyytää heitä selittämään vastauksiaan.

Selitä, että luvussa Alma 37 on Alman neuvoja poikansa Helamanin avuksi tämän valmistau-
tuessa olemaan seuraava pyhien aikakirjojen pitäjä. Alma opetti hänelle, mikä osa pienillä ja 
yksinkertaisilla asioilla on Herran työssä. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 37:6–7.

Mitä me opimme näiden jakeiden perusteella siitä, mikä arvo on ”pienillä ja yksinkertaisilla 
asioilla”? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta heidän tulisi ilmaista se totuus, että Herra 
toimii pienin ja yksinkertaisin keinoin toteuttaakseen iankaikkiset tarkoituksensa.)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 37:1–5 ja panemaan merkille esimerkki yhdestä 
pienestä ja yksinkertaisesta asiasta, jolla voi olla suuri vaikutus ihmisten elämään (pyhät 
aikakirjat eli pyhät kirjoitukset). Kun oppilaat ovat kertoneet, mitä he ovat löytäneet, kir-
joita taululle sanat Pyhät kirjoitukset ilmauksen Pieniä ja yksinkertaisia asioita alle.

Pyydä oppilaita etsimään jakeista Alma 37:8–10 tapoja, joilla pyhät kirjoitukset vaikuttivat 
Mormonin kirjan ihmisiin. Samalla kun oppilaat kertovat, mitä he löytävät, voisit kirjoittaa 
heidän vastauksiaan ilmauksen SUURI VAIKUTUS alle.

• Millä tavoin pyhät kirjoitukset ovat vaikuttaneet teidän elämäänne?

Tiivistä Alma 37:11–32 selittämällä, että Alma opetti Helamanille, että Herra osoittaisi voi-
mansa Mormonin kirjan esiin tulemisessa. Hän kehotti Helamania noudattamaan Herran 
käskyjä ja pitämään aikakirjat hyvässä tallessa. Hän myös käski Helamania käyttämään 
aikakirjoja kansan opettamiseen ja välttämään paljastamasta kaikkia yksityiskohtia jeredi-
läisten jumalattomuudesta ja sitä seuranneesta hävityksestä.

Kehota oppilaita tutkimaan itsekseen jakeita Alma 37:13–16 ja panemaan merkille, mitä 
periaatteita Alma opetti Helamanille, kun hän uskoi aikakirjat tämän haltuun. (Oppilaat 
saattavat mainita erilaisia periaatteita, mutta varmista, että heidän vastauksistaan kuvastuu, 
että jos me noudatamme Herran käskyjä, Hän auttaa meitä täyttämään velvollisuu-
temme. Voisit kysyä, kuinka tämä periaate liittyy siihen ajatukseen, että pienillä ja yksin-
kertaisilla asioilla voi olla suuri vaikutus.)

Loppuosa oppiaiheesta on suunniteltu siten, että kolme oppilasta opettaa sen. Jos luokassa on 
paljon oppilaita, pyydä oppilasopettajia siirtymään kolmeen eri paikkaan luokkahuoneessa. 
Jaa luokka kolmeen ryhmään. Kehota kutakin ryhmää ottamaan mukaan pyhät kirjoituksensa, 

Pieniä ja yksinkertaisia asioita SUURI VAIKUTUS
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seminaarimuistivihkonsa tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjansa ja kynänsä sekä kokoon-
tumaan yhden oppilasopettajan luo. Kun oppilasopettajat ovat opettaneet oppiaiheensa, 
ryhmät siirtyvät seuraavaan opetuspaikkaan. Jos luokassa on vähän oppilaita, oppilasopettajat 
voivat opettaa vuorotellen koko luokkaa. Kummassakin tapauksessa oppilasopettajien tulisi 
käyttää seitsemisen minuuttia oppiaiheensa esittelemiseen ja keskustelun ohjaamiseen.

Oppilasopettaja 1 – Alma 37:33–34

Pyydä oppilastovereitasi miettimään, kuka paikallinen kirkon johtaja tai johtava auktori-
teetti on opettanut heille jotakin, millä on ollut vaikutusta heidän elämässään. Pyydä muu-
tamia oppilaita kertomaan, mitä tämä johtaja opetti ja kuinka se on vaikuttanut heihin. 
Voisit halutessasi kertoa esimerkin omasta elämästäsi.

Kehota kahta oppilasta lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Alma 37:33–34. Pyydä muita 
oppilaita seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Alma neuvoi Helamania opet-
tamaan kansalle. Voisit ehdottaa, että he merkitsevät ilmaukset ”saarnaa sille” ja ”opeta 
sitä” samalla kun he lukevat. Kirjoita taululle tai paperille Kirkon johtajien opetukset. Kun he 
ovat lukeneet jakeet, pyydä heitä kertomaan, mitä he löysivät. Kirjoita heidän vastauksensa 
ilmauksen Kirkon johtajien opetukset alle. Esitä seuraavat kysymykset:

• Millä tavoin nämä opetukset saattaisivat olla erityisen hyödyllisiä meille nykyään? Miksi?

Pyydä oppilastovereitasi katsomaan jakeen Alma 37:34 viimeistä ilmausta nähdäkseen, 
mikä siunaus tulee, kun noudatamme kirkon johtajien opetuksia. Kirjoita taululle seuraava 
periaate: Noudattamalla kirkon johtajien opetuksia me voimme löytää levon sielul-
lemme. Kysy heiltä, mitä heidän mielestään tarkoittaa ilmaus ”löytävät levon sielullensa”. 
(Mahdollisia vastauksia: olla vapaa synnin seurauksista, saada Hengen rauha sekä saada 
siunauksena voimaa kestää ja voittaa haasteita.)

Lausu todistuksesi siitä, kuinka tämä periaate on ollut totta sinun elämässäsi. Jos sinulle jää 
ylimääräistä aikaa, pyydä muita lausumaan todistuksensa tästä periaatteesta.

Oppilasopettaja 2 – Alma 37:35–37

Selitä oppilastovereillesi, että kun puuntaimia istutetaan, nuori taimi yleensä sidotaan tai kiinnite-
tään tukiseipääseen, ja sitten kun puu kasvaa, tuki poistetaan. Kysy heiltä, miksiköhän niin tehdään. 
Lue sitten seuraava kertomus puusta, jonka presidentti Gordon B. Hinckley istutti pihalleen:

Pian naimisiin menonsa jälkeen presidentti Gordon B. Hinckley istutti 
kotinsa pihapiiriin puuntaimen. Hän ei huolehtinut siitä juuri lainkaan 
vuosien varrella. Eräänä päivänä hän huomasi, että puu oli vinossa ja 
kallellaan kohti länttä. Hän yritti työntämällä suoristaa sitä, mutta runko oli 
liian paksu. Hän yritti köyden ja väkipyörien avulla suoristaa sitä, mutta se ei 
taipunut. Viimein hän otti sahan ja katkaisi tukevan oksan puun länsipuo-

lelta, ja puuhun jäi ruma arpi. Myöhemmin hän kertoi puusta:

”Puun istuttamisesta on kulunut yli puoli vuosisataa. – – Joku päivä sitten katsoin taas puuta. 
Se on suuri. Sen muoto on parempi. Se palvelee taloa hyvin. Mutta kuinka vakava olikaan 
sen nuoruusvuosien trauma ja kuinka kovakouraisesti minun olikaan ojennettava sitä.

Istutusvaiheessa narunpätkä olisi pitänyt sen suorana tuulen voimaa vastaan. Olisin voinut 
panna sen narun paikoilleen hyvin pienellä vaivalla ja minun olisi pitänyt tehdä se. Mutta 
en tehnyt sitä, ja se taipui kasvamaan vinoon siihen kohdistuneitten voimien vuoksi.” (Ks. 
”Kasvata lapsi sille tielle, jota hänen on kulkeminen”, Valkeus, tammikuu 1994, s. 56–57.)

Pyydä oppilaita lukemaan Alman neuvo Helamanille jakeessa Alma 37:35. Pyydä heitä 
miettimään, kuinka tämä jae liittyy presidentti Hinckleyn kokemukseen puun kanssa.

Kehota oppilaita tiivistämään Alma 37:35 omin sanoin. (Heidän vastauksiensa tulisi 
ilmaista, että meidän tulisi oppia nuoruudessamme pitämään Jumalan käskyt.) 
Kehota heitä myös kirjoittamaan vastauksensa seuraaviin kysymyksiin: (Voisit kirjoittaa 
kysymykset taululle tai lukea ne hitaasti, jotta oppilaat voivat kirjoittaa ne.)

• Miten arvelette sen vaikuttavan jonkun elämään, että hän jo nuorena oppii pitämään 
Jumalan käskyt?

• Tuleeko teille mieleen ihmisiä, joita on siunattu koko heidän elämänsä ajan sen vuoksi että 
he ovat nuoruudessaan oppineet noudattamaan käskyjä? Kirjoita, kuinka heitä on siunattu.

Alma 37:35 on 
pyhien kirjoitusten 
hallittava kohta. Voisit 
auttaa oppilaita 
hallitsemaan tämän 
kohdan pyytämällä heitä 
tekemään tämän päivän 
oppiaiheen lopussa 
olevan tehtävän.
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Pyydä muutamaa oppilasta kertomaan, mitä he ovat kirjoittaneet. Kehota sitten yhtä oppilasta 
lukemaan ääneen Alma 37:36–37. Pyydä muita oppilaita seuraamaan mukana ja panemaan 
merkille, mitkä nimenomaiset neuvot voisivat auttaa heitä pitämään käskyt, kun he ovat nuoria.

• Kuinka näiden neuvojen noudattaminen päivittäin voisi auttaa teitä pitämään käskyt?

• Millä tavoin te pyritte laittamaan Herran ensimmäiselle sijalle ajatuksissanne, sanoissanne, 
teoissanne ja mieltymyksissänne? (Kannusta oppilaita miettimään, kuinka he voisivat kehittyä.)

Kerro ajatuksiasi siitä, kuinka neuvon kysyminen Herralta on auttanut sinua pitämään 
käskyt. Kannusta oppilastovereitasi kysymään Herralta neuvoa kaikessa, mitä he tekevät.

Oppilasopettaja 3 – Alma 37:38–45

Aseta näkyviin kuva Liahona (62041; Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009, nro 68). Muis-
tuta oppilastovereitasi suunnannäyttäjästä, jota Herra käytti auttaakseen Lehin perhettä 
matkustamaan luvattuun maahan. Jakeessa Alma 37:38 kerrotaan, että suunnannäyttäjää 
nimitettiin Liahonaksi. Selitä, että Alma puhui Liahonasta opettaakseen Helamanille tär-
keän periaatteen siitä, kuinka Herra opastaa lapsiaan.

Selitä oppilastovereillesi, että aiot esittää heille kysymyksiä ja sitten pyytää heitä vuorotel-
len lukemaan ääneen muutamia jakeita samalla kun jokainen etsii vastauksia. Pyydä heitä 
vastaamaan kuhunkin kysymykseen, kun siihen liittyvä pyhien kirjoitusten kohta on luettu.

• Kuinka Liahona toimi? (Ks. Alma 37:38–40.)

• Miksi Liahona aika ajoin lakkasi toimimasta? (Ks. Alma 37:41–42.)

• Kuinka voisimme verrata Liahonaa Kristuksen sanoihin? (Ks. Alma 37:43–45.)

Sinun on ehkä tarpeen selittää, että näissä jakeissa sanoilla vertauskuvallisuus ja vertauskuva 
viitataan ”henkilöön, tapahtumaan tai rituaaliin, joka muistuttaa toista henkilöä, tapahtumaa 
tai rituaalia, joka on tärkeämpi ja jonka on määrä tulla myöhemmin. – – Todellinen vertaus-
kuva sisältää merkittäviä yhtymäkohtia ja todisteita jumalallisesta nimittämisestä, ja se profetoi 
tulevista tapahtumista.” (Joseph Fielding McConkie, Gospel Symbolism, 1985, s. 274.) Päätös 
noudattaa Liahonan ohjeita tai olla noudattamatta niitä on samanlainen kuin meidän päätök-
semme siitä, kuinka suhtaudumme ohjaukseen, jota saamme Kristuksen sanojen välityksellä.

• Mistä me voimme löytää Kristuksen sanoja? (Mahdollisia vastauksia: pyhistä kirjoituksista, myö-
hempien aikojen profeettojen sanoista, patriarkallisesta siunauksesta ja Hengen kehotuksista.)

Pyydä oppilastovereitasi tiivistämään Alman sanat jakeissa Alma 37:38–45, varsinkin 
jakeissa 44–45. Tähän keskusteluun tulisi sisältyä seuraava totuus: Jos noudatamme 
 Jeesuksen Kristuksen sanoja, ne ohjaavat meidät saamaan iankaikkisen elämän.

Kerro, kuinka Kristuksen sanat ovat vaikuttaneet sinuun hengellisesti ja kuinka ne auttavat sinua 
edistymään kohti iankaikkista elämää. Voisit ehdottaa, että oppilaat miettivät patriarkallisen siu-
nauksen hankkimista tai – jos he ovat jo saaneet sen – sen lukemista säännöllisesti ja rukoillen.

Huomautus opettajalle: Kun oppilaat ovat opettaneet oman osuutensa oppiaiheesta, kiitä 
heitä, ja jos jää aikaa, pyydä muutamia oppilaita todistamaan jostakin periaatteesta, jonka 
he ovat oppineet tänään. Voisit itsekin lausua todistuksesi näistä periaatteista. Pyydä 
lopuksi luokkaa seuraamaan mukana, kun luet ääneen Alma 37:46–47.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Alma 37:35
Huom. Seuraava kotitehtävä valmistaa oppilaita seuraavan oppiaiheen (Alma 38) alkuosaa 
varten. Varaa aikaa siihen, että selität tehtävän luokassa oppilaille ja kerrot heille, että aiot 
pyytää heitä kertomaan kokemuksistaan, kun tapaatte seuraavan kerran.

Tähdennä, että Alma 37:35 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Voisit kannustaa 
oppilaita merkitsemään sen selvästi erottuvalla tavalla, jotta he pystyvät löytämään sen 
helposti. Kehota heitä tänä iltana kotona opettelemaan tämä kohta ulkoa ja lausumaan se 
ulkomuistista isälle, äidille tai jollekulle muulle luotettavalle aikuiselle. (Tai he voivat lukea 
jakeen aikuisen kanssa.) Kannusta heitä esittämään aikuiselle seuraavat kysymykset. (Voisit 
pyytää oppilaita kirjoittamaan nämä kysymykset paperille kotiin vietäväksi.)

Kuinka kuuliaisuus Jumalan käskyille on auttanut sinua?

Minkä sellaisen neuvon antaisit minulle, joka voisi auttaa minua olemaan viisaampi 
nuoruudessani?

Kerro oppilaille, että aiot pyytää heitä kertomaan kokemuksestaan seuraavalla oppitunnilla.
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Johdanto
Siblon palveli isänsä Alman kanssa lähetyssaarnaajana 
soramilaisten keskuudessa (ks. Alma 31:7). Tämän lähetys-
työn jälkeen Alma ilmaisi iloa siitä vakaudesta ja uskol-
lisuudesta, jota Siblon oli osoittanut kärsiessään vainoa. 

Lisäksi Alma todisti Siblonille Vapahtajan suomasta 
vapauttavasta voimasta ja antoi neuvoja, jotka koskivat 
Siblonin jatkuvia pyrkimyksiä opettaa evankeliumia.
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Alma 38

Opetusehdotuksia

Alma 38:1–3
Alma ilmaisee iloitsevansa Siblonin uskollisuudesta
Jos pyysit oppilaita tekemään edellisen oppiaiheen lopussa annetun kotitehtävän, muis-
tuta heitä niistä kahdesta kysymyksestä, jotka kehotit heitä kysymään vanhemmiltaan tai 
joltakulta muulta luotettavalta aikuiselta:

• Kuinka kuuliaisuus Jumalan käskyille on auttanut sinua?

• Minkä sellaisen neuvon antaisit minulle, joka voisi auttaa minua olemaan viisaampi 
nuoruudessani?

Pyydä oppilaita kertomaan toimintaan liittyvästä kokemuksestaan. Kun he ovat tehneet niin, kysy:

• Kuinka tämä kokemus on vaikuttanut teidän haluunne pitää Herran käskyt?

Selitä, että luvussa Alma 38 kerrotaan neuvoista, joita Alma antoi pojalleen Siblonille. 
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 38:1–3. Pyydä muita luokan jäseniä seu-
raamaan mukana ja panemaan merkille ilmauksia, jotka kuvaavat sitä, mitä Alma ajatteli 
Siblonista ja miksi. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he saavat selville.

• Mitä me voimme oppia kohdan Alma 38:2–3 pohjalta siitä, mikä vaikutus vanhurskailla 
lapsilla voi olla vanhempiinsa? (Oppilaat saattavat vastata eri tavoin. Varmista, että he 
tunnistavat tämän totuuden: Kun nuoret ovat vakaita ja uskollisia käskyjen pitämi-
sessä, he voivat tuoda suurta iloa vanhemmilleen.)

• Milloin teidän vanhempanne ovat tunteneet iloa jostakin hyvästä päätöksestä, jonka 
olette tehneet, tai pyrkimyksistänne elää evankeliumin mukaan?

• Kuinka teidän pyrkimyksenne pitää käskyt vaikuttaa teidän suhteeseenne vanhempiinne?

Voisit kertoa esimerkin siitä, kuinka oman perheesi lasten vanhurskaat valinnat ovat vai-
kuttaneet perheeseesi.

Alma 38:4–9
Alma todistaa Vapahtajan suomasta vapauttavasta voimasta
Selitä, että Alma muistutti Siblonia siitä, että he olivat kumpikin päässeet osallisiksi Vapah-
tajan suomasta vapauttavasta voimasta. Valmista seuraava taulukko monisteeksi tai laita 
se näkyviin taululle ja pyydä oppilaita jäljentämään se seminaarimuistivihkoon tai pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan.

Siblon (Alma 38:4–5) Alma (Alma 38:6–8)

Mistä hän vapautui?

Miksi hän pääsi osalliseksi 
vapautumisen siunauksesta?

Mitä me voimme oppia hänen 
kokemuksestaan?

Seuraa edistymistä 
annettuasi tehtäviä
Kun seuraat oppilaiden 
edistymistä kehotettuasi 
heitä toteuttamaan 
evankeliumin periaat-
teita käytännössä, annat 
heille tilaisuuksia todis-
taa siunauksista, joita 
tulee, kun elää evan-
keliumin mukaan. Kun 
oppilaat kertovat, mitä 
he ovat kokeneet, kun 
he ovat toteuttaneet 
evankeliumin totuuksia 
käytännössä, he vahvis-
tavat omaa todistustaan 
ja auttavat vahvistamaan 
muiden todistusta.
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ALMA 38

Täydentäkää taulukko yhdessä luokan kanssa, tai anna oppilaille tehtäväksi täydentää se 
pareittain. Pyydä oppilaita katsomaan taulukossa mainittuja pyhien kirjoitusten kohtia, kun 
he vastaavat kysymyksiin. Kannusta heitä sisällyttämään vastauksiinsa se, mitä he jo tietä-
vät siitä, kuinka Herra vapautti Siblonin (ks. Alma 38:2–3) ja Alman (ks. Moosia 27; Alma 
36). Kun oppilaat ovat täydentäneet taulukon, esitä seuraavat kysymykset auttaaksesi heitä 
keskustelemaan oppimistaan periaatteista:

• Mitä me voimme oppia Siblonin kokemuksesta? (Oppilaat saattavat mainita eri peri-
aatteita. Varmista, että he tunnistavat seuraavan totuuden: Jos me kestämme kaiken 
kärsivällisinä ja turvaamme Jumalaan, Hän vapauttaa meidät koettelemuksista, 
vastoinkäymisistä ja ahdingoista ja ylentää meidät viimeisenä päivänä.)

• Mitä me voimme oppia Alman kokemuksesta? (Vaikka oppilaat saattavat vastata eri 
tavoin, varmista, että he ilmaisevat, että meidän täytyy osoittaa uskoa Jeesukseen 
Kristukseen ja etsiä Hänen armoaan saadaksemme syntimme anteeksi ja löytääk-
semme rauhan sielullemme.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 38:9. Pyydä muita luokan jäseniä seuraa-
maan mukana ja panemaan merkille, mitä Alma halusi poikansa oppivan Vapahtajasta.

• Miksi meidän on tärkeää tietää, että Jeesus Kristus on ainoa keino tai tapa, jolla me 
voimme pelastua?

• Millä tavoin te olette kokeneet vapautuvanne Vapahtajan voiman avulla? (Voisit antaa 
oppilaille aikaa pohtia tätä kysymystä, ennen kuin pyydät heitä vastaamaan.) Mitä olette 
tehneet tavoitellessanne tuota vapautumista?

Anna oppilaille jonkin verran aikaa pohdiskella, kuinka he voisivat etsiä Herran apua hen-
kilökohtaiseen haasteeseen.

Alma 38:10–15
Alma neuvoo Siblonia edelleen opettamaan evankeliumia ja kehittämään 
itsessään vanhurskaita ominaisuuksia
Selitä, että Alma kannusti Siblonia kehittämään itsessään ominaisuuksia, jotka auttaisivat 
häntä, kun hän jatkaisi evankeliumin opettamista ja muiden palvelemista. Alman neuvot 
Siblonille sopivat jokaiselle, joka haluaa palvella, opettaa tai vaikuttaa muihin hyvällä tavalla. 
Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 38:10–15 ja panemaan merkille, mitkä neuvot 
olisivat heille erityisen hyödyllisiä. Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät löytämänsä asiat.

Anna oppilaille kopio tämän oppiaiheen lopussa olevasta opiskeluoppaasta. Selitä, että 
kun he käyttävät opasta, he huomaavat, kuinka meidän pyrkimyksemme kehittää itses-
sämme vanhurskaita ominaisuuksia valmistavat meitä opettamaan ja palvelemaan 
muita. Kehota heitä valitsemaan oppaan vasemmasta sarakkeesta yksi Alman neuvoista 
ja suorittamaan neuvoon liittyvä oppimistoiminta, joka on oikeassa sarakkeessa. (Ellet voi 
ottaa kopioita opiskeluoppaasta, sovella toimintaa johtamalla luokkakeskustelua ja käyttä-
mällä lähdeaineistona opiskeluoppaan tietoja.)

Kun oppilailla on ollut riittävästi aikaa suorittaa yksi opiskeluoppaan oppimistoiminnoista, 
voit halutessasi pyytää muutamia heistä kertomaan, mitä he ovat oppineet tästä toiminnasta 
ja kuinka he aikovat toteuttaa sitä käytännössä. Jos olet antanut oppilaille kopion opiskelu-
oppaasta, kannusta heitä viemään se kotiin ja perehtymään lisää Alman neuvoihin Siblonille.

Opiskeluopas – Alma 38:10–12

Tarkastele seuraavassa lueteltuja Alman neuvoja ja valitse yksi asia, jossa haluaisit kehittyä. 
Suorita kyseiseen neuvoon liittyvä oppimistoiminta, joka auttaa sinua toteuttamaan sitä omassa 
elämässäsi.

Sovella 
oppimistoimintoja
Tässä oppikirjassa esite-
tyt opetusmenetelmät 
ovat ehdotuksia. Sovella 
niitä harkiten olosuhtei-
denne sekä yksittäisten 
oppilaiden ja koko 
luokan tarpeiden mukai-
sesti. Etsi rukoillen Pyhän 
Hengen johdatusta.
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Alman neuvot Oppimistoiminnat

”[Ole] harras ja itsesi 
hillitsevä kaikessa” 
(Alma 38:10).

Se, että on harras, tarkoittaa sydämestään johonkin antautumista, 
innokkuutta ja uutteruutta. ”Itsensä hillitseminen on sitä, että pysyttelee 
kohtuudessa kaikissa asioissa eli harjoittaa malttia” (Kent D. Watson, 
”Itsensä hillitsevä kaikessa”, Liahona, marraskuu 2009, s. 38). Kirjoita 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, miksi näitä kahta ominaisuutta 
tarvitaan, kun opettaa evankeliumia ja palvelee muita. Kirjoita myös, millä 
elämäsi osa- alueilla sinä voisit olla hartaampi tai itsesi paremmin hillit-
sevä ja kuinka niillä osa- alueilla kehittyminen auttaa sinua opettamaan ja 
palvelemaan muita tehokkaammin.

”Katso, ettet ylpisty 
kopeuteen; – – ettet 
kersku” (Alma 38:11).

Ylpistyminen on muun muassa sitä, että luottaa enemmän itseensä kuin 
Jumalaan. Ylpeys tulee ilmi myös siitä, kun ihminen pitää itseään muita 
parempana tai tärkeämpänä. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, 
mitä voisi tapahtua, jos joku kirkon jäsen olisi ylpeä tehtävässään. Vanhin 
Robert D. Hales kahdentoista apostolin koorumista on opettanut: ”Tosi 
opetuslapset puhuvat hiljaisella varmuudella, eivät kerskailevalla ylpeydellä” 
(”Kristillinen rohkeus – opetuslapseuden hinta”, Liahona, marraskuu 2008, 
s. 73). Mieti jotakuta tuntemaasi henkilöä, joka opettaa evankeliumia ”hil-
jaisella varmuudella”. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tästä 
henkilöstä ja siitä, miten hänen opettamisensa on vaikuttanut sinuun. Kirjoita 
myös yhdestä tai kahdesta tavasta, joilla pyrit välttämään ylpeyttä.

”Ole rohkea mutta 
älä määräile” (Alma 
38:12).

Lue apostoli Paavalin sanat kohdassa Fil. 1:14 (Uudessa testamentissa) 
nähdäksesi, missä asiassa Jumalan palvelijat voivat osoittaa rohkeutta. 
Presidentti James E. Faust ensimmäisestä presidenttikunnasta on opettanut, 
miten voimme välttää olemasta määräileviä: ”En usko, että meidän tarvitsee 
olla – – äänekkäitä, päällekäyviä tai piittaamattomia tavoissamme [tehdä 
lähetystyötä]” (julkaisussa James P. Bell, In the Strength of the Lord: The Life 
and Teachings of James E. Faust, 1999, s. 373). Kirjoita pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaasi, kuinka voi olla rohkea olematta määräilevä. Kirjoita 
muistiin jokin täsmällinen tapa, jolla aiot toteuttaa neuvoa olla rohkea 
olematta silti määräilevä. Kirjoita myös siitä, kuinka tämä neuvo voi auttaa 
sinua menestymään, kun opetat ja palvelet muita.

”[Hillitse] kaikki into-
himosi” (Alma 38:12).

Hillitseminen tarkoittaa kurissa pitämistä, ohjaamista tai hallitsemista. 
Intohimo on vahva tunne. Pohdi seuraavia kysymyksiä ja kirjoita vastauk-
sesi pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi: Mistähän syystä meidän on 
tärkeää hillitä intohimomme? Mitenköhän intohimojesi hillitseminen voi 
auttaa sinua täyttymään rakkaudella? Mitä aiot tehdä noudattaaksesi 
Alman neuvoa hillitä kaikki intohimosi?

”[Vältä] joutilai-
suutta” (Alma 38:12).

Katso Pyhien kirjoitusten oppaasta kohdassa ”Laiskuus” luetellut pyhien 
kirjoitusten kohdat. Etsi neuvoja siitä, mitä tarkoittaa olla joutilas tai 
laiska, sekä siitä, mikä on joutilaisuuden tai laiskuuden vastakohta. Valitse 
luettelosta kaksi jaetta ja tutki niitä. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutki-
mispäiväkirjaasi, mitä opit valitsemiesi jakeiden pohjalta. Kirjoita, miten 
neuvo joutilaisuuden välttämisestä auttaa sinua opettamaan ja palvele-
maan muita tehokkaammin. Kirjoita lopuksi yksi täsmällinen tapa, jolla 
aiot välttää joutilaisuutta.
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Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe
Alma 33–38 (Viikko 19)

Valmisteluaineisto 
kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä 
oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä opeista ja periaatteista, joita 
oppilaat oppivat tutkiessaan lukuja Alma 33–38 (viikko 19), 
mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiaiheesi osana. 
Opettamasi oppiaihe keskittyy vain muutamiin näistä opeista 
ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen kehotuksia, kun 
mietit oppilaiden tarpeita.

Päivä 1 (Alma 33–35)
Alma opetti soramilaisille, että rukoilemalla me voimme palvella 
Jumalaa jatkuvasti. Sitten Alma opetti, että Jeesuksen Kristuk-
sen sovituksen ansiosta me saamme taivaallisen Isän armon, 
johon kuuluu anteeksianto synneistämme. Amulek opetti 
soramilaisille, että Jeesuksen Kristuksen ääretön ja iankaikkinen 
sovitus tarjoaa pelastuksen koko ihmiskunnalle. Lisäksi oppilaat 
oppivat, että saadaksemme sovituksen täydet siunaukset mei-
dän täytyy osoittaa parannukseen johtavaa uskoa.

Päivä 2 (Alma 36)
Alman kääntymyskertomuksesta oppilaat oppivat, että synti 
voi johtaa suureen tuskaan ja katumukseen. Lisäksi he oppivat, 
että jos me osoitamme uskoa Jeesuksen Kristuksen sovituk-
seen, niin Hän vapauttaa meidät syntiemme aiheuttamasta tus-
kasta ja täyttää meidät ilolla. Alman tavoin me voimme saada 
suurta iloa, kun pyrimme tuomaan muita Kristuksen luokse.

Päivä 3 (Alma 37)
Alma antoi pojalleen Helamanille tehtävän pitää pyhiä aika-
kirjoja ja säilyttää ne. Tutkimalla Alman sanoja oppilaat oppi-
vat, että Herra toimii pienin ja yksinkertaisin keinoin toteut-
taakseen iankaikkiset tarkoituksensa. Lisäksi he oppivat, 
että jos me noudatamme Herran käskyjä, me menestymme. 
Alma opetti pojalleen, että meidän tulisi oppia nuoruudes-
samme pitämään Jumalan käskyt ja että jos otamme varteen 
Jeesuksen Kristuksen sanat, ne ohjaavat meidät saamaan 
iankaikkisen elämän.

Päivä 4 (Alma 38)
Kun oppilaat tutkivat Alman neuvoja Siblonille, he oppivat, että 
kun he nuoruudesta alkaen ovat vakaita ja uskollisia käskyjen 
pitämisessä, he voivat tuoda suurta iloa vanhemmilleen. Alma 
todisti pojilleen, että Jumala vapauttaa ihmiset koettelemuk-
sista, vastoinkäymisistä ja ahdingoista, kun he kestävät kaiken 
kärsivällisinä ja turvaavat Häneen. Alma todisti myös, että 
meidän täytyy huutaa armoa Herralta saadaksemme syntimme 
anteeksi ja rauhan sielullemme. Lopuksi oppilaat oppivat, 
että vanhurskaiden ominaisuuksien kehittäminen itsessämme 
valmistaa meitä opettamaan ja palvelemaan muita.

Johdanto
Amulek opetti soramilaisille, että sovitus on ”ääretön ja iankaik-
kinen” (Alma 34:10). Oppilaat oppivat tämän totuuden opiskel-
lessaan viikolla, ja tämä oppiaihe tarjoaa heille lisämahdollisuu-
den ymmärtää ja arvostaa Jeesuksen Kristuksen sovitusta.

Opetusehdotuksia

Alma 33–35
Alma ja Amulek opettavat soramilaisille Jeesuksen Kristuksen 
sovitusta
Kysy: Miksi Jeesus Kristus oli ainoa, joka kykeni sovittamaan 
maailman synnit?

Muistuta oppilaille, että viikon aikana tekemissään tehtävissä he 
lukivat kohdan Alma 34:10–14 ja merkitsivät ilmauksia, joissa 
on sanat ääretön ja iankaikkinen. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 
ääneen nämä jakeet ja pyydä sitten oppilaita kertomaan, mitä 
ilmauksia he löysivät.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista apostolin koorumin 
jäsenen, vanhin Russell M. Nelsonin seuraavat sanat auttaaksesi 
heitä ymmärtämään, kuinka Jeesuksen Kristuksen sovitus on 
ääretön ja iankaikkinen:

”Hänen sovituksensa on ääretön – ilman loppua. Se oli ääretön 
myös siinä mielessä, että koko ihmiskunta pelastuisi loputto-
masta kuolemasta. Se oli ääretön, mitä tulee Hänen valtavaan 
kärsimykseensä. – – Se oli ääretön ulottuvuudeltaan – se 
tapahtui yhden kerran kaikkien puolesta. Ja tuo sovituksen armo 
ei ulotu ainoastaan lukemattomiin ihmisiin, vaan myös lukemat-
tomiin maailmoihin, jotka Hän on luonut. Se oli ääretön ihmisen 
mitenkään mitattavaksi tai kuolevaisen ymmärrettäväksi.

Jeesus oli ainoa, joka kykeni antamaan tämän äärettömän 
sovitusuhrin, sillä Hän syntyi kuolevaisesta äidistä ja kuolemat-
tomasta Isästä. Tämän ainutlaatuisen syntymäoikeutensa kautta 
Jeesus oli ääretön Olento.” (Ks. ”Sovitus”, Valkeus, tammikuu 
1997, s. 33.)

Kysy: Kuinka Amulekin opetukset ja tämä vanhin Nelsonin selitys 
auttavat meitä ymmärtämään, miksi Jeesus Kristus oli ainoa, joka 
kykeni sovittamaan maailman synnit?

Pyydä oppilaita kertomaan lyhyesti, mitä he ovat tähän men-
nessä oppineet luvun Alma 34 pohjalta Jeesuksen Kristuksen 
sovituksesta. Selitä, että yksi tärkeä periaate, jonka voimme 
oppia tästä osiosta, on se, että Jeesuksen Kristuksen ääret-
tömän ja iankaikkisen sovituksen ansiosta pelastus on 
mahdollinen koko ihmiskunnalle.

Kirjoita seuraava ilmaus taululle tai paperille: Kuvitelkaa elämää 
ilman …

Näytä jotakin esinettä, jota monet nuoret arvostavat (kuten mat-
kapuhelinta). Kysy: Millaista elämä olisi ilman tätä esinettä?
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Näytä seuraavaksi vesipulloa tai - lasia (tai jotakin muuta elämän yllä-
pitämiseksi välttämätöntä). Kysy: Millaista elämä olisi ilman vettä?

Kun oppilaat ovat vastanneet näihin kysymyksiin, täydennä tau-
lulla oleva ilmaus: Kuvitelkaa elämää ilman Jeesuksen Kristuksen 
sovitusta.

Esitä seuraavat kysymykset:

• Kuinka kuvittelisitte ihmisten suhtautuvan elämään, elleivät he 
tunne Jeesusta Kristusta tai elleivät he usko, että Jumalaa on 
olemassa?

• Millä tavoin kuvittelisitte oman elämänne olevan erilaista 
ilman Jeesuksen Kristuksen sovitusta? (Anna oppilaille hetki 
aikaa pohtia tätä kysymystä ennen kuin pyydät vastauksia.)

Selitä, että Amulek opetti soramilaisille, että näiden oli tarpeen 
tehdä parannus saadakseen sovituksen siunaukset omaan elä-
määnsä (ks. Alma 34:15–17). Kysy oppilailta, ovatko he koskaan 
viivyttäneet parannuksen tekemistä, koska he ovat pelänneet 
syntiensä tunnustamista tai ovat pelänneet, etteivät he ole kyllin 
vahvoja muuttuakseen. Kysy sitten: Miksi on vaarallista viivyttää 
parannuksen tekemistä?

Kehota oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Alma 
34:30–35 ja panemaan merkille, mitä Amulek opetti siitä, miksi 
meidän ei pitäisi viivyttää parannuksen tekemistä. Keskustelkaa 
näistä jakeista seuraavien kysymysten avulla:

• Katsokaa jaetta Alma 34:32. Miksi meidän pitäisi tehdä 
parannus tänään? (Kun oppilaat vastaavat, auta heitä ymmär-
tämään tämä periaate: Tämä elämä on meille aika valmis-
tautua kohtaamaan Jumala.)

• Katsokaa jaetta Alma 34:33. Mikä on tämän elämän tar-
koitus? Mitä tapahtuu niille, jotka lykkäävät parannuksen 
tekemistä?

• Katsokaa jaetta Alma 34:31. Mikä lupaus annetaan niille, 
jotka tekevät parannuksen nyt?

Lue kahdentoista apostolin koorumin presidentin Boyd K. Packe-
rin seuraavat sanat:

”Teidän ei tarvitse tietää kaikkea saadaksenne sovituksen voiman 
toimimaan hyväksenne. Uskokaa Kristukseen, ja se alkaa toimia 
sinä päivänä, kun te pyydätte!” (”Pesty puhtaaksi”, Valkeus, 
heinäkuu 1997, s. 9.)

Kysy: Mitä tämä presidentti Packerin lausuma opettaa teille? 
Miksi se on teille hyödyllinen?

Alma 36
Alma neuvoo poikaansa Helamania
Oppilaasi tutkivat Alman pojalleen Helamanille antamia neuvoja, 
jotka on kirjoitettu muistiin lukuun Alma 36, ja he saivat tietää, 
millaista iloa Alma tunsi, kun hän teki vilpittömän parannuksen 
synneistään. Oppilaita pyydettiin lukemaan Alma 36:19–22 ja 
sitten kirjoittamaan pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa, 
mitä nämä jakeet opettivat heille sovituksen voimasta (päivän 2 
tehtävä 3). Pyydä muutamaa oppilasta kertomaan, mitä he ovat 
kirjoittaneet. Lausu lopuksi oma todistuksesi Jeesuksen Kristuk-
sen sovituksesta ja parannuksen tuomasta ilosta.

Seuraava viikko (Alma 39–44)
Pyydä oppilaita miettimään, kuinka huolehtivainen ja rakastava 
isä tai äiti saattaisi ojentaa poikaansa tai tytärtään, joka on 
syyllistynyt vakaviin sukupuolirikkomuksiin. Alma joutui tämän 
tilanteen eteen, ja hän opetti tärkeitä totuuksia pojalleen Korian-
tonille, joka oli tehnyt syntiä palvellessaan lähetystyössä.
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Johdanto
Alma nuhteli hairahtunutta poikaansa Koriantonia, 
joka oli jättänyt palvelutehtävänsä ja syyllistynyt suku-
puolirikkomukseen. Alma puhui Koriantonille tämän 
tekojen vakavuudesta ja ilmaisi pettymystä siitä, että 

tämä oli syyllistynyt niin vakavaan syntiin. Alma kehotti 
poikaansa olemaan enää seuraamatta silmiensä himoja 
ja tekemään parannuksen. (Alman muita aiheita koske-
vat neuvot Koriantonille jatkuvat luvuissa 40–42.)

OPPIAIHE 96

Alma 39

Opetusehdotuksia

Alma 39:1–8
Alma selittää pojalleen Koriantonille sukupuolisynnin vakavuutta
Kirjoita taululle seuraava kysymys: Miksi jotkin synnit ovat vakavampia kuin toiset?

Kehota oppilaita miettimään itsekseen vastausta tähän kysymykseen. Mainitse, että Alman 
neuvot luvussa Alma 39 voivat auttaa meitä ymmärtämään tiettyjen syntien vakavaa luonnetta.

Kehota oppilaita katsomaan huomautusta, joka on aivan luvun 39 tiivistelmän edellä. Pyydä 
heitä katsomaan, kuka tässä luvussa puhuu ja kenelle hän puhuu (Alma puhuu pojalleen 
Koriantonille). Selitä, että Korianton oli mennyt veljensä Siblonin ja Alman kanssa saarnaa-
maan evankeliumia soramilaisten keskuuteen, mutta hän oli langennut syntiin. Tähdennä, 
että kun oppilaat ymmärtävät, mitä Korianton teki väärin, heidän on helpompi ymmärtää 
tässä luvussa ja kolmessa seuraavassa luvussa olevia Alman neuvoja Koriantonille.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 39:1–5. Pyydä luokkaa panemaan merkille, 
mitä väärää Korianton teki. (Sinun on ehkä tarpeen selittää, että sana portto jakeessa 3 
viittaa siveettömään naiseen, prostituoituun.)

• Mitä väärää Korianton teki? Mikä hänen synneistään oli vakavin? (Sukupuolinen 
moraalittomuus.)

• Soramilaisten keskuudessa Korianton oli kerskunut omasta voimastaan ja viisaudestaan 
(ks. Alma 39:2). Millä tavoin ylpeä asenne voi johtaa vakaviin synteihin kuten sukupuo-
liseen moraalittomuuteen? Mitä nykypäivän esimerkkejä on siitä, että ylpeä asenne on 
johtanut ihmisiä syyllistymään sukupuolisynteihin? (Kun oppilaat keskustelevat näistä 
kysymyksistä, tuo esiin, että kun ihmiset kerskuvat, he usein yliarvioivat omat voimansa, 
mukaan lukien kykynsä vastustaa kiusausta. Nykypäivän esimerkkejä tästä ovat muun 
muassa treffeillä käynti liian varhain tai yksinomaan yhden henkilön kanssa.)

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Alma 39:5 ja panemaan merkille, miten Alma selitti 
sukupuolisynnin vakavuutta. (Saattaa olla hyödyllistä selittää, että sana iljetys viittaa sellai-
seen, mikä on synnillistä, jumalatonta tai kauheaa.)

• Mitä Herra ajattelee sukupuolisynnistä? (Kun oppilaat vastaavat, auta heitä tunnista-
maan tämä totuus: sukupuolisynti on iljetystä Herran silmissä.)

• Miksihän haureus ja aviorikos sijoitetaan vakavuudessa seuraavaksi murhan jälkeen?

Auta oppilaita ymmärtämään Herran tasovaatimukset ja lupaukset, jotka liittyvät suku-
puoliseen puhtauteen, kehottamalla heitä lukemaan itsekseen kirjasesta Nuorten voimaksi 
osiosta ”Sukupuolinen puhtaus” kaksi ensimmäistä kappaletta. Pyydä heitä lukiessaan 
etsimään vastaus seuraavaan kysymykseen. (Voisit kirjoittaa kysymyksen taululle. Voisit 
myös ehdottaa, että oppilaat merkitsevät löytämänsä vastauksen kirjasiinsa.)

• Mitä hyötyä on siitä, että pysyy sukupuolisesti puhtaana?

Kun oppilailla on ollut riittävästi aikaa lukea ja kertoa, minkä vastauksen he löysivät, pyydä 
heitä lukemaan itsekseen osio ”Sukupuolinen puhtaus” loppuun ja panemaan merkille 
vastaus seuraavaan kysymykseen:

• Mitä tasovaatimuksia Herra on asettanut meille, jotta pysyisimme sukupuolisesti puhtaina?
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Kehota oppilaita pohtimaan, minkä sanoman he arvelevat Herran haluavan heidän oppi-
van juuri lukemastaan. Todista sukupuolisynnin vakavuudesta ja niistä siunauksista, joita 
tulee, kun pysymme sukupuolisesti puhtaina.

Tähdennä, että neuvomalla poikaansa arkaluonteisessa asiassa Alma täytti velvollisuuttaan 
isänä. Pyydä oppilaita miettimään, kuinka he saattaisivat suhtautua vanhempiensa tai 
kirkon johtajiensa neuvoihin, jotka liittyvät sukupuoliseen puhtauteen. Kehota oppilaita 
lukemaan itsekseen Alma 39:7–8 ja panemaan merkille, mikä oli Alman tarkoitus hänen 
opettaessaan Koriantonille sukupuolisynnin vakavuutta.

• Mikä oli syynä siihen, että Alma opetti Koriantonille tämän synnin vakavuutta? (Auttaakseen 
Koriantonia tekemään parannuksen, jottei tämän tarvitsisi seisoa syyllisenä Jumalan edessä.)

• Kuinka meidän pitäisi suhtautua, kun joku kutsuu meitä tekemään parannuksen?

Auta oppilaita ymmärtämään, miksi vanhemmat Alman tavoin kutsuvat lapsiaan tekemään 
parannusta, lukemalla kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin D. Todd Christof-
fersonin seuraava lausunto:

”Kutsu parannukseen on rakkauden osoitus. – – Ellemme kutsu muita muuttu-
maan tai ellemme vaadi parannusta itseltämme, emme täytä yhtä perusvelvolli-
suutta, 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 
parannukseen pidetään toisinaan suvaitsemattomana tai hyökkäävänä ja se 

voidaan jopa torjua, mutta Hengen opastuksella esitettynä se on todellisuudessa teko, joka osoittaa 
aitoa välittämistä.” (”Parannuksen jumalallinen lahja”, Liahona, marraskuu 2011, s. 39.)

Alma 39:9–19
Alma kannustaa Koriantonia tekemään parannuksen
Esittele neuvo, jonka Alma antoi pojalleen siitä, kuinka tulee tehdä parannus ja kääntyä 
Herran puoleen, kirjoittamalla taululle seuraavaa: Parannuksentekoon sisältyy …

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Alma 39:9–13. Pysähtykää 
kunkin jakeen jälkeen, ja esitä oppilaille seuraavat kysymykset:

Alma 39:9

• Mitä syntiensä hylkääminen tarkoittaa? (Lakkaa tekemästä niitä.)

• Miten ilmaukset ”ettet enää seuraa silmiesi himoja” ja ”kiellät itseltäsi kaiken tällaisen” 
liittyvät syntien hylkäämiseen? (Saattaa olla hyödyllistä selittää, että meidän aikanamme 
ilmaus ”silmiesi himoja” voisi viitata kuviin ja viihteeseen, jotka ovat jollakin tavoin 
pornografisia. Tähdentääksesi pornografian vaaraa voisit pyytää oppilaita lukemaan tähän 
aiheeseen liittyvän neuvon Nuorten voimaksi - kirjasen sivulta 12.)

• Millä tavoin nuoret myöhempien aikojen pyhät voivat harjoittaa itsehillintää sukupuo-
liseen puhtauteen liittyvissä asioissa ja välttää seuraamasta silmiensä himoja? (Voisit 
auttaa oppilaita keskustelemaan tästä kysymyksestä yksityiskohtaisemmin kuvailemalla 
joitakin tilanteita, jotka liittyvät oppilaidesi kulttuuriin ja olosuhteisiin. Voisit esimerkiksi 
sanoa seuraavaan tapaan: Myöhempien aikojen pyhiin kuuluva nuori nainen on päät-
tänyt harjoittaa itsehillintää, mutta sitten eräs nuori mies, jota hän ihailee, kutsuu hänet 
sopimattomiin juhliin. Kuinka hänen tulisi toimia?)

Tähdennä, että Alma 39:9 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Voisit ehdottaa, että oppilaat 
merkitsevät tämän kohdan pyhiin kirjoituksiinsa, jotta he pystyvät löytämään sen helposti.

Alma 39:10

• Millä tavoin se, että pyrimme saamaan hengellistä ravintoa – mahdollisesti vanhemmilta, 
kirkon johtohenkilöiltä, sisaruksilta tai luotettavilta ystäviltä – voi auttaa meitä tekemään 
parannuksen?

Alma 39:11

• Mitä tarkoittaa ilmaus ”älä salli – – eksyttää itseäsi”? 

• Mitkä ovat niitä turhia tai mielettömiä asioita, joiden nykyään näette eksyttävän ihmisiä?

Alma 39:9 on 
pyhien kirjoitusten 
hallittava kohta. Katso 
oppiaiheen lopussa 
annettua opetusehdo-
tusta auttaaksesi 
oppilaita hallitsemaan 
tämän kohdan.
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ALMA 39

Alma 39:12

• Mitä tarkoitetaan pahojen tekojen lopettamisella? (Synnin välttämistä.)

Alma 39:13

Selitä, että parannus tarkoittaa sitä, että ”kääntää sydämensä ja tahtonsa Jumalaan” (PKO, ”Paran-
nus”). Pyhissä kirjoituksissa ilmaus ”kääntyä Herran puoleen” tarkoittaa yleensä parannusta.

• Mitä mielestänne tarkoittaa ilmaus ”kääntyä Herran puoleen kaikesta mielestään, väke-
vyydestään ja voimastaan”?

Muistuta oppilaille, että lähetystyössä soramilaisten keskuudessa Koriantonin käytös oli 
johtanut siihen, etteivät jotkut uskoneet Alman sanoihin (ks. Alma 39:11).

• Kun syntimme vaikuttavat muihin, mitä meidän täytyy tehdä osana parannuksente-
koamme? (Myöntää eli tunnustaa virheemme niille, joita olemme loukanneet, ja pyrkiä 
korjaamaan aikaansaamamme vahinko.)

Kirjoita taululle seuraava totuus: Parannuksentekoon sisältyy se, että tunnustamme ja 
hylkäämme syntimme sekä käännymme Herran puoleen kaikesta mielestämme, väke-
vyydestämme ja voimastamme. Voisit ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat tämän lausuman 
pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Alma 39:13 viereen. Kehota oppilaita kirjoittamaan semi-
naarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan, mitä he ajattelevat Herran 
haluavan heidän tekevän, jotta he kääntäisivät sydämensä ja tahtonsa Häneen täydemmin.

Tähdennä Vapahtajan roolia parannuksenteossa pyytämällä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 
Alma 39:15–16, 19. Pyydä luokkaa panemaan merkille, mikä sana toistuu näissä jakeissa 
kolme kertaa. (Sana on ”ilosanomaa”. Voisit selittää sen tarkoittavan hyvää uutista.)

• Mitä ilosanomaa Alma opetti pojalleen? (Oppilaiden esittämien vastausten joukossa tulisi ilmetä 
tämä totuus: Jeesus Kristus tuli ottamaan pois maailman synnit. Voisit kirjoittaa sen taululle.)

• Miksi Jeesuksen Kristuksen tuleminen oli hyvä uutinen Koriantonille? (Kun oppilaat 
vastaavat tähän kysymykseen, voisit kertoa heille, että myöhemmin Korianton teki 
parannuksen synneistään ja palasi lähetystyöhön [ks. Alma 49:30].)

Voisit halutessasi kertoa luokalle, millä tavoin sanoma Jeesuksen Kristuksen sovituksesta 
on ollut ilosanomana sinulle tai tuntemillesi ihmisille. Lausu lisäksi todistuksesi niistä 
luvun Alma 39 periaatteista, joista olette yhdessä keskustelleet. Kannusta oppilaita noudat-
tamaan Hengen kehotuksia, joita he ovat saattaneet saada oppitunnin aikana siitä, kuinka 
varjella puhtauttaan ja kääntyä Herraan tekemällä parannus.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Alma 39:9
Jaa luokka neljän tai viiden hengen ryhmiin. Anna jokaiselle ryhmälle noppa ja lyijykynä. (Jos 
käytettävissä ei ole noppia, voisit soveltaa toimintaa siten, että laitat kirjekuoreen tai johon-
kin astiaan tai rasiaan kuusi pientä paperilappua, joihin on kirjoitettu numerot 1–6.) Lisäksi 
jokainen oppilas tarvitsee tyhjän paperiarkin. Pyydä kutakin oppilasryhmää istumaan tiiviisti 
pöydän ympärillä tai piirissä. Kehota heitä ottamaan pyhistä kirjoituksistaan esiin Alma 39:9.

Selitä, että toiminnan tarkoituksena on ehtiä ensimmäisenä omassa ryhmässään kirjoittamaan 
jakeen Alma 39:9 teksti kokonaisuudessaan. Koska ryhmällä on vain yksi kynä, vain yksi ryh-
män jäsenistä voi kirjoittaa kerrallaan. Kynän saa käyttöönsä heitettyään nopalla numeron 1.

Anna kunkin ryhmän jäsenen vuorollaan heittää noppaa (tai ottaa esiin paperilappu ja 
sitten laittaa se takaisin). Kun joku heittää nopalla (tai ottaa esiin) numeron 1, hän saa 
kynän ja alkaa kirjoittaa lausuen kunkin sanan ääneen sitä mukaa kuin kirjoittaa sen. Sillä 
välin muut ryhmässä heittävät vuorotellen noppaa päästäkseen käyttämään kynää. Kun 
joku muu oppilas ryhmässä saa numeron 1, hän saa kynän edelliseltä kirjoittajalta ja alkaa 
kirjoittaa jaetta omaan paperiinsa lausuen samalla sanat ääneen. Edellinen kirjoittaja liittyy 
muun ryhmän mukaan heittämään noppaa. Aina kun oppilas saa kynän käyttöönsä ja hän 
on jo kirjoittanut osan jakeesta paperiinsa, hänen täytyy ensin lukea kirjoittamansa osuus 
ääneen ennen kuin hän saa jatkaa jakeen kirjoittamista. (Tämä toistaminen auttaa oppilaita 
oppimaan jakeen ulkoa.) Toiminta päättyy, kun joku minkä tahansa ryhmän oppilaista on 
kirjoittanut kohdan Alma 39:9 kokonaisuudessaan.

Pyydä toiminnan jälkeen luokkaa toistamaan jae kokonaisuudessaan.

Huom. Tämän oppiaiheen luonteen ja pituuden vuoksi haluat ehkä käyttää tätä toimintaa 
jonakin toisena päivänä, kun teille jää ylimääräistä aikaa.



336

Johdanto
Kun Alma varoitti poikaansa Koriantonia synnin 
seurauksista, hän myös kertoi elämästä kuoleman 
jälkeen. Hän selitti, että Jeesuksen Kristuksen sovituk-
sen ansiosta koko ihmiskunta nousee kuolleista. Hän 
kertoi henkimaailmasta, missä kuolleet – sen mukaan 
mitä valintoja he ovat tehneet kuolevaisuudessa 

– odottavat ylösnousemukseen saakka joko paratiisissa 
tai vankilassa.

Huom. Tässä oppiaiheessa oppilailla on mahdollisuus opet-
taa toisiaan. Valmistele ennen oppituntia monisteet, joissa 
on ohjeet pareille. Tutustu kaikkiin ohjeisiin, jotta osaat 
auttaa oppilaita, kun he valmistautuvat opettamaan.

OPPIAIHE 97

Alma 40

Opetusehdotuksia

Alma 40
Alma kertoo Koriantonille henkimaailmasta ja ylösnousemuksesta
Kirjoita taululle ennen oppituntia seuraavat kysymykset:

1. Minkä ansiosta meidän on mahdollista elää sen jälkeen kun olemme kuolleet? Ketkä 
nousevat kuolleista?

2. Minne me menemme, kun kuolemme? Millaista siellä on?

3. Mikä on ylösnousemus? Kuinka meidän ylösnoussut ruumiimme eroaa kuolevaisesta 
ruumiistamme? Mitä teemme sen jälkeen kun olemme nousseet kuolleista?

Kehota oppilaita kuvittelemaan, että he ovat lähetyssaarnaajia ja että he ovat sopineet tapaavansa 
henkilön, joka etsii vastauksia taululle kirjoitettuihin kysymyksiin. Selitä, että luvussa Alma 40 
Alma jatkaa opetuksiaan pojalleen Koriantonille ja luku sisältää vastauksia näihin kysymyksiin.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 40:1. Pyydä oppilaita mainitsemaan, miksi 
Alma puhui ylösnousemuksesta poikansa kanssa.

• Miksi Alma puhui Koriantonille ylösnousemuksesta?

• Kun muistelette Koriantonin valintoja, miksi ylösnousemus olisi saattanut vaivata hänen 
mieltään?

Jaa luokka pareihin. Anna kullekin parille yksi numero: 1, 2 tai 3. Kehota kutakin paria 
työskentelemään aivan kuin he olisivat lähetystyötovereita ja valmistautumaan opettamaan 
lyhyt oppiaihe, joka vastaa taululla oleviin heidän numeronsa mukaisiin kysymyksiin. Auta 
heitä valmistautumaan antamalla heille kopio heidän numeronsa mukaisista ohjeista (ks. 
alla). Kun oppilaat työskentelevät, voisit kulkea eri puolilla luokkaa, niin että pystyt kuun-
telemaan ja tarvittaessa auttamaan.

Pari 1 – Alma 40:1–5

Kysymykset: Minkä ansiosta meidän on mahdollista elää sen jälkeen kun olemme kuolleet? 
Ketkä nousevat kuolleista?

Valmistautukaa vastaamaan näihin kysymyksiin käyttämällä kohtaa Alma 40:1–5. Kun 
valmistaudutte, päättäkää, minkä osuuden oppiaiheesta kumpikin opettaa. Valmistautukaa 
tekemään seuraavaa:

Kertokaa hieman teille annetun kohdan taustaa. (Kun opetatte pyhiä kirjoituksia apuna 
käyttäen, selittäkää, kuka puhuu ja kenelle, ja kertokaa muista mahdollisista olosuhteista, 
jotka saattaisivat auttaa oppijoita ymmärtämään kyseisen kohdan.)

Lukekaa jakeet, jotka vastaavat edellä mainittuihin kysymyksiin. Selittäkää, kuinka näiden 
jakeiden totuudet auttavat vastaamaan näihin kysymyksiin. Kun teette niin, varmistakaa, 
että jokainen ymmärtää, että Jeesuksen Kristuksen ansiosta koko ihmiskunta nou-
see kuolleista. Voisitte myös ehdottaa, että ne, joita opetatte, kirjoittavat tämän totuuden 
pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Alma 40:1–5 viereen.

Auta oppilaita pari-  tai 
ryhmätyöskentelyssä
Kun oppilaat työsken-
televät pareittain tai 
ryhmissä, voisit kulkea 
eri puolilla luokkaa 
ja kuunnella heidän 
keskusteluaan. Tämä 
auttaa sinua tietämään, 
kuinka paljon aikaa he 
tarvitsevat tehtävänsä 
suorittamiseen. Sen 
avulla voit myös kuulla, 
kun oppilaat kertovat 
oivalluksia, joihin haluat 
ehkä viitata myöhem-
min oppitunnin aikana. 
Huomaa, että oppilaat 
suhtautuvat usein luon-
tevammin siihen, että 
kuuntelet heidän kes-
kusteluaan, kun kehut 
heidän pyrkimyksiään ja 
oivalluksiaan.
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Kertokaa, miksi lupaus ylösnousemuksesta on teille tärkeä. Voisitte myös kysyä niiltä, joita 
opetatte, miksi he arvostavat lupausta ylösnousemuksesta.

Todistakaa opettamistanne totuuksista.

Pari 2 – Alma 40:6–14

Kysymykset: Minne me menemme, kun kuolemme? Millaista siellä on?

Valmistautukaa vastaamaan näihin kysymyksiin käyttämällä jakeita Alma 40:6–7, 11–14. 
Kun valmistaudutte, päättäkää, minkä osuuden oppiaiheesta kumpikin opettaa. Valmistau-
tukaa tekemään seuraavaa:

Kertokaa hieman teille annetun kohdan taustaa. (Kun opetatte pyhiä kirjoituksia apuna 
käyttäen, selittäkää, kuka puhuu ja kenelle, ja kertokaa muista mahdollisista olosuhteista, 
jotka saattaisivat auttaa oppijoita ymmärtämään kyseisen kohdan.)

Lukekaa jakeet, jotka vastaavat edellä mainittuihin kysymyksiin. Selittäkää, kuinka näi-
den jakeiden totuudet auttavat vastaamaan näihin kysymyksiin. (Saattaa olla hyödyllistä 
tuoda esiin, että kun Alma käytti ilmausta ”ulkoinen pimeys”, hän ei viitannut Saatanan ja 
kirottujen lopulliseen olotilaan. Hän viittasi jumalattomien olotilaan heidän kuolemansa ja 
ylösnousemuksensa hetken välisenä aikana. Nykyään me käytämme tästä olotilasta yleensä 
nimitystä henkivankila.) Kun luette nämä jakeet, varmistakaa, että jokainen ymmärtää, että 
kuoleman ja ylösnousemuksen välisenä aikana vanhurskaiden henget asuvat paratii-
sissa ja jumalattomien henget asuvat vankilassa. Voisitte ehdottaa, että ne, joita opetatte, 
kirjoittavat tämän totuuden pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Alma 40:11–14 viereen.

Kertokaa, kuinka tämän totuuden ymmärtäminen vaikuttaa tässä elämässä tekemiinne 
valintoihin. Voisitte myös kysyä niiltä, joita opetatte, kuinka heidän ymmärryksensä elä-
mästä kuoleman jälkeen on auttanut heitä.

Todistakaa opettamistanne totuuksista.

Pari 3 – Alma 40:21–26

Kysymykset: Mikä on ylösnousemus? Kuinka meidän ylösnoussut ruumiimme eroaa kuolevai-
sesta ruumiistamme? Mitä teemme sen jälkeen kun olemme nousseet kuolleista?

Valmistautukaa vastaamaan näihin kysymyksiin käyttämällä kohtaa Alma 40:21–26. Kun 
valmistaudutte, päättäkää, minkä osuuden oppiaiheesta kumpikin opettaa. Valmistautukaa 
tekemään seuraavaa:

Kertokaa hieman teille annetun kohdan taustaa. (Kun opetatte pyhiä kirjoituksia apuna 
käyttäen, selittäkää, kuka puhuu ja kenelle, ja kertokaa muista mahdollisista olosuhteista, 
jotka saattaisivat auttaa oppijoita ymmärtämään kyseisen kohdan.)

Lukekaa jakeet, jotka vastaavat edellä mainittuihin kysymyksiin. Selittäkää, kuinka näiden jakei-
den totuudet auttavat vastaamaan näihin kysymyksiin. (Kun valmistaudutte opettamaan, saattaa 
olla hyödyllistä ymmärtää, että sana sielu näissä jakeissa viittaa ihmisen henkeen.) Varmistakaa, 
että jokainen ymmärtää, että ylösnousemus on hengen ja ruumiin yhdistyminen uudelleen, 
jolloin kaikki palautetaan oikeaan ja täydelliseen muotoonsa. Voisitte ehdottaa, että ne, joita 
opetatte, kirjoittavat tämän totuuden pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Alma 40:21–23 viereen.

Kertokaa, miksi olette kiitollisia siitä tiedosta, että teidän ruumiinne ja henkenne palaute-
taan jonakin päivänä oikeaan ja täydelliseen muotoonsa. Voisitte myös kuvailla sitä, miten 
tietonne siitä, että tulette jonakin päivänä seisomaan Jumalan edessä tuomittavina, vaikut-
taa valintoihinne. Pyytäkää niitä, joita opetatte, kertomaan, mitä he ajattelevat ylösnouse-
mukseen ja viimeiseen tuomioon liittyvistä opeista.

Todistakaa opettamistanne totuuksista.

Kun oppilaat ovat valmistautuneet vastaamaan heille annettuihin kysymyksiin, järjestä 
heidät pienryhmiksi, jotta he voivat opettaa toisiaan lähetyssaarnaajaroolileikissä. Jokai-
sessa ryhmässä tulee olla kolme paria, joista kukin pari on valmistautunut vastaamaan eri 
kysymyksiin. (Jos luokassa on vähän oppilaita, anna kunkin parin opettaa vuorotellen koko 
luokkaa.) Kannusta oppilaita olemaan oma itsensä, kun he opettavat ja kun he oppivat 
muilta roolileikin aikana. Vakuuta heille, että Pyhä Henki voi innoittaa heitä ja niitä, joita he 
opettavat, jos he opettaessaan ja vastatessaan ovat vilpittömiä. Kuuntele, kun he opettavat 
toisiaan, ja tuo esiin näkemyksiä, kun tunnet siihen innoitusta.

Kun oppilailla on ollut aikaa opettaa toisiaan ryhmissä, voisit esittää luokalle seuraavia kysymyksiä:

• Mitä opitte, kun valmistauduitte vastaamaan teille annettuihin kysymyksiin? Mitä opitte, 
kun saitte opetusta muilta pareilta?
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• Kun tiedätte, että Koriantonilla oli ollut vaikeuksia siveyden lain noudattamisessa, 
kuinka arvelette, että kuolemanjälkeisen elämän luonteen ymmärtäminen on saattanut 
auttaa häntä vastustamaan tulevia kiusauksia?

• Miksi totuudet, joista olemme keskustelleet tänään, ovat merkityksellisiä teille?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 40:25–26 ja panemaan merkille, mitä eroja on 
vanhurskaiden lopullisen tilan ja jumalattomien lopullisen tilan välillä. Kun he ovat kuvailleet, 
mitä he ovat löytäneet, pyydä heitä kertomaan, kuinka tämä kohta vaikuttaa heidän sitou-
mukseensa elää evankeliumin mukaan. Voisit kertoa oman vastauksesi samaan kysymykseen. 
Todista siitä, miten Jeesus Kristus tekee ylösnousemuksen siunaukset mahdollisiksi.

Pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien kertaaminen
Oppilaiden pyhien kirjoitusten kohtia koskeva ymmärrys kasvaa, kun he laativat itse niihin 
liittyviä kysymyksiä. Kehota oppilaita työskentelemään yhdessä luokkana tai pienryhmissä ja 
kirjoittamaan vihjeitä, jotka liittyvät tiettyihin pyhien kirjoitusten hallittaviin kohtiin. (Voisit 
valita tietyn määrän pyhien kirjoitusten kohtia, joita haluaisit oppilaiden opettelevan tai ker-
taavan.) Pyydä heitä sitten lukemaan kirjoittamansa vihjeet sinulle. Jos arvaat pyhien kirjoitus-
ten hallittavan kohdan oikein, saat pisteen. Mikäli et arvaa kohtaa oikein, luokka saa pisteen.

Huom. Tämä oppiaihe on sen verran lyhyt, että aikaa saattaa jäädä tälle pyhien kirjoitusten 
hallittaviin kohtiin liittyvälle toiminnalle. Jotta voit varmistaa, että oppilailla on riittävästi 
aikaa valmistautua ja osallistua oppitunnin aikana, voisit käyttää tätä toimintaa oppitun-
nin lopussa, sikäli kuin aikaa jää. Mikäli teillä ei ole aikaa käyttää tätä toimintaa tämän 
oppitunnin aikana, voit käyttää sitä jonakin muuna päivänä. Muita kertaustoimintoja on 
liitteenä tämän oppikirjan lopussa.

Kommentteja ja taustatietoja
Alma 40:11. ”Otetaan kotiin sen Jumalan luokse, 
joka antoi heille elämän”

Presidentti Joseph Fielding Smith on selittänyt, että 
kohdan Alma 40:11 sanat eivät tarkoita sitä, että mei-
dät tuodaan Jumalan eteen heti kuoltuamme:

”Ymmärrän nämä Alman [Alma 40:11–14] sanat niin, että 
niiden tarkoituksena ei ole ilmaista sitä ajatusta, että 
kaikki henget palaavat Jumalan eteen sitä varten, että 
heidät määrätään rauhan paikkaan tai rangaistuksen 
paikkaan ja että he Hänen edessään saavat kukin oman 
tuomionsa. ’Otetaan kotiin sen Jumalan luokse’ [vrt. 
Saarn. 12:7] tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että heidän 
olemassaolonsa kuolevaisuudessa on päättynyt ja he ovat 
palanneet henkimaailmaan, jossa heidät määrätään teko-
jensa mukaan paikkaan vanhurskaiden tai jumalattomien 
keskuudessa odottamaan siellä ylösnousemusta. ’Takaisin 
Jumalan luokse’ on ilmaus, jolle löytyy vastineita monista 
muista tutuista tilanteista. Esimerkiksi: henkilö viettää 
määrätyn ajan jonkin vieraan maan lähetyskentällä. Kun 
hän vapautuu ja palaa Yhdysvaltoihin, hän saattaa sanoa: 
’On hienoa olla taas kotona.’ Hänen kotinsa saattaa 
kuitenkin olla jossakin päin Utahia tai Idahoa tai muualla 
päin länttä.” (Answers to Gospel Questions, toim. Joseph 
Fielding Smith jr., 5 osaa, 1957–1966, osa 2, s. 85.)

Alma 40:11–15. Missä henkimaailma on?

Presidentti Brigham Young on opettanut:

”Missä henkimaailma on? Se on tässä. – – Menevätkö 
he [niiden henget, jotka ovat kuolleet] järjestetyn 
maailman rajojen ulkopuolelle? Eivät mene. Heidät tuo-
daan esiin tämän maan päällä.” (Discourses of Brigham 
Young, toim. John A. Widtsoe, 1954, s. 376.)

Alma 40:11–15. Mitä hengille tapahtuu 
henkimaailmassa?

”Kun fyysinen ruumis kuolee, henki jatkaa elämää. 
Henkimaailmassa vanhurskaiden henget ’otetaan 
vastaan onnen tilaan, jota sanotaan paratiisiksi, levon 
tilaksi, rauhan tilaksi, missä he saavat levätä kaikista 
vaivoistaan ja kaikesta huolesta ja murheesta’ (Alma 
40:12). Henkivankilaksi kutsuttu paikka on varattu 
’niille, jotka [ovat] kuolleet synneissään vailla tietoa 
totuudesta tai rikkomuksessa hylättyään profeetat’ (OL 
138:32). Vankilassa hengille opetetaan ’uskoa Juma-
laan, parannusta synnistä, sijaiskastetta syntien anteek-
sisaamiseksi, Pyhän Hengen lahjaa, joka saadaan kätten 
päällepanemisen kautta, ja kaikkia muita evankeliumin 
periaatteita, jotka heidän [on] välttämätöntä tuntea’ 
(OL 138:33–34). Jos he hyväksyvät evankeliumin peri-
aatteet, tekevät parannuksen synneistään ja hyväksyvät 
heidän hyväkseen temppeleissä suoritetut toimitukset, 
heidät toivotetaan tervetulleiksi paratiisiin.” (Lujana 
uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s. 74.)
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Johdanto
Jatkaen poikansa Koriantonin neuvomista Alma opetti, 
että palauttamisen suunnitelmaan sisältyy paitsi fyysi-
nen ylösnousemus myös hengellinen palauttaminen, 

jolloin iankaikkinen tilamme kuvastaa tekojamme ja 
toiveitamme kuolevaisuudessa. Alma tähdensi, ettei 
jumalattomuus voi koskaan johtaa onneen.
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Alma 41

Opetusehdotuksia

Alma 41
Alma opettaa Koriantonille palauttamisen suunnitelmaa
Pyydä luokkaa miettimään, miten se vaikuttaisi henkilön tekoihin, jos hän uskoisi seuraa-
vat lausumat (pysähdy jokaisen kohdan jälkeen ja anna oppilaiden vastata):

Kuoleman jälkeen ei ole elämää.

Kuoleman jälkeen meidät tehdään täydellisiksi riippumatta siitä, mitä olemme tehneet 
maan päällä.

Viimeisellä tuomiolla meidät palkitaan hyvistä teoistamme ja meitä rangaistaan pahoista 
teoistamme.

• Miksi on tärkeää, että meillä on oikea ymmärrys siitä, mitä meille tapahtuu kuoleman jälkeen?

Muistuta oppilaille, että luvussa Alma 40 he saivat tietää, mitä Alma opetti Koriantonille 
henkimaailmasta, ylösnousemuksesta ja tuomiosta. Selitä, että luvussa Alma 41 meille ker-
rotaan, että Koriantonia hämmensi se, mitä jotkut opettivat ylösnousemuksesta. Tuo esiin 
ilmaus ”kulkeneet kauas harhaan” jakeessa Alma 41:1 ja kehota oppilaita lukemaan tämä 
jae sekä panemaan merkille, mikä sai jotkut ihmiset kulkemaan harhaan.

• Miksi jotkut ihmiset kulkivat harhaan? (Voisit selittää, että kirjoitusten vääristeleminen 
on niiden esittämistä virheellisesti tai niiden merkityksen muuttamista.)

• Mitä Alma sanoi aikovansa selittää Koriantonille?

Kun oppilaat ovat tunnistaneet sanan palauttaminen, voisit kirjoittaa sen taululle. Selitä, 
että palauttaminen tarkoittaa saattamista takaisin aiempaan tilaan.

Selitä, että Alma halusi Koriantonin ymmärtävän, että siihen, mistä hän käytti nimitystä 
”palauttamisen suunnitelma”, sisältyy fyysinen puoli ja hengellinen puoli (Alma 41:2). 
Kehota oppilaita tutkimaan itsekseen kohtaa Alma 41:2–5 ja panemaan merkille asioita, 
jotka kuoleman jälkeen palautetaan meille fyysisesti, sekä asioita, jotka palautetaan hen-
gellisesti. Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät löytämänsä asiat. 

• Mikä palauttamisen suunnitelman fyysinen puoli mainitaan jakeessa Alma 41:2? (Ylösnou-
semuksessa henki palautetaan ruumiiseen ja jokainen ruumiinosa palautetaan ennalleen.)

• Mikä palauttamisen suunnitelman hengellinen puoli mainitaan jakeissa Alma 41:3–5? 
(Kun oppilaat vastaavat, kirjoita taululle seuraava totuus: Meidät palautetaan joko 
onneen tai kurjuuteen sen mukaan, millaisia tekomme ja halumme ovat olleet 
kuolevaisuudessa.)

Kehota oppilaita kuvittelemaan, että he opettavat näitä jakeita Alkeisyhdistyksen luokalle.

• Kuinka selittäisitte hengellisen palauttamisen opin siten, että lapset pystyvät sen 
ymmärtämään?

Muistuta oppilaille, että Korianton oli rikkonut siveyden lakia ja oli jättänyt lähetyssaarnaa-
jan velvollisuutensa (ks. Alma 39:2–4).

• Millä tavoin oikea ymmärrys hengellisen palauttamisen opista olisi saattanut auttaa 
Koriantonia tekemään parempia valintoja? Millä tavoin tämän opin ymmärtäminen voi 
vaikuttaa meidän tekoihimme ja haluihimme?
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Todista tämän opin totuudesta ja kerro ajatuksiasi Jumalan oikeudenmukaisuudesta Hänen 
palauttaessaan meidät jokaisen joko hyvään tai pahaan meidän halujemme ja meidän 
tekojemme mukaisesti.

Kirjoita taululle seuraava kysymys: Entä jos olen tehnyt syntiä?

• Mitä me palauttamisen suunnitelman mukaan saamme, jos olemme tehneet syntiä?

• Onko meillä mitään keinoa saada hyvyys ja onnellisuus palautetuiksi itsellemme, jos 
olemme tehneet väärin?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 41:6–9. Pyydä luokkaa panemaan merkille, 
mitä me voimme tehdä, jotta hyvyys ja onnellisuus palautetaan meille silloinkin, kun olemme 
tehneet syntiä. (Meidän täytyy tehdä parannus ja haluta vanhurskautta koko elämämme ajan.)

• Mitkä sanat tai ilmaukset kohdassa Alma 41:6–7 antavat ymmärtää, että me olemme 
vastuussa siitä, mitä saamme ylösnousemuksessa? Missä mielessä me olemme omia 
tuomareitamme? (Valintamme kuolevaisuudessa määräävät sen, millaisen tuomion 
saamme, kun seisomme Jumalan edessä.)

Tuo esiin, että jotkut luulevat voivansa palata asumaan Jumalan luo ottamatta henkilökoh-
taista vastuuta teoistaan. He sanovat usein, että heidän syntiset valintansa ovat hauskan-
pitoa. Toisinaan ne, jotka tekevät syntiä, saattavat vaikuttaakin onnellisilta.

Kehota oppilaita nousemaan ja lukemaan Alma 41:10 yhteen ääneen. Tähdennä, että Alma 
41:10 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät 
tämän kohdan selvästi erottuvalla tavalla, jotta he pystyvät löytämään sen helposti. (Koska 
tämä on pyhien kirjoitusten hallittava kohta, voisit pyytää heitä toistamaan sen yhdessä 
useamman kerran. Voisit kysyä, osaako joku luokassa lausua sen ulkoa.) Kun oppilaat ovat 
lausuneet kohdan, pyydä heitä istuutumaan. Kirjoita taululle ”Jumalattomuus ei ole kos-
kaan ollut onnea.”

• Miksi on totta, että ”jumalattomuus ei ole koskaan ollut onnea”?

• Mikä on esimerkkinä siitä, kuinka Saatana haluaisi meidän rikkovan jotakin käskyä ja 
uskovan, että voimme silti kokea onnea?

Auta oppilaita ymmärtämään, mikä ero on katoavien maailmallisten mielihyvien ja Her-
ran tarjoaman onnen välillä, lukemalla seitsemänkymmenen koorumin jäsenen, vanhin 
Glenn L. Pacen seuraavat sanat:

”Sellaiset teot, jotka Herra on aina tuominnut ja joita yhteiskunta vuosikausia katsoi kar-
saasti, ovat nyt saman yhteiskunnan hyväksymiä ja suosittelemia. Tiedotusvälineet tarjoile-
vat näitä samoja tekoja niin, että ne näyttävät houkuttelevilta. – –

Älkää erehtykö luulemaan telestistä nautintoa selestiseksi iloksi ja onneksi. Älkää luulko 
itsehillinnän puutetta vapaudeksi. Täydellinen vapaus ilman asianmukaisia rajoituksia tekee 
meistä himojemme orjia. Älkää kadehtiko vähäisempää ja alhaisempaa elämää. – –

Niitä käskyjä, joita te noudatatte, ei antanut tunteeton Jumala, joka haluaa estää teitä pitä-
mästä hauskaa, vaan rakastava taivaallinen Isä, joka haluaa teidän olevan onnellisia niin 
täällä maanpäällisessä elämässä kuin tämän elämän jälkeenkin.” (”Eiväthän he ole todella 
onnellisia?”, Valkeus, tammikuu 1988, s. 36.)

Kirjoita taululle seuraava lausuma. Voisit ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat sen pyhiin kir-
joituksiinsa kohdan Alma 41:10 viereen. (Lausuma on artikkelissa ”To ’the Rising Genera-
tion’”, New Era, kesäkuu 1986, s. 5.)

”Emme voi tehdä väärin ja tuntea oloamme hyväksi. Se on mahdotonta!” (Presidentti Ezra Taft 
Benson)

Sano oppilaille, että jakeessa Alma 41:11 selitetään, miksi on mahdotonta olla todella 
onnellinen, kun tekee vääriä valintoja. Jäljennä taululle seuraava taulukko (voisit tehdä sen 
ennen oppitunnin alkua) tai valmista siitä moniste jokaiselle oppilaalle. Järjestä oppilaat 
pareiksi ja kehota heitä yhdistämään kukin jakeen Alma 41:11 ilmaus ja siihen sopiva mer-
kitys. Pyydä heitä myös keskustelemaan mukana olevista kysymyksistä.

Lukekaa yhteen ääneen
Lukeminen yhteen 
ääneen voi painottaa 
pyhien kirjoitusten koh-
taa sekä osaltaan lisätä 
ykseyttä luokassa. Se 
on myös yksi tapa lisätä 
vaihtelua oppiaiheeseen. 
Käytä tätä ideaa, kun 
huomaat, että oppilaat 
saattaisivat kaivata 
vaihtelua oppiaiheen 
kulkuun. Kannusta heitä 
lukiessaan lausumaan 
sanat ajatuksella ja 
yhteen ääneen.

Alma 41:10 on 
pyhien kirjoitusten 
hallittava kohta. Katso 
oppiaiheen lopussa 
annettua opetusehdo-
tusta auttaaksesi 
oppilaita hallitsemaan 
tämän kohdan.
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Jakeen Alma 41:11 ilmauksia, jotka 
kuvailevat olemista ”luonnontilassa”

Merkitys

1. ”lihallisessa tilassa” a. meitä rajoittavat ja kuormittavat meidän 
syntimme

 2. ”katkeruuden sapessa ja pahuuden 
kahleissa”

 b. meiltä puuttuvat Jumalan siunaukset 
ja ohjaus, olemme menettäneet Pyhän 
Hengen kumppanuuden

 3. ”vailla Jumalaa maailmassa”  c. olemme lihan tahdon säätelemiä

Tästä jakeesta huomaamme, että ”Jumalan luonne” on ”onnen luonnetta”. Mitä tämä kertoo 
teille siitä, miksi synnillisyys on vastoin onnen luonnetta?
Mitä selkeitä esimerkkejä on siitä, miksi ihmiset saattavat huomata olevansa onnettomuuden tilassa?

(Vastaukset: 1–c, 2–a, 3–b)

Auta oppilaita näkemään, kuinka ”luonnontilassa” pysyminen liittyy palauttamisen oppiin, 
pyytämällä yhtä oppilasta lukemaan Alma 41:12. Kun jae on luettu, pyydä oppilaita vastaa-
maan Alman kysymykseen. Pyydä sitten oppilaita lukemaan Alman vastaus omaan kysy-
mykseensä jakeista Alma 41:13–15. (Voisit ehdottaa, että he merkitsevät sen, mikä Alman 
sanojen mukaan palautettaisiin meille osana palauttamisen suunnitelmaa.)

Pyydä oppilaita kuvittelemaan, että heillä on ystävä, joka päättää toimia vastoin Herran 
käskyjä mutta haluaa tulla palautetuksi vanhurskauteen. Kehota oppilaita selittämään 
palauttamisen oppi toiselle oppilaalle, aivan kuin tämä olisi kyseinen ystävä, käyttäen 
apuna jakeita Alma 41:12–15. (Oppilaat voivat käyttää omia sanoja tai taululle kirjoitettua 
lausumaa: ”Meidät palautetaan joko onneen tai kurjuuteen sen mukaan, millaisia tekomme ja 
halumme ovat olleet kuolevaisuudessa.”)

Näytä oppilaille bumerangia tai piirrä siitä kuva taululle.

Kysy oppilailta, mitä bumerangi tekee, kun se heitetään oikealla tavalla. (Se palaa siihen 
paikkaan, mistä se heitettiin.) Pyydä heitä lukemaan itsekseen Alma 41:14–15 ja panemaan 
merkille, millä tavoin bumerangi voisi edustaa näissä jakeissa opetettuja totuuksia. (Voisit 
ehdottaa, että oppilaat merkitsevät nämä jakeet.) Kehota oppilaita selostamaan, mitä he 
ovat saaneet selville.

• Mitä te toivotte saavanne osaksenne muilta ja Herralta tässä elämässä ja tulevassa? 
(Mahdollisia vastauksia: ystävällisyyttä, armoa ja rakkautta. Voisit kirjoittaa oppilaiden 
vastauksia taululle.)

• Milloin te olette osoittaneet muita kohtaan hyvyyttä, armeliaisuutta tai ystävällisyyttä ja 
saaneet sitä myöhemmin takaisin?

Kannusta oppilaita asettamaan tavoitteeksi toimia sellaisin tavoin ja omaksua sellaisia omi-
naisuuksia, jotka kuvastavat sitä, mitä he toivovat tulevan palautetuksi heille tässä elämässä 
ja tulevassa. Todista onnellisuudesta, jota koemme, kun toimimme vanhurskaasti.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Alma 41:10
Huom. Tämän oppiaiheen luonteen ja pituuden vuoksi seuraava toiminta sopisi paremmin 
käytettäväksi jonakin toisena päivänä, kun teille jää ylimääräistä aikaa.

Kirjoita taululle seuraavaa: … on onnea.

Kehota oppilaita keksimään käänteinen lausuma opista, jota opetetaan jakeessa Alma 
41:10. (Yksi mahdollinen vastaus: ”Vanhurskaus on onnea.”) Kehota sitten oppilaita 
luettelemaan sellaisia vanhurskaita tekoja, joiden he katsovat sopivan tyhjään kohtaan. 
(Esimerkiksi: ”Muiden palveleminen on onnea.”) Kysy oppilailta, voivatko he todistaa siitä, 
että jokin näistä vanhurskaista teoista johtaa onneen. Kun muutama oppilas on kertonut 
kokemuksistaan ja lausunut todistuksensa, kehota luokkaa kirjoittamaan taskukokoiselle 
kortille tai paperilapulle 1–2 vanhurskasta tekoa, jotka he voivat tehdä viikolla lisätäkseen 
onnellisuuttaan. Kannusta heitä pitämään paperia mukanaan muistutuksena sekä kerto-
maan pyrkimyksistään tulevina päivinä.

Kehota oppilaita 
selittämään oppeja 
ja periaatteita
Anna oppilaille mah-
dollisuus selittää muille 
niitä oppeja ja periaat-
teita, joita he oppivat 
luokassa. Kun he val-
mistautuvat selittämään 
evankeliumin totuuksia, 
he oppivat pohdiskele-
maan pyhien kirjoitusten 
kohtia syvällisemmin 
ja järjestämään ajatuk-
siaan. Kun he selittävät 
näitä totuuksia muille, 
Pyhä Henki syventää 
heidän ymmärrystään 
ja todistustaan hei-
dän opettamistaan 
totuuksista.
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Johdanto
Alma päätti neuvonsa pojalleen Koriantonille selittä-
mällä, että taivaallinen Isä on suonut synnintekijöille 
keinon saada armon. Hän opetti, että Jumalan oikeu-
denmukaisuus vaatii, että synnintekijät erotetaan pois 

Jumalan edestä. Sitten hän todisti, että Jeesus Kristus 
tyydyttäisi oikeudenmukaisuuden vaatimukset (ks. 
Alma 42:15) kärsimällä kaikkien niiden puolesta, jotka 
ovat tehneet syntiä, ja suomalla armon katuville.

OPPIAIHE 99

Alma 42

Opetusehdotuksia

Alma 42:1–14
Alma puhuu Koriantonille Jumalan oikeudenmukaisuudesta
Piirrä ennen oppituntia taululle yksinkertainen vaaka, kuten näkyy seuraavalla sivulla. (Älä lisää 
piirrokseen sanoja, ennen kuin oppiaiheessa kehotetaan tekemään niin. Voisit kannustaa oppilaita 
jäljentämään tämän piirroksen seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan.)

Kirjoita vaa’an yläpuolelle seuraava lausuma: Haluan, että viimeinen tuomio on oikeudenmukainen.

Kehota oppilaita nostamaan kätensä, jos he ovat samaa mieltä taululla olevan lausuman kanssa.

• Miksi te haluatte, että viimeinen tuomio on oikeudenmukainen?

• Mitä sana oikeudenmukainen tarkoittaa?

Esitä, että oikeudenmukainen voisi tarkoittaa sitä, että saa sen, minkä ansaitsee. Kirjoita 
taululle vaa’an alle sana Oikeudenmukaisuus.

Auta oppilaita ymmärtämään oikeudenmukaisuuden käsitettä pyytämällä yhtä oppilasta luke-
maan kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Dallin H. Oaksin seuraava selitys:

”Oikeudenmukaisuudella on monta merkitystä. Yksi on tasapaino. Eräs oikeudenmukaisuuden ylei-
nen vertauskuva on tasapainossa oleva vaaka. Näin ollen kun ihmisten lakeja on rikottu, oikeuden-
mukaisuus edellyttää tavallisesti, että määrätään rangaistus, joka palauttaa [vaa’an] tasapainon. – –

Jumalan lait ovat samalla tavoin sidoksissa oikeudenmukaisuuteen. Käsitys, jonka mukaan 
oikeudenmukaisuus on sitä, mitä kukin ansaitsee, on peruslähtökohtana kaikille pyhien 
kirjoitusten kohdille, joissa puhutaan siitä, että ihmiset tuomitaan tekojensa mukaan.” 
(”Sins, Crimes, and Atonement”, puhe kirkon koululaitoksen uskonnonopettajille, 7. hel-
mikuuta 1992, s. 1, si. lds. org.)

Selitä, että Alman pojan Koriantonin mieltä vaivasi viimeisen tuomion oikeudenmukai-
suus. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 42:1 samalla kun muut luokan jäsenet 
panevat merkille, mitä Korianton piti viimeisessä tuomiossa epäoikeudenmukaisena.

• Mitä Korianton piti epäoikeudenmukaisena? (Että synnintekijät määrättäisiin kurjuuten tilaan.)

• Miksi Korianton olisi halunnut uskoa, että oli epäoikeudenmukaista rangaista niitä, jotka 
olivat tehneet syntiä? (Jos oppilaita tarvitsee muistuttaa siitä, että Korianton kamppaili 
useiden eri syntien kanssa, pyydä heitä katsomaan jakeita Alma 39:2–3.)

• Jos oikeudenmukaisuus tarkoittaa sitä, että saamme, mitä ansaitsemme, ja että meitä 
rangaistaan synneistämme, miten tämä saattaisi aiheuttaa huolta myös meille? (Me 
kaikki teemme syntiä ja olemme oikeudenmukaisuuden vaatimusten alaisia.)

Tiivistä Alma 42:2–11 selittämällä, että Alma puhui Koriantonin mieltä vaivanneesta asiasta. Hän 
opetti, että Aadamin lankeemus saattoi koko ihmiskunnan langenneeseen tilaan, jossa heidän 
täytyy kokea fyysinen kuolema ja hengellinen kuolema (ks. Alma 42:9). Hän selitti myös, että 
ellei olisi keinoa, jolla meidät voidaan pelastaa tästä langenneesta tilasta, koko ihmiskunnan 
sielut olisivat kurjia ja erotettaisiin pois Jumalan edestä ikuisiksi ajoiksi (ks. Alma 42:11).

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 42:12. Selitä, että tässä jakeessa tähdennetään sitä, 
että lankeemus ja sen seuraukset, kuten erottaminen Jumalan edestä, ovat seurausta Aadamin 
tottelemattomuudesta Jumalan käskyille. Auta oppilaita ymmärtämään, että kun me olemme tot-
telemattomia Jumalan käskyille – kun teemme syntiä – me loitonnamme itseämme hengellisesti 
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Jumalan luota ja me alistamme itsemme oikeudenmukaisuuden vaatimusten alaisiksi. (Voisit 
pyytää yhtä oppilasta lukemaan ääneen UK 2.) Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Alma 42:14 ja 
panemaan merkille, minkä seurauksen oikeudenmukaisuus vaatii tottelemattomuudesta.

• Mitä tarkoittaa se, että joutuu erotetuksi pois Jumalan edestä? (Ei ole yhteydessä Jumalaan 
eikä pysty palaamaan asumaan Hänen luokseen. Voisit myös mainita, että kun teemme 
syntiä, me vetäydymme pois Pyhän Hengen – jumaluuden jäsenen – kumppanuudesta.)

Lisää taulun piirrokseen ilmaukset Tottelemattomuus eli synti ja Erotettu pois Jumalan 
edestä, kuten alla näkyy.

Sen perusteella, mitä olette oppineet kohdasta Alma 42:1–14, kuinka tiivistäisitte yhteen 
virkkeeseen, mitä oikeudenmukaisuuden laki vaatii, kun henkilö on tottelematon? (Kirjoita 
taululle vaa’an alle seuraava totuus: Tottelemattomuutemme vuoksi oikeudenmukaisuu-
den laki vaatii, että meidät erotetaan pois Jumalan edestä. Voisit ehdottaa, että oppilaat 
kirjoittavat tämän totuuden pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Alma 42:1–14 viereen.)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 42:18 ja panemaan merkille, mitä muuta synnistä seuraa.

• Mitä tarkoittaa se, että jollakulla on omantunnonvaivoja?

Kehota oppilaita pohtimaan tilannetta, jolloin he ovat tunteneet katumusta ja surua tai 
Pyhän Hengen poissaoloa, koska he ovat tehneet syntiä. Pyydä heitä kuvittelemaan sama 
tunne moninkertaisena kaiken sen vuoksi, mitä väärää he ovat joskus tehneet. Pyydä heitä 
sitten kuvittelemaan, että se tunne säilyisi heillä ikuisesti.

Voit ehkä auttaa oppilaita ymmärtämään ja tuntemaan armon tarpeellisuuden esittämällä 
seuraavan kysymyksen:

• Sen perusteella, mitä olette oppineet kohdasta Alma 41:1–14, haluatteko viimeisen tuo-
mion perustuvan yksinomaan oikeudenmukaisuuteen?

Alma 42:15–31
Alma opettaa Koriantonille armonsuunnitelmaa
Auta oppilaita ymmärtämään, että oikeudenmukaisuuden vaatimukset täytyy tyydyttää, 
osoittamalla taululla olevan vaa’an rangaistuspuolta. Voisit ottaa taulusienen aivan kuin 
olisit pyyhkimäisilläsi oikeudenmukaisuuden vaatimukset. Kysy:

• Onko olemassa mitään keinoa, jolla oikeudenmukaisuuden vaatimukset voidaan pyyh-
kiä eli poistaa? (Ei. Kun Jumalan lakeja on rikottu, oikeudenmukaisuus vaatii rangaistuk-
sen. Oikeudenmukaisuuden vaatimukset täytyy jollakin tavoin tyydyttää.)

Auta oppilaita ymmärtämään, että olisi epäoikeudenmukaista pyyhkiä seuraukset, joita 
oikeudenmukaisuus vaatii. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 42:25.

• Mitä Alman mukaan tapahtuisi, jos synnin seuraukset poistettaisiin ja oikeudenmukai-
suuden vaatimukset jätettäisiin tyydyttämättä?

Pyydä oppilaita pohtimaan seuraavaa kysymystä ennen kuin annat heille pyhien kirjoitusten 
viitteen, josta vastaus löytyy:

• Ellei oikeudenmukaisuuden vaatimuksia voi pyyhkiä pois, niin kuinka ne, jotka ovat 
tehneet syntiä (meistä jokainen), voivat koskaan saada omantunnonrauhan ja tulla 
palautetuiksi Jumalan eteen? (Kun olet antanut oppilaille aikaa pohtia kysymystä, kehota 
yhtä oppilasta lukemaan Alma 42:15. Saattaa olla hyödyllistä selittää, että ilmaus ”tyy-
dyttääkseen oikeudenmukaisuuden vaatimukset” tarkoittaa sen hinnan maksamista tai 
sen rangaistuksen kärsimistä, jonka oikeudenmukaisuus vaatii.)

• Kuinka kohdan Alma 42:15 mukaan on mahdollista, että armo voidaan koskaan ulottaa 
koskemaan meitä?

Tottelemattomuus 
eli synti

Erotettu pois 
Jumalan edestä

Oikeudenmukaisuus

Kannusta oppilaita 
pohtimaan kysymystä
Sellaisen kysymyksen 
esittäminen, joka vaatii 
oppilaita miettimään 
ennen vastaamista, 
herättää heissä halun 
saada vastaus selville 
ja saa heidät tutkiste-
lemaan syvällisemmin 
pyhiä kirjoituksia tai 
omia henkilökohtaisia 
kokemuksiaan saadak-
seen ymmärrystä. Anna 
oppilaille aikaa miettiä 
kysymystä, ennen kuin 
osoitat heille pyhistä kir-
joituksista kohdan, josta 
he löytävät vastauksen.



344

OPPIAIHE 99

Oppilaiden vastausten mukaisesti pyyhi taululta ilmaus ”Erotettu pois Jumalan edestä” ja 
kirjoita Jeesuksen Kristuksen sovitus ja Armo. Kirjoita vaa’an alapuolelle seuraava totuus: 
Jeesuksen Kristuksen sovitus tyydytti oikeudenmukaisuuden vaatimukset, jotta armo 
voitaisiin ulottaa koskemaan meitä.

• Mitä teille merkitsee tieto siitä, että Vapahtaja kärsi auliisti teidän puolestanne, jotta armo 
voitaisiin ulottaa koskemaan teitä?

Kehota oppilaita lukemaan Alma 42:22–24 ja panemaan merkille, mitä vaaditaan, jotta 
armo voitaisiin ulottaa koskemaan meitä.

• Mitä meiltä vaaditaan, jotta saisimme armon ja välttyisimme oikeudenmukaisuuden 
täysiltä vaatimuksilta? (Kun oppilaat ovat huomanneet, että keino, jolla voimme saada 
armon, on parannus, kirjoita taululle vaa’an alapuolelle seuraava periaate: Jos teemme 
parannuksen, me saamme armon Vapahtajan sovituksen kautta. Voisit myös ehdot-
taa, että he kirjoittavat sen pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Alma 42:22–24 viereen.)

• Mitä mielestänne tarkoittaa ilmaus ”todella katuvat”? (Ne, jotka tekevät vilpittömän 
parannuksen.)

• Miksi meidän on tärkeää ymmärtää, että Vapahtaja kärsi rangaistukset meidän synneis-
tämme meidän puolestamme?

Selitä, että Jeesus Kristus on meidän Välimiehemme. Välimies on henkilö, joka on kahden 
osapuolen välillä ja auttaa ratkaisemaan ristiriidan. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 
kahdentoista apostolin koorumin presidentin Boyd K. Packerin seuraava lausunto. Kehota 
luokkaa kuuntelemaan ja panemaan merkille, mistä syistä kolmatta henkilöä tarvitaan, 
jotta armo voitaisiin ulottaa koskemaan synnintekijää:

”Iankaikkisen lain mukaan armoa ei voi antaa, ellei ole jotakuta, joka on sekä halukas että 
kykenevä ottamaan velkamme ja maksamaan hinnan ja sopimaan lunastuksemme ehdot.

Ellei ole välimiestä, ellei meillä ole ystävää, oikeudenmukaisuuden koko painon, lieven-
tämättömänä, vailla myötätuntoa, täytyy ehdottomasti langeta meidän päällemme. Täysi 
hyvitys jokaisesta rikkomuksesta, kuinka vähäpätöisestä tai kuinka vakavasta tahansa, 
tullaan 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 oikeudenmu-
kaisuuden iankaikkista lakia. – –

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.)

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Alma 42:29–31 ja panemaan merkille, mitä Alma toivoi 
Koriantonilta. (Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät löytämänsä asiat.)

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että antaa ”Jumalan oikeudenmukaisuuden ja hänen 
armonsa ja pitkämielisyytensä täysin vallita [sydämessään]”?

Kehota oppilaita kirjoittamaan lyhyt oppiaihesuunnitelma, josta näkyy, kuinka he voisivat 
opettaa oikeudenmukaisuuden ja armon käsitteitä muille. Kannusta heitä opettamaan 
perheelleen, mitä he ovat oppineet tänään.

Muistuta oppilaita Koriantonin huolesta, joka liittyi Jumalan oikeudenmukaisuuteen. Voisit todistaa, 
että viimeinen tuomio tulee olemaan oikeudenmukainen ja että lopulta me saamme sen, mitä ansait-
semme, Jumalan oikeudenmukaisuuden ja armon mukaisesti. Voisit myös tuoda esiin, että Korianton 
teki parannuksen synneistään ja hänellä oli myönteinen vaikutus kirkon kasvuun (ks. Alma 49:30). 
Pyydä oppilaita pohtimaan, kuinka heidän ehkä tulee edetä omassa parannuksenteossaan.

Pyydä muutamia oppilaita ilmaisemaan kiitollisuutensa ja todistuksensa Vapahtajan auliudesta 
sovittaa meidän syntimme ja tyydyttää oikeudenmukaisuuden vaatimukset meidän puolestamme. 
Lausu oma todistuksesi siitä armosta ja lunastuksesta, jonka Vapahtajan sovitusuhri tarjoaa meille.

Tottelemattomuus 
eli synti

Jeesuksen Kristuksen sovitus
Armo

Oikeudenmukaisuus
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Johdanto
Kun Alma ja hänen poikansa jatkoivat evankeliumin 
saarnaamista, soramilaiset liittyivät lamanilaisten sota-
joukkoihin hyökätäkseen nefiläisten kimppuun. Sota-
päällikkö Moroni osoitti uskoa ja viisautta johtaessaan 
nefiläisiä puolustautumaan lamanilaisten sotajoukkoa 

vastaan. Vaikka lamanilaisia oli enemmän, nefiläisten 
sotilaiden varustautuminen ja usko Jeesukseen Kristuk-
seen antoivat heille taistelussa etulyöntiaseman. Kun 
lamanilaiset kohtasivat varman tappion, he tekivät 
rauhan liiton ja lähtivät pois maasta joksikin aikaa.

OPPIAIHE 100

Alma 43–44

Opetusehdotuksia

Alma 43
Sotapäällikkö Moronin varustautuminen ja taktiikat auttavat tekemään tyhjiksi 
lamanilaisten sotajoukon suunnitelmat
Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimis-
päiväkirjaan luettelo suunnitelmista, tavoitteista ja toiveista tulevaisuuttaan varten. Kun 
he kirjoittavat, muistuta, että he miettisivät hengellisiä tavoitteita ja toiveita, kuten palve-
lemista lähetystyössä, tulemista sinetöidyksi temppelissä ja perheen kasvattamista. Voisit 
ennen oppituntia kirjoittaa vastaavan luettelon tavoitteista ja toiveista omaa tulevaisuuttasi 
varten. Voisit mainita esimerkkinä joitakin suunnitelmiasi ja toiveitasi auttaaksesi oppilaita 
pääsemään alkuun kirjoittamisessa.

Kun oppilaat ovat kirjoittaneet luettelonsa, pyydä heitä tunnistamaan, mitkä toiveet ja 
tavoitteet ovat heidän mielestään sellaisia, joita Saatana ei haluaisi heidän saavuttavan. 
Pyydä muutamaa oppilasta kertomaan, mitä tavoitteita he tunnistivat. Pyydä heitä selit-
tämään, miksi Saatana ei haluaisi heidän saavuttavan niitä tavoitteita. Voisit myös kysyä 
heiltä, miksi he haluavat niin kovasti saavuttaa ne tavoitteet. Esitä, että lukujen Alma 43–44 
tutkiminen voi auttaa meitä huomaamaan, kuinka me voimme saavuttaa vanhurskaat 
tavoitteemme vastustajan tuhoisista pyrkimyksistä huolimatta.

Tiivistä Alma 43:1–4 selittämällä, että huolimatta Alman pyrkimyksistä tuoda soramilaisia 
takaisin kirkkoon monet heistä liittyivät lamanilaisiin ja varustautuivat hyökkäämään nefi-
läisiä vastaan. Heihin liittyi myös amalekilaisia, jotka soramilaisten tavoin olivat aiemmin 
olleet nefiläisiä mutta kulkeneet harhaan totuudesta.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 43:5–8. Pyydä luokkaa seuraamaan 
mukana ja panemaan merkille, mitä lamanilaisten johtaja Serahemna suunnitteli eli mikä 
oli hänen aikeenaan.

Selitä, että kun tutkimme Mormonin kirjan kertomuksia fyysisistä taisteluista, me voimme 
verrata niitä kohtaamiimme hengellisiin taisteluihin.

• Millä tavoin Serahemnan aikeet nefiläisiä vastaan saattaisivat muistuttaa Saatanan 
aikeita meitä vastaan?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 43:9–12. Pyydä luokkaa ottamaan selville, 
mikä oli nefiläisten aikeena.

• Mikä oli nefiläisten aikeena?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 43:16–19. Kehota heitä panemaan merkille, 
mitä nefiläisten ylin päällikkö Moroni teki varustaakseen kansan puolustamaan maataan 
ja perheitään.

• Mitä nimenomaisia asioita nefiläiset tekivät varustautuakseen lamanilaisten hyökkäyk-
sen varalle?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 43:20–22 ja pyydä luokkaa panemaan mer-
kille, miten lamanilaiset suhtautuivat nefiläisten varustautumiseen.

• Miksi lamanilaiset vetäytyivät hyökkäämästä, vaikka heitä oli paljon enemmän kuin nefiläisiä?
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• Mitä me voimme oppia tämän tapahtuman perusteella puolustautumisesta Saatanan 
aikeita vastaan?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 43:23–24 saadakseen selville, mitä Moroni teki, 
kun hän ei ollut varma, millä tavoin hänen vastustajansa aikoi hyökätä seuraavaksi.

• Miksi Moroni lähetti sanansaattajia puhumaan Alman kanssa?

• Mitä Moronin esimerkki voi opettaa meille siitä, kuinka me voimme valmistautua 
hengellisesti vastustajaa vastaan? (Auta oppilaita tunnistamaan seuraava periaate: Jos 
etsimme ja noudatamme profeetan neuvoja, pystymme paremmin puolustautu-
maan vastustajaa vastaan.)

Tiivistä lyhyesti Alma 43:25–43 kertomalla, että Moroni toimi sen tiedon perusteella, jonka 
hän sai profeetalta. Hän jakoi sotajoukkonsa kahteen osaan. Osa sotilaista jäi Jersonin 
kaupunkiin suojaamaan Ammonin kansaa. Jäljellä oleva osa sotajoukosta marssi Mantin 
maahan. Moroni lähetti vakoojia ottamaan selville, missä lamanilaiset olivat, ja hän käski 
muiden sotilaiden kätkeytyä sen reitin varrelle, jota lamanilaiset kulkisivat. Kun lamani-
laiset lähestyivät, nefiläiset sotilaat saartoivat heidät. Kun lamanilaiset näkivät, että heidät 
oli saarrettu, he taistelivat raivokkaasti. Monia nefiläisiä kuoli, mutta lamanilaisista saivat 
surmansa vieläkin useammat.

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Alma 43:43–54. Pyydä 
luokkaa panemaan merkille, miten lamanilaisten motiivi ja voiman lähde erosivat nefiläis-
ten motiivista ja voiman lähteestä.

• Minkä huomasitte olleen lamanilaisten syynä taistelemiseen? Minkä huomasitte olleen 
nefiläisten syynä taistelemiseen? Kuinka nefiläisten voiman lähde erosi lamanilaisten 
voiman lähteestä? (Tähdennä tarpeen mukaan, että kun lamanilaiset taistelivat suut-
tumuksesta ja vihasta, nefiläisiä innoitti parempi asia [ks. Alma 43:45–47]. He huusivat 
Herran puoleen saadakseen apua, ja Hän vahvisti heitä [ks. Alma 43:49–50].)

• Mitä sellaista me voimme oppia Moronin ja hänen sotajoukkonsa esimerkistä, mikä 
auttaa meitä omissa taisteluissamme vastustajaa vastaan?

Kehota oppilaita kirjoittamaan vastauksensa tähän kysymykseen. Pyydä heitä sitten kerto-
maan, mitä he ovat kirjoittaneet. He saattavat mainita seuraavia periaatteita:

Kun rukoilemme apua toteuttaaksemme vanhurskaat suunnitelmamme ja toi-
veemme, Jumala auttaa meitä toteuttamaan ne.

Meitä innoittaa parempi asia kuin niitä, jotka vastustavat totuutta.

Herra auttaa meitä täyttämään velvollisuutemme puolustaa perhettämme, vapaut-
tamme ja uskontoamme.

Pyydä oppilaita kertomaan tilanteista, jolloin he ovat kokeneet saaneensa Herran apua 
toteuttaessaan vanhurskaita tavoitteita. Voit halutessasi kertoa omista kokemuksistasi. 
Todista Herran kyvystä auttaa meitä toteuttamaan vanhurskaita aikeita. Kannusta oppilaita 
jatkuvasti sisällyttämään vanhurskaita tavoitteita rukouksiinsa.

Alma 44
Sotapäällikkö Moroni käskee lamanilaisten tehdä rauhan liiton
Pyydä yhtä nuorta miestä, joka on halukas lukemaan ääneen, tulemaan pyhien kirjoitus-
tensa kanssa luokkahuoneen etuosaan. Muistuta oppilaille, että kun sotapäällikkö Moroni 
näki lamanilaisten kauhun, hän käski miestensä lopettaa taistelemisen (ks. Alma 43:54). 
Pyydä nuorta miestä lukemaan Moronin sanat kohdasta Alma 44:1–6. Pyydä luokkaa 
kuuntelemaan ja panemaan merkille, miten Moroni selitti nefiläisten voiton.

• Mitä Moroni halusi Serahemnan ymmärtävän nefiläisten voiman lähteestä taistelussa? 
Mitä hän tarjosi lamanilaisille? (Hän sanoi, etteivät nefiläiset enää vahingoittaisi heitä, 
jos he luovuttaisivat sota- aseensa ja solmisivat rauhan liiton.)

• Mitä sellaisia totuuksia me voimme oppia kohdasta Alma 44:4–6, jotka voivat auttaa 
meitä hengellisissä taisteluissamme? (Oppilaat saattavat mainita monia periaatteita, 
joita on jo käsitelty tässä oppiaiheessa. Varmista, että he mainitsevat seuraavan totuuden: 
Herra vahvistaa ja suojelee meitä sikäli kuin me uskomme Häneen. Voisit ehdottaa, 
että oppilaat merkitsevät näihin jakeisiin sanat, jotka opettavat tätä totuutta.)
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Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin presidentin 
Boyd K. Packerin seuraavat neuvot kirkon nuorille. Voisit ottaa kopion kullekin oppilaalle.

”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 uskollisia. Koska 

turvaudumme teihin niin paljossa, teitä siunataan huomattavassa määrin. Ette ole kos-
kaan kaukana rakastavan taivaallisen Isänne näköpiiristä.” (”Neuvoja nuorille”, Liahona, 
marraskuu 2011, s. 18.)

• Mikä presidentti Packerin sanoissa kiinnittää teidän huomionne? Miksi?

Tiivistä Alma 44:7–10 selittämällä, että Serahemna julisti, ettei hän eikä hänen kansansa 
uskonut siihen, että Jumala olisi vahvistanut nefiläisiä. Hänen tarjouksensa oli, että 
lamanilaiset luovuttaisivat sota- aseensa, mutta hän kieltäytyi tekemästä rauhan liittoa. 
Pyydä oppilasta, joka luki kohdan Alma 44:1–6, lukemaan Moronin vastaus Serahemnalle 
jakeesta Alma 44:11. Kysy luokalta:

• Mistähän syystä Moronille oli niin tärkeää, että lamanilaiset tekisivät rauhan liiton?

Tiivistä Alma 44:12–20 selittämällä, että vaikka monet lamanilaisista tekivät rauhan liiton, 
Serahemna yllytti jäljelle jääneitä miehiään taistelemaan Moronin sotajoukkoa vastaan. 
Kun nefiläiset alkoivat surmata heitä, Serahemna näki heitä uhkaavan tuhon ja lupasi 
solmia rauhan liiton.

Todista Herran käden suojelevan niiden elämää, jotka ovat Hänelle uskollisia. Kannusta 
oppilaita taistelemaan uskollisesti vanhurskaiden tavoitteidensa ja toiveidensa puolesta 
sekä luottamaan Jumalan lupaukseen vahvistaa ja suojella ja varjella meitä ”niin kauan 
kuin me olemme uskollisia hänelle” (Alma 44:4).

Kommentteja ja taustatietoja
Alma 43:3. Sota, jossa taistelemme, alkoi 
kuolevaisuutta edeltävässä elämässämme

Presidentti Gordon B. Hinckley on puhunut sen sodan 
todellisuudesta, jossa olemme olleet mukana jo ennen 
kuin maailmaa oli:

”On – – sota, joka on jatkunut jo maailman luomista 
edeltävistä ajoista asti ja joka jatkunee vielä kauan. – –

Tuo sota – – on sotaa totuudesta ja erheestä, tahdon-
vapaudesta ja pakosta Kristuksen seuraajien ja Hänen 
kieltäjiensä välillä. Hänen vihollisensa ovat käyttäneet 
kaikkia juonia tuossa selkkauksessa. – –

Sota jatkuu samanlaisena kuin alussa. – – Uhreiksi 
joutuvat ovat yhtä kallisarvoisia kuin ne, joista on tullut 
uhreja menneisyydessä. Taistelu jatkuu. – –

Sota jatkuu. – – Sitä käydään meidän omassa elä-
mässämme päivästä toiseen, meidän kodeissamme, 
työssämme, koulutovereidemme keskuudessa. Se 

on sotaa rakkauden ja kunnioituksen, lojaaliuden ja 
uskollisuuden, kuuliaisuuden ja nuhteettomuuden 
kysymyksistä. Me kaikki olemme siinä mukana. – – Me 
voitamme, eikä tulevaisuus ole milloinkaan näyttänyt 
valoisammalta.” (Ks. ”Sota, jonka voitamme”, Valkeus, 
tammikuu 1987, s. 34–36.)

Alma 43:9, 45. Perheen suojeleminen ja 
vahvistaminen

Sisar Virginia U. Jensen Apuyhdistyksen ylimmästä joh-
tokunnasta viittasi perhejulistuksen varoitukseen siitä, 
”että perheen hajoaminen tuo yksilöille, yhteisöille ja 
kansakunnille ne onnettomuudet, joista muinaiset ja 
nykyiset profeetat ovat ennustaneet” (”Perhe – julis-
tus maailmalle”, Liahona, marraskuu 2010, s. 129). 
Sisar Jensen huomautti: ”Veljet ja sisaret, me olemme 
juuri tällä hetkellä keskellä sitä todellisuutta. Perheen 
suojeleminen ja vahvistaminen on meidän kaikkien 
velvollisuus.” (”Oi kuulkaa ääntä profeetan”, Liahona, 
tammikuu 1999, s. 15.)
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Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe
Alma 39–44 (Viikko 20)

Valmisteluaineisto 
kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä 
oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä opeista ja periaatteista, joita 
oppilaat oppivat tutkiessaan lukuja Alma 39–44 (viikko 20), 
mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiaiheesi osana. 
Opettamasi oppiaihe keskittyy vain muutamiin näistä opeista 
ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen kehotuksia, kun 
mietit oppilaiden tarpeita.

Päivä 1 (Alma 39)
Tarkastellessaan Alman sanoja hairahtuneelle pojalleen 
Koriantonille oppilaat oppivat, että sukupuolisynti on iljetystä 
Herran silmissä. Lisäksi Alma opetti pojalleen, että paran-
nuksentekoon sisältyy se, että tunnustamme ja hylkäämme 
syntimme ja käännymme Herran puoleen kaikesta mieles-
tämme, väkevyydestämme ja voimastamme. Oppilaat lukivat 
Alman todistuksen siitä, että Jeesus Kristus tuli ottamaan 
pois maailman synnit.

Päivä 2 (Alma 40–41)
Koriantonin mieltä vaivasivat ylösnousemus ja viimeinen 
tuomio. Alman vastauksista näihin huolenaiheisiin oppilaat 
oppivat useita ylösnousemukseen liittyviä opinkohtia, kuten 
sen totuuden, että meidät palautetaan joko onneen tai 
kurjuuteen sen mukaan, millaisia tekomme ja halumme ovat 
olleet kuolevaisuudessa. Lisäksi Alma tähdensi, että ”juma-
lattomuus ei ole koskaan ollut onnea” (Alma 41:10).

Päivä 3 (Alma 42)
Alma auttoi Koriantonia näkemään, että tottelematto-
muuden vuoksi yksilöt erotetaan pois Jumalan edestä. 
Oppilaat oppivat, kuinka lunastussuunnitelma puolestaan 
suo yksilöiden voittaa langenneen tilansa. Alman opetuk-
set vahvistavat, että Jeesuksen Kristuksen kärsimys tyydytti 
oikeudenmukaisuuden vaatimukset, jotta armo voitaisiin 
ulottaa koskemaan niitä, jotka tekevät parannuksen.

Päivä 4 (Alma 43–44)
Oppilaat saivat tietää eräästä sodasta lamanilaisten ja 
nefiläisten välillä. Yksi asia, jonka he oppivat luvuista Alma 
43–44, on se, että jos etsimme ja noudatamme profeetan 
neuvoja, pystymme paremmin puolustautumaan vastustajaa 
vastaan. Lisäksi oppilaat huomasivat, että kun rukoilemme 
Herralta apua vanhurskaisiin suunnitelmiimme ja toivei-
siimme, Hän auttaa meitä toteuttamaan ne.

Johdanto
Kuten luvuissa Alma 39–42 kerrotaan, Alma auttoi poikaansa 
Koriantonia ymmärtämään sukupuolisynnin vakavuuden ja 
ymmärtämään ylösnousemusta ja viimeistä tuomiota koskevia 
opinkohtia sekä oikeudenmukaisuuden ja armon lakien ian-
kaikkisia seurauksia. Tämä oppiaihe antaa oppilaille tilaisuuksia 
opettaa ja selittää näitä opinkohtia toinen toiselleen.

Opetusehdotuksia
Valmistele ennen oppituntia monisteet, joissa on tämän oppiai-
heen ohjeet. Tutustu ohjeisiin itse, jotta osaat auttaa oppilaita 
onnistumaan pyrkimyksissään opettaa toisiaan.

Alma 39–41
Alma opettaa, että parannus tuo onnen
Aloita oppitunti pyytämällä oppilaita lausumaan yhdessä Alma 
39:9. Oppilaita kannustettiin opettelemaan tämä pyhien kirjoi-
tusten hallittava kohta ulkoa tämän viikon opiskelun yhteydessä. 
Kysy, voiko joku muistuttaa luokalle, miksi Alma tässä jakeessa 
neuvoi poikaansa Koriantonia tekemään parannuksen ja hylkää-
mään syntinsä.

Muistuta oppilaille, että luvuissa Alma 40–41 Alma puhui lisäksi 
kuolleiden ylösnousemuksesta ja viimeisestä tuomiosta, jotka 
olivat vaivanneet Koriantonin mieltä. Voisit auttaa oppilaita selit-
tämään, mitä he oppivat lukujen Alma 39–41 totuuksista, sekä 
kertomaan niihin liittyviä ajatuksiaan ja todistamaan niistä, kun 
kirjoitat ennen oppitunnin alkua taululle seuraavat kysymykset ja 
pyhien kirjoitusten viitteet:

 1. Miksi on tärkeää noudattaa siveyden lakia? (Ks. Alma 
39:1–9.)

 2. Mitä on ylösnousemus? Mitä eroa on kuolevaisella ruu-
miilla ja ylösnousseella ruumiilla? Mitä tapahtuu sen jälkeen 
kun olemme nousseet kuolleista? (Ks. Alma 40:21–26.)

 3. Kuinka minut tuomitaan viimeisellä tuomiolla? (Ks. Alma 
41:1–7.)

 4. Jotkut, jotka rikkovat käskyjä, näyttävät olevan onnellisia. 
Onko se totta? (Ks. Alma 41:10–15.)

Pyydä oppilaita kuvittelemaan, että he ovat lähetyssaarnaajia ja 
että he ovat sopineet tapaavansa henkilön, joka etsii vastauksia 
näihin kysymyksiin. Kerro heille, että heille annetaan jonkin ver-
ran aikaa valmistautua, ja sitten heillä on mahdollisuus vastata 
joihinkin näistä kysymyksistä käyttäen apunaan sitä, mitä he ovat 
oppineet luvuista Alma 39–41.

Jos luokassanne on riittävästi oppilaita, jaa heidät pareiksi, jotka 
edustavat lähetyssaarnaajapareja. Anna kullekin lähetyssaarnaa-
japarille yksi taululla olevista kysymyksistä. (Jos luokassanne on 
vähemmän oppilaita, voisit antaa kysymykset yksittäisille oppi-
laille.) Anna kullekin parille kopio seuraavista ohjeista ja pyydä 
heitä käyttämään heille annetun kysymyksen jäljessä mainittuja 
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jakeita vastatessaan tutkijansa kysymyksiin. Anna oppilaille 
aikaa käydä läpi jakeet ja valmistella lyhyt oppiaihe tutkijalleen. 
Kannusta pareja päättämään, minkä ohjeissa mainitun osuuden 
opettamisesta kumpikin heistä on vastuussa.

Kun oppilaat valmistautuvat, voisit kulkea oppilaiden keskuu-
dessa, niin että pystyt kuuntelemaan ja tarvittaessa auttamaan. 
Auta oppilaita tarvittaessa tunnistamaan lukujen Alma 39–41 
opinkohtia, jotka auttavat vastaamaan heille annettuihin kysy-
myksiin. Käytä oppaanasi seuraavia opinkohtia:

Sukupuolisynti on iljetystä Herran silmissä (ks. Alma 39:1–9).

Ylösnousemus on hengen ja ruumiin uudelleen yhdisty-
minen, jolloin kaikki palautetaan oikeaan ja täydelliseen 
muotoonsa (ks. Alma 40:21–26).

Meidät palautetaan joko onneen tai kurjuuteen sen 
mukaan, millaisia tekomme ja halumme ovat olleet kuole-
vaisuudessa (ks. Alma 41:1–7).

Jumalattomuus ei ole koskaan ollut onnea (ks. Alma 41:10–15).

Ohjeet
Valmistautukaa opettaessanne tekemään seuraavaa:
 1. Kertokaa hieman jakeisiin liittyvää taustaa (esim. selittäkää, 

kuka puhuu ja kenelle sekä miksi).
 2. Lukekaa mainitusta pyhien kirjoitusten kohdasta osia, jotka 

auttavat teitä vastaamaan teille annettuun kysymykseen.
 3. Kirjoittakaa opinkohta tai periaate, jota opetetaan tarkastelemis-

sanne jakeissa ja joka soveltuu teille annettuun kysymykseen.
 4. Selittäkää, kuinka kirjoittamanne opinkohta tai periaate auttaa 

vastaamaan teille annettuun kysymykseen. Voisitte ehdottaa, 
että ne, joita opetatte, kirjoittavat tämän opinkohdan tai 
periaatteen pyhiin kirjoituksiinsa.

 5. Kertokaa, miksi tämä opinkohta tai periaate on teille tärkeä, ja 
todistakaa opettamistanne totuuksista.

Kun oppilaat ovat valmistautuneet vastaamaan heille annettuihin 
kysymyksiin, järjestä heidät pienryhmiksi, jotta he voivat opettaa 
toisiaan. (Jos luokassasi on vähän oppilaita, anna kunkin oppi-
laan tai parin opettaa vuorotellen koko luokkaa.) Kun oppilaat 
ovat opettaneet toisiaan, esitä luokalle seuraavat kysymykset:

• Kun mietitte Koriantonin syntejä, niin miksiköhän hänen oli 
hyödyllistä ymmärtää nämä opinkohdat?

• Miksi olisi tärkeää pystyä selittämään näitä totuuksia niille, 
joiden kanssa olette tekemisissä?

• Miksi on tärkeää, että te ymmärrätte nämä totuudet ja elätte 
niiden mukaan?

Alma 42
Alma opettaa Koriantonille oikeudenmukaisuutta ja armoa
Piirrä taululle yksinkertainen vaaka. Pyydä yhtä oppilasta 
opettamaan luokalle oikeudenmukaisuuden ja armon käsitteitä 
käyttäen apunaan piirrosta ja sitä, mitä hän on oppinut Alman 
opetuksista Koriantonille luvussa Alma 42. Kehota oppilaita 
ottamaan pyhistä kirjoituksistaan esiin Alma 42 ja panemaan 
merkille, mitä ilmauksia ja lausumia oikeudenmukaisuudesta ja 
armosta he ovat merkinneet tai alleviivanneet.

Auta oppilaita ymmärtämään, millä ehdoilla armoa on saata-
vissa, esittämällä seuraavat kysymykset:

• Mitä Jeesuksen Kristuksen täytyi tehdä, jotta armo olisi mei-
dän ulottuvillamme?

• Mitä meidän on tehtävä, jotta saisimme armon?

Pyydä muutamaa oppilasta kertomaan, miksi he ovat kiitollisia 
Jeesuksen Kristuksen sovituksesta.

Alma 43–44
Profeettojen neuvojen noudattaminen suojelee meitä vastustajalta
Jos jää aikaa, voisit pyytää oppilaita kertaamaan, mitä he ovat 
oppineet luvuista Alma 43–44, siten että he kertovat, mitä he 
ovat kirjoittaneet pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa hen-
gellisten taisteluidensa taistelemisesta (päivän 4 tehtävät 3–4). 
Todista Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen voimastaan suoda 
armoa, kun me teemme parannuksen, ja suojella meitä, kun me 
tulemme Hänen luokseen.

Seuraava viikko (Alma 45–63)
Miksi nefiläiset taistelivat niin menestyksekkäästi vihollisiaan 
vastaan? Kuinka he pystyivät taistelemaan Herran voimalla? Vas-
taukset löytyvät perehtymällä sotapäällikkö Moronin sekä Hela-
manin ja hänen nuorten sotureidensa näyttämään esimerkkiin.
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Johdanto
Kun Alma oli antanut viimeiset ohjeensa pojalleen 
Helamanille, hän lähti Nefin kansan keskuudesta, eikä 
hänestä kuultu enää koskaan. Helamanista tuli merkit-
tävä hengellinen johtaja ja sotapäällikkö Moronista tuli 
tärkeä sotilaallinen johtaja nefiläisille vaikeana aikana. 

Nefiläisluopioiden ryhmän johtaja Amalikkia pani alulle 
viekkaan suunnitelman saadakseen nefiläiset valtansa 
alle. Sotapäällikkö Moroni auttoi nefiläisiä varustautu-
maan vastustajiensa hyökkäysten varalle, jotta he voisivat 
pysyä vapaina ja säilyttää vapautensa palvella Jumalaa.

OPPIAIHE 101

Alma 45–48

Opetusehdotuksia

Alma 45
Helaman uskoo Alman sanat ja aloittaa palvelutehtävänsä
Kehota oppilaita ajattelemaan tilannetta, jossa he ovat olleet vanhempansa tai pappeusjoh-
tajan puhuttelussa.

• Millaisia kysymyksiä vanhemmat ja pappeusjohtajat tavallisesti esittävät puhutteluissa?

Kun olette keskustelleet asiasta lyhyesti, selitä, että ennen kuin Alma uskoi poikansa Hela-
manin haltuun pyhät aikakirjat ja lähti pois maasta (ks. Alma 45:18–19), hän esitti Hela-
manille useita kysymyksiä. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 45:2–8 ja panemaan 
merkille, mitä kysymyksiä Alma esitti ja mitä Helaman niihin vastasi.

• Kun Alma ja Helaman kävivät tämän keskustelun, nefiläiset olivat sodassa lamanilaisia 
vastaan. Millä tavoin arvelette Helamanin uskon kenties auttaneen häntä sodan aikana 
ja koko hänen palvelutehtävänsä ajan?

• Milloin te olette saaneet voimaa uskostanne Jeesukseen Kristukseen sekä profeettojen 
sanoista ja sitoumuksestanne pitää käskyt?

Tiivistä Alma 45:9–19 kertomalla oppilaille, että kun Alma oli profetoinut nefiläisten kansakun-
nan lopullisesta tuhosta, hän lähti pois maasta eikä hänestä kuultu enää koskaan. Ennen kuin 
hän lähti, hän esitti viimeisen profetian. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 45:16.

• Mitä totuuksia me voimme oppia tästä profetiasta? (Oppilaat saattavat esittää useita 
periaatteita, mutta varmista, että he osoittavat ymmärtävänsä, että Herra ei voi suvaita 
syntiä vähäisimmässäkään määrin.)

Selitä, että Helaman aloitti palvelutehtävänsä nimittämällä pappeja ja opettajia seurakun-
tiin kautta koko maan. Kehota oppilaita tutkimaan jakeita Alma 45:23–24 ja panemaan 
merkille, kuinka ihmiset suhtautuivat näihin kirkon johtajiin.

• Kuinka ihmiset suhtautuivat kirkon johtajiin? Miksi jotkut kieltäytyivät kuuntelemasta 
kirkon johtajia?

Alma 46
Sotapäällikkö Moroni innostaa vanhurskaita puolustamaan oikeuksiaan ja uskontoaan
Tiivistä Alma 46:1–3 selittämällä, että niitä, jotka eivät halunneet kuunnella kirkon johtajia, johti 
mies nimeltä Amalikkia. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Alma 46:4–5 ja panemaan merkille, 
mitä Amalikkia ja hänen seuraajansa halusivat. Pyydä oppilaita selittämään, mitä he saavat selville.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 46:6–7 ja panemaan merkille, mikä vaikutus 
Amalikkialla oli niihin, jotka seurasivat häntä.

• Mitä Amalikkian vaikutus sai aikaan?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 46:8–10 ja panemaan merkille, mitä asioita Mor-
mon halusi meidän oppivan Amalikkian tekojen pohjalta. Voisit tuoda esiin, että useiden näiden 
opetusten edessä on sanat ”näin me näemme” tai ”me näemme”. (Voisit ehdottaa, että oppilaat 
merkitsevät nämä opetukset pyhiin kirjoituksiinsa.) Oppilaat saattavat löytää seuraavat opetukset:
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ALMA 45 – 48

Monet ovat nopeita unohtamaan Herran ja tekemään pahaa.

Yksi jumalaton mies voi saada aikaan suurta jumalattomuutta.

Pyydä oppilaita vertaamaan Amalikkiaa sotapäällikkö Moroniin lukemalla itsekseen Alma 
46:11–18 ja Alma 48:11–13, 17. Kehota puolta luokasta tutkimaan, mitä Moroni halusi. 
Kehota toista puolta luokasta panemaan merkille, mitkä sanat ja ilmaukset kuvaavat sitä, 
millainen Moroni oli. (Auta oppilaita näkemään, kuinka Moronin vanhurskaat motiivit ja 
Amalikkian jumalattomat motiivit erosivat toisistaan. Moroni kannatti vapauden ja vanhurs-
kauden asiaa, kun taas Amalikkia janosi valtaa ja pyrki saattamaan nefiläiset orjuuteen.)

• Kuinka kuvailisitte lukemanne perusteella sotapäällikkö Moronia? Mitä periaatteita me 
voimme oppia näistä jakeista? (Oppilaat saattavat ehdottaa useita eri periaatteita, kuten 
sen totuuden, että yksi vanhurskas mies voi saada aikaan suurta vanhurskautta.)

• Mitä Moroni kohdan Alma 46:11–18 mukaan rukoili? (Että vapauden siunaukset pysyisi-
vät nefiläisillä ja että Jumala suosisi ”kristittyjen asiaa”.)

Moroni rukoili ”kristittyjen asian” puolesta. Mitkä kohdan Alma 46:12 mukaan ovat ne 
kolme ihannetta, joita Moronin mukaan kristittyjen tulisi puolustaa ja jotka heidän tulee 
säilyttää? (Auta oppilaita näkemään, että meidän velvollisuutemme on puolustaa per-
hettämme, vapauttamme ja uskontoamme. Ks. myös Alma 43:45–48.)

• Mitä haasteita on perhettä, kristittyjä ja vapautta vastaan nykyään? Mainitkaa joitakin 
sopivia tapoja, joilla voimme puolustaa perhettämme, uskontoamme ja vapauttamme.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 46:18–22 ja panemaan merkille, mitä Moroni kehotti 
kansaansa tekemään. (Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät näihin jakeisiin sanan liitto.)

• Mitä ihmiset sitoutuivat liitoin tekemään? (Että he puolustavat oikeuksiaan ja uskontoaan, eivät 
hylkää Herraa, eivät riko Jumalan käskyjä eivätkä häpeä ottaa päällensä Kristuksen nimeä.)

• Mitä ihmiset kohdan Alma 46:22 mukaan tekivät osoituksena tekemästään liitosta? (He 
repäisivät vaatteensa ja heittivät ne Moronin jalkoihin.)

Näytä kankaanpalaa ja repäise se kahtia. Voisit selittää, että repäisemällä vaatteensa ihmiset 
osoittivat sitoutumisensa tekemäänsä liittoon.

• Mitä kohdan Alma 46:21–22 mukaan ihmiset sanoivat, että pitäisi tapahtua, jos he rik-
koisivat liittonsa?

• Kuinka tämä auttaa teitä ymmärtämään Jumalan kanssa tekemiemme liittojen vakavan 
luonteen?

Muistuta oppilaita siitä, että Moronin ja hänen kansansa vastapuolella oli vihollisia, jotka 
halusivat hävittää heidät.

• Minkä Moroni sanoi jakeen Alma 46:18 mukaan voivan saattaa hänen kansansa tuhoon?

Kirjoita taululle seuraavaa: Jos me pidämme liittomme, niin Jumala …

Pyydä oppilaita kertomaan, kuinka he täydentäisivät virkkeen sen perusteella, mitä he ovat 
oppineet kohdasta Alma 46:18–22. Pyydä heitä myös antamaan esimerkki siitä, kuinka he 
tietävät tämän virkkeen olevan totta. Vastaukset saattavat olla erilaisia. Tiivistä vastaukset 
täydentämällä taululla oleva virke seuraavalla tavalla: Jos me pidämme liittomme, niin 
Jumala siunaa meitä. Kannusta oppilaita panemaan merkille todisteita, jotka tukevat tätä 
periaatetta, kun he tutkivat jäljellä olevia Alman lukuja. Voisit kertoa tilanteesta, jolloin 
Herra on siunannut sinua, koska olet pitänyt kunniassa liittosi.

Tiivistä Alma 46:29–41. Selitä, että Amalikkia ja hänen seuraajansa käsittivät, että heitä oli 
vähemmän, joten he menivät Nefin maahan pyrkimyksenään liittyä lamanilaisiin. Moro-
nin sotajoukko pysäytti suurimman osan Amalikkian ryhmästä ennen kuin nämä pääsivät 
Nefin maahan. Monet Amalikkian seuraajista tekivät liiton tukea vapauden asiaa. Ne muu-
tamat, jotka eivät halunneet tehdä liittoa, otettiin hengiltä. Amalikkia ja pieni joukko hänen 
miehiään pakenivat ja liittyivät lamanilaisiin.

Alma 47
Petoksen avulla Amalikkiasta tulee lamanilaisten kuningas
Kysy oppilailta, miltä heistä tuntuisi, jos he olisivat jossakin kilpailussa ja heidän hallussaan 
olisi kirja, jossa olisi lueteltu, mitä heidän vastapuolensa aikoisi tehdä voittaakseen kilpai-
lun. Sano oppilaille, että vertaamalla lukua Alma 47 itseemme me voimme oppia tärkeitä 
asioita Saatanan taktiikoista, kun hän pyrkii kukistamaan meidät.
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Tiivistä Alma 47:1–6 kertomalla oppilaille, että Amalikkia ei luopunut tavoitteestaan saada 
nefiläiset valtansa alle. Hän laati viekkaan suunnitelman syöstäkseen vallasta lamanilaisten 
kuninkaan ja päästäkseen heidän kuninkaakseen, jotta hän voisi lopulta johtaa lamanilaiset 
taistelemaan nefiläisiä vastaan. Kun Amalikkia liittyi lamanilaisiin, hän pääsi heidän kunin-
kaansa suosioon, ja tämä antoi hänen komentoonsa osan lamanilaisten sotajoukosta. Kuningas 
käski Amalikkian ja tämän sotajoukon mennä ajamaan takaa lamanilaisten sotajoukon totte-
lematonta osaa, jota johti mies nimeltä Lehonti. Amalikkia määrättiin pakottamaan Lehontin 
sotajoukko tarttumaan aseisiin nefiläisiä vastaan, mutta Amalikkialla oli muita suunnitelmia.

Kehota oppilaita tutkimaan kohtaa Alma 47:7–19 ikään kuin he olisivat Lehonti ja ikään 
kuin Amalikkia olisi Saatana. Pyydä heitä lukemaan itsekseen Alma 47:7–10 ja panemaan 
merkille, mihin Lehonti meni suojellakseen sotajoukkoaan ja mitä Amalikkia yritti saada 
Lehontin tekemään.

• Mihin Lehonti kokosi sotajoukkonsa valmistautuessaan taisteluun? Mikä etulyöntiasema 
sotajoukolla on, jos se on korkeammalla maaperällä kuin sen vihollinen?

• Mitä Amalikkia halusi Lehontin tekevän? Mitä taktiikoita Saatana käyttää saadakseen 
meidät tulemaan alas korkeammalta maaperältä? (Mahdollisia vastauksia: houkutte-
lee meitä alentamaan tasovaatimuksiamme ja menemään paikkoihin, missä emme ole 
turvassa hengellisesti.)

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Alma 47:11–19. Pyydä 
luokkaa seuraamaan mukana ja miettimään, kuinka Amalikkian taktiikoita voitaisiin ver-
rata niihin taktiikoihin, joita Saatana käyttää tuhotakseen meidät.

• Millä tavoin Amalikkian taktiikat muistuttavat niitä taktiikoita, joita Saatana käyttää 
tuhotakseen meidät? (Mahdollisia vastauksia: Saatana on sinnikäs, petollinen, viekas ja 
häikäilemätön.)

• Mitkä ovat esimerkkejä tavoista, joilla Saatana yrittää myrkyttää meidät vähitellen?

Tiivistä Alma 47:20–36 selittämällä, että Amalikkia jatkoi pettämistä ja murhaamista, 
kunnes hänestä tuli lamanilaisten kuningas. Tähdennä, että Amalikkian aikeet ja taktiikat 
olivat hyvin samanlaisia kuin Saatanan aikeet ja taktiikat meitä kohtaan. Kirjoita taululle 
seuraava periaate: Saatana pyrkii hävittämään meidät, ja hän houkuttelee meitä 
madaltamaan vähitellen tasovaatimuksiamme.

Alma 48
Sotapäällikkö Moroni innostaa nefiläisiä olemaan valmistautuneita ja uskollisia
Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 48:7–10 ja panemaan merkille, mitä Moroni teki 
sillä aikaa kun Amalikkia pyrki saamaan valtaa lamanilaisten keskuudessa.

• Mitä Moroni teki sillä aikaa kun Amalikkia pyrki saamaan valtaa lamanilaisten keskuudessa?

• Mitä Moroni teki vahvistaakseen kansaansa ja heidän kaupunkejaan tulevien hyökkäys-
ten varalle? Mihin nimenomaisiin paikkoihin Moroni kiinnitti erityistä huomiota?

Anna oppilaille aikaa pohtia, mitä heikkoja alueita heidän elämässään on ja mitä he voisi-
vat tehdä vahvistaakseen niitä alueita. Pyydä heitä kirjoittamaan ajatuksiaan.

• Miksi kohdan Alma 48:10 mukaan Moroni työskenteli niin kovasti vahvistaakseen kan-
saansa heidän vihollistensa hyökkäysten varalle? (Tähdennä, että Moroni halusi auttaa 
säilyttämään nefiläisten vapauden harjoittaa uskontoaan.)

• Mitkä ovat esimerkkejä sellaisista asioista, joita nykypäivän kirkon johtajat opettavat 
auttaakseen meitä vahvistumaan niillä osa- alueilla, joilla olemme hengellisesti heikkoja?

• Miksi kirkon johtajat työskentelevät niin kovasti vahvistaakseen meitä hengellisesti?

Vakuuta oppilaille, että kun noudatamme Herran palvelijoiden neuvoja, meitä vahvis-
tetaan kiusausta vastaan.

Kannusta oppilaita Alman kirjan jäljellä olevien lukujen kohdalla panemaan tarkoin 
merkille periaatteita siitä, kuinka arvokasta on pitää liitot ja miten tärkeää on vahvistaa 
itseämme vastustaaksemme Saatanaa.
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Johdanto
Moronin puolustusvarustelut olivat ratkaisevan tärkeitä 
nefiläisten suojelemiseksi heidän vihollisiaan vastaan. 
Nefiläiset menestyivät puolustautuessaan lamanilaisia vas-
taan, kunnes kapinallisuus ja jumalattomuus heidän oman 

kansansa keskuudessa alkoi heikentää heitä. Morianton ja 
kuninkaankannattajat pyrkivät jakamaan kansaa ja synnyt-
tämään kiistelyä sen keskuudessa. Moroni pyrki poistamaan 
jakaantumisen ja kiistelyn sekä vakiinnuttamaan rauhan.

OPPIAIHE 102

Alma 49–51

Opetusehdotuksia

Alma 49; 50:1–24
Nefiläiset rakentavat linnoituksia, menestyvät ja säilyttävät vapautensa
Lue seuraava esimerkkitilanne luokallesi ja esitä siihen liittyvät kysymykset (tai keksi oma 
esimerkkitilanne ja siihen liittyviä kysymyksiä):

Nuori mies tunsi väsymystä, muttei halunnut mennä vuoteeseen, joten hän alkoi surffata 
internetissä. Hän tunsi kiusausta mennä sivustoille, joilla on pornografisia kuvia.

• Mitä valmisteluja tämä nuori mies olisi saattanut tehdä välttääkseen tämän kiusauksen?

• Mitä hän voisi tehdä vastustaakseen kiusausta tulevaisuudessa?

Selitä oppilaille, että kun he tutkivat lukuja Alma 49–51, he voivat panna merkille, kuinka 
sotapäällikkö Moronin tekemiä varusteluja lamanilaisia vastaan voi verrata siihen valmis-
tautumiseen, jota meidän tulee tehdä Saatanan nykyään käyttämiä kiusauksia vastaan.

Selitä, että samalla kun Amalikkia kiihotti lamanilaisten sotajoukkoa lähtemään taisteluun, 
sotapäällikkö Moroni varusti nefiläisten kaupunkeja. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 
Alma 49:1, 6–7. Pyydä heitä miettimään, kuinka sotapäällikkö Moronin varusteluja lamani-
laisten vastustamiseksi voidaan verrata siihen, että meidän on tarpeen valmistautua Saata-
nan hyökkäyksiin meitä vastaan. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 49:2–4; 50:1–6 
ja panemaan merkille, kuinka nefiläiset valmistautuivat lamanilaisten tuleviin hyökkäyksiin.

• Jos olisit ollut lamanilainen sotilas, miltä sinusta olisi ehkä tuntunut, kun olisit nähnyt 
nämä linnoitukset ensimmäisen kerran?

Pyydä muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Alma 49:8–12. Pyydä luok-
kaa seuraamaan mukana ja panemaan merkille, kuinka lamanilaiset suhtautuivat nefiläis-
ten varusteluihin.

• Mitä lamanilaiset tekivät, kun he näkivät, että Ammonihaa oli vahvistettu? (He vetäytyivät.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presi-
dentti James E. Faustin seuraava lausunto:

”Saatana on meidän pahin vihollisemme, ja hän työskentelee yötä päivää tuhotakseen 
meidät. Mutta meidän ei tarvitse lamautua Saatanan voiman herättämästä pelosta. Hänellä 
ei voi olla meihin mitään valtaa, ellemme salli sitä. Hän on itse asiassa pelkuri, ja jos me 
pysymme lujina, hän perääntyy.” (Ks. ”Älkää pelätkö”, Liahona, lokakuu 2002, s. 4.)

Pyydä muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Alma 49:18–20, 23. Pyydä luok-
kaa seuraamaan mukana ja miettimään, kuinka me voisimme käyttää nefiläisten varustautumista 
taisteluun mallina, joka auttaa meitä valmistautumaan hengellisiin taisteluihin Saatanaa vastaan.

• Sotapäällikkö Moroni työskenteli suojatakseen nefiläisia lamanilaisilta. Kuinka meidän 
johtajamme suojelevat ja puolustavat meitä vastustajaa vastaan?

• Mitä voimme tehdä rakentaaksemme korkeita hengellisiä muureja Saatanan kiusauksia 
vastaan? (Mahdollisia vastauksia: merkityksellinen päivittäinen rukous, päivittäinen pyhien kir-
joitusten tutkiminen, säännöllinen kirkossa käyminen, muiden palveleminen ja paastoaminen.)

Esimerkkitilanteiden 
mukauttaminen
Sinä voit parhaiten 
ymmärtää sitä kulttuuria, 
jossa luokkasi oppilaat 
elävät, heidän persoonal-
lisuuksiaan sekä kiusauk-
sia, joita he kohtaavat. 
Valitse esimerkkitilan-
teita, joita pohtiessaan 
oppilaat pystyvät mietti-
mään omia tilanteitaan. 
Tämä tarjoaa Hengelle 
mahdollisuuden antaa 
oppilaille kehotuksia hei-
dän omien tarpeidensa 
mukaisesti. Kun etsit 
taivaallisen Isän johda-
tusta, Hän auttaa sinua 
mukauttamaan oppikir-
jan esimerkkitilanteet 
vastaamaan tarkemmin 
oppilaidesi elämää.
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Voisit kehottaa oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaan vastaukset seuraaviin kysymyksiin. (Voisit kirjoittaa nämä kysymykset 
taululle ennen oppituntia.)

• Kuinka kuvailisit päivittäisiä pyrkimyksiäsi vahvistaa hengellisiä suojamuurejasi?

• Valitse yksi asia, jota teet vahvistaaksesi itseäsi hengellisesti, tai yksi asia, jota et tee. Mitä 
voisit tehdä siinä asiassa tehokkaammin, jotta vahvistuisit pahaa vastaan?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 49:28–30. Pyydä luokkaa mainitsemaan, 
ketkä muut Moronin lisäksi työskentelivät nefiläisten suojelemiseksi lamanilaisia vastaan. 
Tähdennä, että auttamalla nefiläisiä pysymään vanhurskaina Helaman ja hänen veljensä 
auttoivat heitä saamaan Herran siunauksia ja suojelua.

Anna oppilaille aikaa tutkia jakeita Alma 50:10–12. Pyydä heitä sitten keskustelemaan 
seuraavista esimerkkitilanteista luokkatoverin kanssa. (Mikäli mahdollista, valmista ennen 
oppituntia moniste, jossa on esimerkkitilanteet. Ellei se ole mahdollista, lue esimerkkitilan-
teet yksi kerrallaan ja anna riittävästi aikaa kustakin keskustelemiseen.)

 1. Moroni ”poisti kaikki lamanilaisten linnoitukset”. Kuinka nuori nainen voisi ”poistaa” 
juoruilutilanteen, kun hän kokoontuu ystäviensä kanssa syömään lounasta?

 2. Moroni linnoitti nefiläisten ja lamanilaisten välisen rajalinjan. Kuinka nuori mies ja nuori 
nainen voisivat linnoittaa siveyden lain noudattamisen ja moraalittomuuteen hairahta-
misen välisen rajalinjan?

 3. Moronin sotajoukot rakensivat linnoituksia pitääkseen kansansa turvassa sen vihollisia 
vastaan. Nuori mies huomaa viettäneensä liian paljon aikaa sosiaalisen median parissa 
(verkossa tai tekstiviestien välityksellä). Tämä käyttäytyminen näyttää vähentävän hänen 
kiinnostustaan omaa perhettä kohtaan, ja hän laiminlyö tehtäviään kotona. Mitä hän voi 
tehdä vahvistaakseen suhdettaan omaan perheeseensä ja turvatakseen sen?

Pyydä muutamia oppilaita esittämään lyhyesti, mitä he ovat oppineet sotapäällikkö Moro-
nin toimien perusteella siitä, kuinka me voimme puolustautua vastustajan hyökkäyksiä 
vastaan. Varmista, että oppilaat ymmärtävät, että jos me valmistaudumme, me voimme 
kestää vastustajan hyökkäykset (kiusaukset). Voisit kirjoittaa tämän periaatteen taululle.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 50:1. Kysy luokalta:

• Kun ottaa huomioon sotapäällikkö Moronin varustelujen onnistumisen, minkä lisäoival-
luksen voimme saada tästä jakeesta? (Moroni ”ei lakannut” varustautumasta; hän jatkoi 
puolustuksensa vahvistamista silloinkin, kun ei ilmennyt mitään välitöntä uhkaa.)

Auta oppilaita ymmärtämään, että me tarvitsemme jatkuvasti hengellistä vahvistumista, luke-
malla ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presidentti Henry B. Eyringin seuraavat sanat:

”Kun meitä ympäröivät voimat vahvistuvat, 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 turmiok-
semme.” (”Always”, Ensign, lokakuu 1999, s. 9.)

Kirjoita taululle seuraavaa:

Valmistaudun vastustamaan kiusausta siten, että …

Seison lujana, kun …

Kehota oppilaita täydentämään nämä lausumat seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoi-
tusten tutkimispäiväkirjaan. Kun oppilaat ovat valmiita, lue presidentti Ezra Taft Bensonin 
seuraavat sanat. (Voisit ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat tämän lausuman pyhiin kirjoi-
tuksiinsa kohdan Alma 50:10–12 viereen.)

”Parempi valmistautua ja ehkäistä kuin katua ja korjata” (The Teachings of Ezra Taft Benson, 
1988, s. 285).

• Miksi tämä lausuma pitää mielestänne paikkansa? Milloin olette nähneet esimerkin siitä 
periaatteesta, jota tämä lausuma opettaa?

Selitä, että nefiläisten varustautuminen eli valmistautuminen johti muutaman vuoden kes-
tävään suureen vaurauteen ja rauhaan. Tuo esiin, että samalla kun Amalikkia kirosi Jumalan, 
koska hän oli kärsinyt tappion, niin Nefin kansa ”kiitti Herraa Jumalaansa” (Alma 49:28).
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ALMA 49 – 51

Kehota oppilaita kuvittelemaan, että heillä on ystävä, joka asuu alueella, missä sota riehuu val-
toimenaan. Hänestä tuntuu, että ympärillä vallitsevan kaaoksen keskellä on mahdotonta löytää 
rauhaa ja onnellisuutta. Kirjoita taululle seuraava pyhien kirjoitusten viite: Alma 50:18–23. Kehota 
oppilaita lukemaan tämä kohta ja miettimään, mitä he voisivat vastata ystävälleen. Pyydä muu-
tamia oppilaita kertomaan, mitä he sanoisivat. Yksi totuus, jonka he voisivat sisällyttää vastauk-
seensa, on se, että uskollisuus Jumalaa kohtaan tuo onnellisuutta jopa sekasorron keskellä. 
(Voisit kirjoittaa tämän periaatteen taululle.) Auta oppilaita ymmärtämään, että tämä totuus pätee 
paitsi sotaan myös henkilökohtaisiin haasteisiin, kuten taloudellisiin takaiskuihin, työpaikan 
menettämiseen, rakkaan kuolemaan, hankaliin perhesuhteisiin ja luonnonkatastrofeihin.

• Miksi nefiläiset kohdan Alma 50:18–23 mukaan saivat kokea onnellisuuden aikakauden?

• Milloin olette tunteneet, että Herra on suonut teille voimaansa ja siunauksiaan, koska 
olette olleet kuuliaisia ja vahvistaneet itseänne kiusausta vastaan?

• Milloin Herra on siunannut teitä tai jotakuta tuntemaanne vauraudella, rauhalla ja 
onnellisuudella keskellä vaikeita aikoja? (Kun oppilaat ovat vastanneet, voisit kertoa 
esimerkin omasta elämästäsi.)

Alma 50:25–40; 51
Nefiläisten puolustus heikkenee, ja Moroni kohtaa kapinointia kansansa 
keskuudessa
(Huom. Koska oppiaihe on jo ollut tähän mennessä pitkä, sinun on kenties tarpeen esittää 
aineiston loppuosa lyhyesti tiivistäen. Jos teet niin, selitä, että Alma 50:25–40 sisältää kertomuk-
sen Moriantonin kapinasta ja kuolemasta sekä Pahoranin nimittämisestä ylituomariksi. Alma 
51 kertoo ryhmästä nimeltä kuninkaankannattajat, jotka yrittivät muuttaa lakia, jotta se sallisi 
kuninkaan hallita nefiläisiä. He epäonnistuivat yrityksessään. Epäonnistumisestaan vihastuneina 
kuninkaankannattajat kieltäytyivät tarttumasta aseisiin, kun Amalikkia ja lamanilaiset tulivat 
sotimaan nefiläisiä vastaan. Lain mukaisesti Moroni vaati heitä tarttumaan aseisiin tai kohtaa-
maan rangaistuksen. Amalikkian sotajoukko valloitti monia nefiläisten kaupunkeja ja surmasi 
monia nefiläisiä. Kun Amalikkia yritti valloittaa Runsaudenmaata, hän kohtasi Teankumin ja 
tämän sotajoukon. Teankum surmasi Amalikkian ja esti lamanilaisten sotajoukon etenemisen.)

Kirjoita taululle seuraava lausuma: Yksimielisinä me kestämme; erimielisinä me kukistumme.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 50:25–26 ja panemaan merkille, mikä sana 
kummassakin jakeessa kuvaa syytä nefiläisten keskuudessa syntyneeseen erimielisyyteen.

• Mikä aiheutti erimielisyyttä kansan keskuudessa?

Tiivistä luvun Alma 50 loppuosa selittämällä, että Morianton ja hänen väkensä yrittivät 
lähteä nefiläisten keskuudesta ja paeta pohjoispuolella olevaan maahan. Moroni pelkäsi, 
että tämä erimielisyys johtaisi siihen, että nefiläiset menettäisivät vapauden. Hän lähetti 
sotajoukon, jota johti mies nimeltä Teankum, pysäyttämään Moriantonin väen paon. 
Teankumin sotajoukko esti Moriantonin väkeä pääsemästä määränpäähänsä, ja Morianton 
surmattiin. Loput hänen väestään tekivät liiton, että he säilyttävät rauhan (ks. Alma 50:36). 
Pian Moriantonin kapinan jälkeen Nefin kansan keskuudessa kehkeytyi vaarallinen poliit-
tinen erimielisyys. Jotkut nefiläisistä halusivat syöstä Pahoranin tuomarinistuimelta ja kor-
vata hänet kuninkaalla. Muut kansasta halusivat säilyttää tuomarien hallitusjärjestelmän.

Kehota oppilaita etsimään kohdasta Alma 51:5–6 näiden kahden vastakkaisen ryhmän 
nimet (kuninkaankannattajat ja vapaudenkannattajat). Anna oppilaille hetki aikaa etsiä 
jakeesta Alma 51:8, mitkä olivat kuninkaankannattajien motiiveina.

Kirjoita taululle seuraava totuus: Erimielisyys ja kiistely hävittävät meidän rauhamme.

• Kuinka tämä periaate näkyy niissä kertomuksissa erimielisyyksistä ja kiistelystä, jotka on 
tallennettu lukuihin Alma 50 ja 51?

• Mitä voisitte tehdä perheessänne, ystävienne parissa tai omalla paikkakunnallanne kiis-
tojen ratkaisemiseksi?

• Milloin olette nähneet ykseyden tuomien siunausten vahvistavan perhettä tai koorumia 
tai luokkaa?

Todista niistä totuuksista, joiden tähdentämiseen tunnet innoitusta. Muistuta oppilaille, 
että muutamassa seuraavassa oppiaiheessa heille annetaan lisää mahdollisuuksia tunnistaa 
periaatteita ja oppia asioita nefiläisten ja lamanilaisten välisestä sodankäynnistä.
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Johdanto
Lamanilaisia vastaan käydyn sodan tässä vaiheessa nefi-
läiset olivat menettäneet monia kaupunkeja keskinäisen 
kiistelynsä vuoksi. Moroni, Teankum ja Lehi valloittivat 
Mulekin kaupungin ja kukistivat yhden lamanilaisten suu-
rimmista sotajoukoista. Moroni torjui lamanilaisten johta-
jan Ammoronin pyynnön vankien vaihtamisesta ja toteutti 
suunnitelman nefiläisvankien vapauttamiseksi ilman 

verenvuodatusta. Moroni pysyi lujana eikä antanut periksi 
Ammoronin ja hänen seuraajiensa jumalattomuudelle.

Huom. Tämä oppiaihe keskittyy tapahtumiin Moronin, 
Teankumin ja Lehin elämässä. Seuraavassa oppiaiheessa 
oppilaat saavat tietää lisää Helamanin 2 000 nuoresta 
sotilaasta, jotka mainitaan kohdassa Alma 53:16–23.

OPPIAIHE 103

Alma 52–55

Opetusehdotuksia

Alma 52–53
Moroni, Teankum ja Lehi työskentelevät yhdessä kukistaakseen lamanilaiset
Kirjoita ennen oppituntia taululle seuraava lausuma:

”Nykypäivän nuoret varttuvat vihollisen alueella.” (Presidentti Boyd K. Packer)

Pyydä oppitunnin alussa yhtä oppilasta lukemaan tämä lausuma. Kysy sitten:

• Kuka on tämä vihollinen? (Saatana.)

• Mitä todisteita Saatanan vaikutuksesta näette teitä ympäröivässä maailmassa? (Mahdol-
lisia vastauksia: sopimaton kielenkäyttö ja pukeutuminen, epärehellinen ja moraaliton 
käytös sekä kiusaukset, joita media ja tekniikka usein edistävät.)

Kannusta oppilaita miettimään, millä tavoin he voivat verrata kohtaamiaan haasteita 
luvuissa Alma 52–55 kuvattuihin tapahtumiin ja tilanteisiin. Lue sitten presidentti Packerin 
lausuman jatko:

”Nykypäivän nuoret varttuvat vihollisen alueella, missä moraalin mittapuut rappeutuvat. 
Mutta Herran palvelijana lupaan, että teitä suojellaan ja varjellaan vastustajan hyökkäyk-
siltä, jos noudatatte Pyhältä Hengeltä tulevaa ohjausta.” (”Neuvoja nuorille”, Liahona, 
marraskuu 2011, s. 18.)

Kannusta oppilaita tavoittelemaan Pyhän Hengen johdatusta, jotta he voivat vastustaa 
jumalattomuutta.

Muistuta oppilaille, että samalla kun Moroni nujersi kuninkaankannattajien kapinan, 
lamanilaiset ottivat haltuunsa monia linnoitettuja nefiläisten kaupunkeja (ks. Alma 51:26). 
Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Alma 52:14 ja panemaan merkille, millaiseksi Mormon 
kuvailee nefiläisten tilannetta sillä hetkellä. Pyydä sitten yhtä oppilasta lukemaan ääneen 
Alma 53:9. Pyydä luokkaa huomaamaan, miksi nefiläisten olosuhteet olivat vaaralliset.

• Millä tavoin ihmiset saattavat asettaa itsensä olosuhteisiin, jotka ovat hengellisesti 
vaarallisia?

Kirjoita taululle seuraava pyhien kirjoitusten viite: Alma 52:5–10, 16–19. Auta oppilaita 
ymmärtämään näiden jakeiden tausta ja kertomuksen juoni pyytämällä kahta oppilasta 
lukemaan ääneen lukujen Alma 52 ja 53 tiivistelmät. Pyydä sitten oppilaita tutkimaan 
taululle kirjoittamiasi jakeita ja panemaan merkille periaatteita, jotka voivat auttaa heitä 
välttämään tai vastustamaan pahaa. Kysy riittävän ajan kuluttua:

• Mitä periaatteita me voimme oppia näistä jakeista? (Oppilaat saattavat tunnistaa muun 
muassa seuraavan totuuden: Jos vältämme vastustajan linnoitukset eli tukikohdat, 
pystymme paremmin välttämään ja vastustamaan kiusausta.)

Kehota oppilaita miettimään, mitkä ovat niitä konkreettisia paikkoja, sosiaalisia tilanteita 
tai tekniikan (kuten internetin) käyttötilanteita, jotka heidän mielestään saattavat johtaa 
vaarallisiin olosuhteisiin heidän elämässään.

Auta oppilaita 
tunnistamaan 
epäsuorasti ilmaistuja 
periaatteita:
Monet periaatteet ovat 
sellaisia, joita pyhien 
kirjoitusten kirjoittajat 
eivät ilmaise suoraan. 
Sen sijaan periaate 
saattaa olla sulautet-
tuna kertomuksen 
juoneen tai johonkin 
tiettyyn tapahtumaan 
tai vertaukseen. Sitä 
saattaa havainnollistaa 
kokonainen pyhä kirja, 
luku tai yksittäinen jae. 
Epäsuorasti ilmaistuja 
periaatteita voi usein 
löytää tarkastelemalla 
yksittäisten henkilöiden 
tai ryhmien tekoja ja 
asenteita pyhissä kirjoi-
tuksissa ja sitten tunnis-
tamalla niiden tekojen ja 
asenteiden seuraukset.
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ALMA 52 – 55

Selitä, että Mormon kuvaili Teankumin asemaa lamanilaisia vastaan käyttämällä sanoja 
kuten puolustautua, linnoittaa, varmistaa, lyödä ja vahvistaa. Pyydä oppilaita pohtimaan, 
mitä asioita on kenties tarpeen ”lyödä” eli poistaa heidän omasta elämästään, jotta he 
voivat olla hengellisesti varmemmalla pohjalla.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 52:19. Kysy luokalta:

• Mitä nefiläisjohtajat tekivät ennen lähtöä taisteluun? (He pitivät sotaneuvottelun.)

• Millä tavoin perheneuvosto tai jokin kirkon neuvosto saattaisi muistuttaa sotaneuvottelua? 
Millä tavoin nämä neuvostot voivat vahvistaa meitä taisteluissamme vastustajaa vastaan?

Tiivistä Alma 52:20–40 ja Alma 53 selittämällä, että sotaneuvottelun jälkeen sotapäällikkö 
Moroni ja hänen sotajoukkonsa saivat Mulekin kaupungin takaisin haltuunsa houkutte-
lemalla lamanilaiset pois linnoituksistaan. Nefiläiset ottivat monia lamanilaisvankeja ja 
lähettivät heidät työhön Runsaudenkaupungin linnoittamiseksi. Lamanilaisilla oli kuitenkin 
edelleen menestystä muilla alueilla nefiläisten keskuudessa syntyneiden kiistojen vuoksi.

Alma 54–55
Moroni hylkää Ammoronin ehdot vankien vaihtamiseksi ja käyttää salajuonta 
vapauttaakseen nefiläisvangit
Selitä, että lukuun Alma 54 on kirjattu Ammoronin (lamanilaisten kuningas) ja sotapääl-
likkö Moronin väliset kirjeet. Ennen tätä lamanilaiset ja nefiläiset olivat ottaneet monia 
sotavankeja. Tähän lukuun on tallennettu Moronin vastaus Ammoronin pyyntöön, että 
lamanilaiset ja nefiläiset vaihtaisivat vankejaan.

Selitä, että Alma 54:9–12 sisältää sotapäällikkö Moronin sanat Ammoronille. Pyydä yhtä 
oppilasta lukemaan nämä jakeet ääneen. Pyydä sitten toista oppilasta lukemaan Ammoro-
nin vastaus sotapäällikkö Moronille kohdasta Alma 54:18–20.

• Millä tavoin sotapäällikkö Moronin motiivit vankien vaihtamiseen erosivat Ammoronin 
motiiveista? (Voisit tuoda esiin, että Moroni kantoi huolta perheistä, kun taas Ammoron 
oli kiinnostunut vain sotilaistaan, koska hän halusi tuhota nefiläiset.)

• Millä tavoin Ammoronin lausumat kohdassa Alma 54:18–20 kuvastavat Saatanan motii-
veja tämän käydessä sotaa meitä vastaan?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 55:1–2. Pyydä luokan jäseniä panemaan 
merkille, miten Moroni vastasi Ammoronin vaatimuksiin.

• Miksi Moroni ei ollut halukas tekemään sitä, mitä Ammoron ehdotti? (Hän tiesi Ammoronin 
valehtelevan, eikä hän halunnut antaa Ammoronille yhtään enempää valtaa kuin tällä jo oli.)

• Mitä me voimme oppia Moronin vastauksesta Ammoronille? (Vaikka oppilaat saat-
tavat esittää useita totuuksia, varmista, että he ymmärtävät, että kun puolustamme 
lujina sitä, mikä on oikein, me voimme estää pahan vaikutuksia saamasta valtaa 
meihin.)

Seuraavat Joseph Smithin lausumat saattavat olla hyödyllisiä keskustellessanne näistä jakeista:

”Saatana ei voi vietellä meitä houkutuksillaan, ellemme sydämessämme anna periksi ja 
lankea” (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 222). 

”Paholaisella ei ole minkäänlaista valtaa meihin, ellemme salli sitä hänelle” (Kirkon presi-
denttien opetuksia: Joseph Smith, s. 222).

Kirjoita taululle seuraava pyhien kirjoitusten viite: Alma 55:15–24, 28–31.

Selitä, että luvussa Alma 55 kerrotaan, että sotapäällikkö Moroni vapautti nefiläisvangit 
Gidin kaupungissa salajuonen avulla. Kohdassa Alma 55:3–14 kerrotaan, kuinka Moroni 
pystyi erään Laman- nimisen nefiläissotilaan avustamana saamaan nefiläisvankeja vartioi-
neet lamanilaissotilaat juovuksiin. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen taululle kirjoit-
tamasi jakeet ja panemaan merkille, mitä sotapäällikkö Moroni teki, kun hän oli saanut 
saarrettua lamanilaiset Gidin kaupungissa. Muistuta oppilaille, että he tutkiessaan pani-
sivat merkille periaatteita. Riittävän ajan kuluttua pyydä heitä kertomaan, mitä he ovat 
löytäneet. Voisit myös kysyä:

• Mitä nämä jakeet kertovat teille Moronista?

Kirjoita seuraava virke taululle ja kehota oppilaita täydentämään tyhjät kohdat:

Meidän ei pidä nauttia …; sen sijaan meidän tulee iloita …
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OPPIAIHE 103

• Kuinka voisimme soveltaa Moronin esimerkkiä olla nauttimatta verenvuodatuksesta? 
Kuinka voisimme soveltaa Moronin esimerkkiä esimerkiksi siihen, mitä luemme ja kat-
selemme tai mitä pelejä pelaamme?

Kehota oppilaita pohdiskelemaan seuraavaa kysymystä:

• Mitä sellaista arvelette Mormonin halunneen teidän oppivan tämän päivän oppiaiheesta, 
mikä auttaa teitä olemaan uskollisia taistellessanne vastustajaa vastaan?

Voisit antaa oppilaille aikaa kirjoittaa seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tut-
kimispäiväkirjaan, mitä he aikovat tehdä vastustaakseen Saatanan alueelle menemistä ja 
seisoakseen lujina hänen hyökkäyksiään vastaan.

Todista lopuksi niistä totuuksista, joista olette keskustelleet luokassa tänään.

Lisäopetusehdotus
Alma 53:20–21. Vaeltaa oikeamielisesti Jumalan 
edessä

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 
53:20–21.

• Mitä oikeamielisesti Jumalan edessä vaeltaminen 
tarkoittaa?

Pyydä oppilaita pohtimaan, kuinka he voivat olla 
nuorten sotilaiden tavoin ”aina uskollisia kaikessa, mitä 
heille uskottiin”. Lue seuraava lausunto, jossa presi-
dentti George Albert Smith kertoo viisaasta neuvosta, 
jonka hän sai isoisältään George A. Smithiltä:

”Isoisälläni oli tapana sanoa perheelleen: ’Herran 
alueen ja Perkeleen alueen välillä on rajalinja, selvästi 
vedetty. Jos te pysytte Herran puolella tätä linjaa, te 
tulette olemaan Hänen vaikutuksensa alaisuudessa eikä 
teillä ole lainkaan halua tehdä väärin; mutta jos te yli-
tätte viivan paholaisen puolelle edes tuumankaan ver-
ran, te olette kiusaajan vallassa, ja jos hän onnistuu, te 
ette pysty ajattelemaan tai edes järkeilemään kunnolla, 
koska te olette menettäneet Herran Hengen.’

Kun olen tuntenut houkutusta tehdä jonkin tietyn 
asian, olen kysynyt itseltäni: ’Kummalla puolen rajalin-
jaa olen?’ Jos päätin olla turvallisella puolella, Herran 
puolella, tein oikein joka kerta. Kun siis kiusaus tulee, 
ajatelkaa rukoillen ongelmaanne, niin Herran vaikutus 
auttaa teitä päättämään viisaasti. Meille on turvaa vain 
Herran puolella rajalinjaa.” (”A Faith Founded upon 
Truth”, Deseret News, 17. kesäkuuta 1944, kirkon osio, 
s. 9; ks. myös Kirkon presidenttien opetuksia: George 
Albert Smith, 2011, s. 189.)

Voisit piirtää taulun keskelle pystyviivan. Kirjoita taulun 
toiselle puolelle Herran alue ja taulun toiselle puolelle 
Perkeleen alue. Kysy oppilailta:

• Missä on turvallisinta olla suhteessa kahta aluetta 
erottavaan viivaan? (Herran puolella, mahdollisim-
man kaukana viivasta.)

• Mikä vaara saattaa piillä siinä, että yrittää elää Her-
ran puolella mutta mahdollisimman lähellä viivaa?

• Mikä auttaa teitä pysymään kaukana viivasta?
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Johdanto
Helaman ja sotapäällikkö Moroni taistelivat lamanilaisia 
vastaan eri puolilla maata. Helaman lähetti Moronille 
kirjeen, jossa hän kuvasi sotajoukkonsa taisteluja lama-
nilaisia vastaan ja ilmaisi luottamuksensa niiden 2 060 

nuoren sotilaan uskoon, jotka olivat liittyneet hänen 
sotajoukkoonsa. Helaman kuvaili myös, mitä hänen 
sotajoukkonsa teki voittaakseen taistelut ja saadakseen 
toivoa ja vahvuutta ahdinkojensa aikana.

OPPIAIHE 104

Alma 56–58

Opetusehdotuksia

Alma 56
Antipuksen ja Helamanin sotajoukot saavat voiton lamanilaisten vahvimmasta sotajoukosta
Kysy oppilailta, ovatko he koskaan saaneet kirjettä tai viestiä, joka on vahvistanut heitä niin että 
he ovat kestäneet jonkin tietyn vaikeuden. Selitä, että luvut Alma 56–58 sisältävät sen kirjeen 
sisällön, jonka Helaman kirjoitti sotapäällikkö Moronille eräänä vaikeana aikana sodassa. Kehota 
oppilaita lukemaan itsekseen Alma 59:1–2 ja huomaamaan, kuinka sotapäällikkö Moroni vastasi 
kirjeeseen. Kannusta oppilaita kirjettä tutkiessaan tunnistamaan syitä siihen, miksi sotapäällikkö 
Moroni saattoi riemuita huolimatta niistä vaikeista olosuhteista, joissa hän oli.

Tiivistä Alma 56:2–17 selittämällä, että Helaman johti pientä sotajoukkoa, joka koostui 
antinefilehiläisten eli Ammonin kansan 2 000 pojasta. Näihin sotilaisiin viitataan usein 
nimityksellä 2 000 nuorta sotilasta. Näiden nuorukaisten vanhemmat olivat tehneet liiton, 
etteivät he enää koskaan tarttuisi aseisiin. Nuoret miehet, joita ei sitonut sama liitto, tar-
joutuivat vapaaehtoisina puolustamaan vanhempiaan ja muita nefiläisiä, kun lamanilaisten 
sotajoukko uhkasi heitä.

Selitä, että Helaman johti 2 000 nuorta sotilasta Juudean kaupunkiin auttamaan Antipuk-
sen johtamaa nefiläisten sotajoukkoa. Lamanilaiset olivat vallanneet useita nefiläisten 
kaupunkeja ja olivat kovasti harventaneet Antipuksen sotajoukkoa. Antipus riemuitsi, kun 
Helaman ja tämän sotilaat saapuivat auttamaan.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 53:17–21 ja panemaan merkille, mitkä sanat ja ilmauk-
set kuvaavat, minkä hengellisen voiman nämä nuoret miehet toivat sotajoukkoon. Jäljennä heidän 
lukiessaan taululle seuraava kaavio. Kehota muutamia oppilaita tulemaan taululle ja kirjoittamaan 
sanoja ja ilmauksia, joita he ovat löytäneet ja jotka sopivat otsikon ”Ennen taistelua” alle.

• Mitä arvelette Helamanin kenties tarkoittaneen, kun hän kuvaili 2 000 nuorta sotilasta 
vilpittömiksi ja vakaiksi miehiksi? 

• Millä tavoin taululle luetellut ominaisuudet voivat auttaa meitä kohtaamaan hengellisiä 
taisteluja ja muita haasteita?

Tiivistä lyhyesti nuorten sotilaiden ensimmäisen taistelun alkuosa kohdasta Alma 56:29–43. 
Antipus käytti Helamania ja tämän 2 000 nuorta sotilasta syöttinä houkutellakseen lamanilais-
ten vahvimman sotajoukon pois Antiparan kaupungista. Suurin osa lamanilaisten sotajoukosta 
lähti Antiparasta ajamaan takaa Helamanin sotajoukkoa, mikä antoi Antipuksen sotajoukolle 
mahdollisuuden seurata ja hyökätä takaa heidän kimppuunsa. Kun Antipuksen sotajoukko sai 
lamanilaisten sotajoukon kiinni, he hyökkäsivät suunnitelmansa mukaisesti. Kun lamanilaisten 
sotajoukko lakkasi ajamasta takaa Helamanin sotajoukkoa, Helaman ei tiennyt, yrittikö lamani-
laisten sotajoukko houkutella hänen sotilaansa ansaan vai oliko Antipuksen sotajoukko ryhtynyt 
taisteluun lamanilaisia vastaan näiden selustassa. Helamanin ja hänen nuorten sotilaidensa 
täytyi päättää, jatkaisivatko he pakenemista vai hyökkäisivätkö he lamanilaisten kimppuun.

Ennen taistelua Taistelun aikana

Nuori sotilas / nuori myöhempien aikojen pyhä
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Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 56:44–48. Pyydä heitä panemaan merkille 
sanoja ja ilmauksia, jotka osoittavat, kuinka nämä nuoret miehet toimivat uskossa. Kehota 
muutamaa oppilasta kirjoittamaan taululle otsikon ”Taistelun aikana” alle, mitä he löytävät.

• Mitä nämä nuoret miehet eivät epäilleet? (Että Jumala pelastaisi heidät.)

• Miksi he olivat varmoja siitä, että Jumala pelastaisi heidät?

• Kuinka ne ominaisuudet, joita he olivat kehittäneet itsessään ennen taistelua, auttoivat 
heitä taistelun aikana?

Kirjoita taululle seuraava totuus: Kun toimimme uskossa, me voimme saada voimaa Jumalalta. 
Kehota oppilaita panemaan merkille todisteita tästä totuudesta, kun he tutkivat lukua Alma 56.

Tiivistä Alma 56:49–53 selittämällä, että Helamanin sotajoukko huomasi Antipuksen sota-
joukon olevan vaikeassa tilanteessa. Antipus ja monet sotajoukon muista johtajista olivat 
kuolleet, ja väsyneet ja hämmentyneet nefiläiset olivat kokemaisillaan tappion.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 56:54–56. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana 
ja panemaan merkille, kuinka Jumala siunasi Helamanin sotilaita heidän uskonsa vuoksi.

• Kuinka arvelette taululla lueteltujen hengellisten ominaisuuksien myötävaikuttaneen 
jakeessa Alma 56:56 kerrottuihin tapahtumiin?

• Milloin te tai joku tuntemanne henkilö on toiminut uskossa ja saanut vaikeassa tilan-
teessa voimaa Jumalalta?

Alma 57
Helaman ja hänen nuoret sotilaansa saavat Kumenin kaupungin jälleen valtaansa 
ja varjeltuvat taistelussa
Selitä, että Alma 57 on jatkoa Helamanin kirjeeseen sotapäällikkö Moronille. Se alkaa kertomuk-
sella siitä, kun nefiläiset valtaavat lamanilaisilta takaisin kaksi kaupunkia. Tänä aikana Helaman 
sai 6 000 miehen täydennyksen sotajoukkoonsa sekä lisäksi 60 Ammonin kansan poikaa. Myös 
lamanilaiset saivat täydennyksiä, ja he jatkoivat valtaamiensa kaupunkien linnoittamista.

Tuo esiin, että yhdessä taistelussa lamanilaiset olivat kukistamaisillaan nefiläiset (ks. Alma 
57:18). Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 57:19–22 ja panemaan merkille syitä 
siihen, miksi nefiläiset pystyivät saamaan voiton.

• Miksi nefiläiset pystyivät saamaan voiton lamanilaisista?

• Helaman sanoi, että hänen sotilaansa ”tottelivat ja pitivät huolen, että täyttivät jokaisen 
käskysanan täsmällisesti” (Alma 57:21). Mitä tämä mielestänne tarkoittaa? Millä tavoin 
tämä kuuliaisuus oli osoituksena heidän uskostaan?

Täydennä oppilaiden vastauksia näihin kysymyksiin lukemalla kahdentoista apostolin 
koorumin jäsenen, vanhin Russell M. Nelsonin seuraavat sanat:

”[Te kohtaatte] ihmisiä, jotka valikoivat ne käskyt, jotka he aikovat pitää, ja 
jättävät huomiotta muut, joita vastaan päättävät rikkoa. Nimitän tätä 
valikoivaksi suhtautumistavaksi kuuliaisuuteen. Tällainen valikoiva tapa ei 
toimi. Se johtaa kurjuuteen. Valmistautuaksemme kohtaamaan Jumalan 
meidän tulee pitää kaikki Hänen käskynsä. Hänen käskyjensä noudattami-
nen vaatii uskoa, ja niiden pitäminen vahvistaa tuota uskoa.” (Ks. ”Kohdat-

kaa tulevaisuus uskossa”, Liahona, toukokuu 2011, s. 35.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 57:23–27. Pyydä luokkaa panemaan mer-
kille, kuinka Herra varjeli Helamanin nuoria sotilaita ja miksi Hän varjeli heitä. Auta heitä 
keskustelemaan siitä, mitä he löytävät, esittämällä nämä jatkokysymykset:

• Helaman sanoi sotilaistaan: ”Heidän mielensä on luja.” Mitä tämä mielestänne tarkoit-
taa? Miksi meidän täytyy pitää mielemme lujana, kun kohtaamme haasteita?

• Millä tavoin Helamanin sotilaat osoittivat, että he ”turvaavat alati Jumalaan”?

Saattaa olla hyödyllistä selittää, että joissakin tilanteissa vanhurskaat kärsivät tai kuolevat, 
aivan kuten nuoret sotilaat kärsivät ja aivan kuten jotkut nefiläisten sotajoukosta saivat 
surmansa. Jumala kuitenkin kunnioittaa aina niitä, jotka kunnioittavat Häntä, ja niitä van-
hurskaita, jotka kuolevat, siunataan.

• Mitä yhtäläisyyksiä huomaatte nuorten sotilaiden taisteluissa vihollistaan vastaan ja 
meidän taisteluissamme vastustajaa vastaan?



361

ALMA 56 – 58

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin 
M. Russell Ballardin seuraavat sanat:

”Tänä päivänä olemme mukana taistelussa, joka on monin tavoin vaarallisempi – – kuin 
nefiläisten ja lamanilaisten [välinen taistelu]. Meidän vihollisemme on viekas ja kekseliäs. 
Me taistelemme Lusiferia, kaikkien valheitten isää, vastaan – kaiken sen vihollista vastaan, 
mikä on hyvää ja oikein ja pyhää. – –

Taistelemme kirjaimellisesti ihmisten sieluista. Vihollinen on heltymätön ja säälimätön. Hän 
ottaa iankaikkisia vankeja hälyttävällä tahdilla. Eikä hän osoita mitään laantumisen merkkejä.

Vaikka olemme erittäin kiitollisia niistä monista kirkon jäsenistä, jotka tekevät suurenmoisia 
asioita taistelussa totuuden ja oikeuden puolesta, minun täytyy rehellisesti kertoa teille, että 
se ei vieläkään riitä. Tarvitsemme paljon enemmän apua. – – Me tarvitsemme teitä. Kuten 
Helamanin kaksituhatta nuorta soturia, – – tekin voitte saada voiman rakentaa ja puolustaa 
Hänen valtakuntaansa. Tarvitsemme teitä tekemään pyhiä liittoja, aivan kuin hekin teki-
vät. Tarvitsemme teitä olemaan säntillisen kuuliaisia ja uskollisia, aivan kuin hekin olivat.” 
(”Suurenmoisin lähetyssaarnaajien sukupolvi”, Liahona, marraskuu 2002, s. 46–47.)

Kirjoita taululle seuraavaa: Jos turvaamme Herraan ja tottelemme Häntä täsmällisesti, …

• Kuinka täydentäisitte tämän virkkeen sen pohjalta, mitä olette lukeneet Helamanin 
sotilaista? (Täydennä taululla oleva virke oppilaiden ehdotusten mukaisesti. Voisit esi-
merkiksi kirjoittaa seuraavan totuuden: Jos turvaamme Herraan ja tottelemme Häntä 
täsmällisesti, Hän tukee meitä taisteluissamme.)

Pyydä oppilaita miettimään tilannetta, jolloin he tai joku heidän tuntemansa henkilö on ollut täs-
mällisen tottelevainen vaikeassa tilanteessa koulussa, kotona tai ystävien parissa. Pyydä muuta-
mia oppilaita kertomaan kokemuksistaan. Kysy heiltä, kuinka Herra auttoi heitä siinä tilanteessa.

Anna oppilaille aikaa kirjoittaa seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäi-
väkirjaan, mitä he aikovat tehdä noudattaakseen Jumalan käskyjä täsmällisesti (ks. Alma 
57:21) ja turvatakseen alati Jumalaan (ks. Alma 57:27).

Alma 58
Nefiläissotilaat luottavat siihen, että Jumala varjelee heitä heidän vastoinkäymisissään
Selitä, että Alma 58 sisältää loppuosan Helamanin kirjeestä sotapäällikkö Moronille. Helaman 
kertoi, kuinka nefiläisten sotajoukot kohtasivat vaikeita olosuhteita, jotka hankaloittivat niitä 
epäsuotuisia oloja, joissa he jo olivat. Kehota muutamaa oppilasta lukemaan vuorotellen ääneen 
jakeet Alma 58:2, 6–9 ja pyydä luokkaa tunnistamaan, mitä olivat nuo vaikeat olosuhteet (muo-
navarojen puute, täydennysjoukkojen puute, pelko siitä, että heidän vihollisensa tuhoaisi heidät).

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Alma 58:10–12 ja panemaan merkille vastauksia 
seuraaviin kysymyksiin. (Kirjoita kysymykset taululle ennen oppituntia. Lue kysymykset 
oppilaille ennen kuin he lukevat pyhien kirjoitusten kohdat, ja käy ne uudelleen läpi, kun 
he ovat lukeneet kohdat. Tämä auttaa oppilaita keskittymään siihen, kuinka Helamanin 
sotajoukko toimi tässä vaikeassa tilanteessa.)

Mitä nefiläiset tekivät, kun he kohtasivat tämän vaikean tilanteen?

Kuinka Herra vastasi heidän vilpittömiin pyyntöihinsä ja rukouksiinsa?

Kuinka Herran lupaukset auttoivat Helamania ja tämän sotajoukkoa?

Kehota oppilaita tiivistämään totuus, jonka he ovat oppineet kohdasta Alma 58:10–12. 
(Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta varmista, että he tunnistavat seuraavan 
periaatteen: Jos käännymme Jumalan puoleen vaikeina aikoina, me voimme saada 
jumalallisen lupauksen, joka voi vahvistaa uskoamme ja antaa meille toivoa.)

• Milloin Herra on siunannut teitä rauhalla ja varmuudella jonkin vaikean kokemuksen aikana?

Selitä, että luvun Alma 58 loppuosassa kerrotaan nefiläisten sotajoukon menestyksekkäistä 
ponnisteluista ottaa jälleen haltuun ne kaupungit, jotka lamanilaiset olivat vallanneet (ks. 
Alma 58:31). Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 58:39–40.

• Kuinka Helamanin nuoret sotilaat osoittivat uskonsa Jumalaan huolimatta niistä monista 
haavoista, joita he olivat saaneet?

• Kun kohtaatte elämässänne haasteita, kuinka voitte hyötyä siitä, että noudatatte Hela-
manin poikien esimerkkiä?

Lausu lopuksi oma todistuksesi tässä oppiaiheessa opetetuista periaatteista.
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Johdanto
Sotapäällikkö Moroni riemuitsi Helamanin menestyk-
sestä tämän saadessa takaisin nefiläisten kaupunkeja, 
jotka oli menetetty lamanilaisille. Mutta kun hän sai tie-
tää, että lamanilaiset olivat vallanneet Nefihan kaupun-
gin, hän vihastui hallitukselle siitä, että se oli jättänyt 
lähettämättä täydennysjoukkoja. Ylituomari Pahoranille 
osoittamassaan kirjeessä Moroni suri vanhurskaiden 
kärsimystä ja moitti Pahorania siitä, ettei tämä ollut 
tukenut vapauden asiaa. Moronin tietämättä Pahoran 

oli paennut Gideonin maahan nefiläisten kuninkaan-
kannattajien kapinan vuoksi. Pahoran ei loukkaantu-
nut Moronin nuhtelusta. Pikemminkin hän riemuitsi 
Moronin rakkaudesta vapautta kohtaan. Herra vahvisti 
nefiläisiä, ja yhdessä Moroni, Pahoran ja heidän väkensä 
kukistivat kuninkaankannattajat ja lamanilaiset. Useiden 
sotavuosien jälkeen nefiläiset pääsivät taas nauttimaan 
rauhasta, ja Helaman perusti jälleen kirkon.

OPPIAIHE 105

Alma 59–63

Opetusehdotuksia

Alma 59
Nefiläiset menettävät linnakkeen, ja sotapäällikkö Moroni suree kansan 
jumalattomuuden tähden
Kirjoita ennen oppituntia taululle seuraavat presidentti Ezra Taft Bensonin sanat (julkai-
susta The Teachings of Ezra Taft Benson, 1988, s. 285):

”Parempi valmistautua ja ehkäistä kuin katua ja korjata.” (Presidentti Ezra Taft Benson)

Olet ehkä käyttänyt tätä lausumaa oppiaiheessa, joka käsitteli lukuja Alma 49–51. Siinä 
tapauksessa voisit jättää joidenkin sanojen paikalle tyhjän viivan, kun kirjoitat lausuman 
taululle. Pyydä oppilaita täydentämään tyhjät kohdat.

Pyydä oppilaita kertomaan tilanteista omassa elämässään tai jonkun tuntemansa henkilön 
elämässä, jolloin valmistautuminen on auttanut ehkäisemään pettymystä tai surua.

Muistuta oppilaille, että viimeaikaisissa oppiaiheissa he ovat tutkineet lukuja, joissa kerrotaan 
nefiläisten ja lamanilaisten välisistä taisteluista. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 59:5–
11 ja miettimään, kuinka taululla oleva lausuma liittyy näissä jakeissa kuvattuun tilanteeseen.

• Mikä näyttää mahdollistaneen sen, että lamanilaiset pystyivät valloittamaan Nefihan 
kaupungin? (Nefihan kansan jumalattomuus.)

• Mitä sellaista löysitte näistä jakeista, mikä liittyy taululle kirjoitettuun lausumaan?

Elleivät oppilaat mainitse seuraavaa lausumaa, joka on jakeessa Alma 59:9, pyydä heitä kat-
somaan sitä: ”[Oli] helpompaa estää kaupunkia joutumasta lamanilaisten käsiin kuin val-
lata sitä heiltä takaisin.” Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät tämän lausuman pyhiin 
kirjoituksiinsa. Auta oppilaita miettimään, kuinka tämä totuus soveltuu heidän elämäänsä, 
pyytämällä heitä vertaamaan tämän kertomuksen kaupunkeja itseensä ja kohtaamiinsa 
hengellisiin taisteluihin. Esitä sitten yksi tai useampia seuraavista kysymyksistä:

• Miten tämä totuus liittyy meihin? (Auta oppilaita näkemään, että on helpompi ja 
parempi pysyä uskollisena kuin harhaan kuljettuaan palata uskoon.)

• Miksi on helpompi pysyä uskollisena kirkossa kuin palata kirkkoon, kun on ollut jonkin 
aikaa vähemmän aktiivinen?

• Miksi on helpompi ylläpitää todistusta kuin saada se takaisin sen jälkeen kun on luopunut pois?

Kehota oppilaita pohtimaan keinoja, joilla vastustaja ja hänen seuraajansa saattavat hyökätä 
heitä vastaan. Kannusta heitä kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaan, mitä he aikovat tehdä valmistautuakseen hengellisiin taisteluihin.

Oppiaiheet, jotka 
kattavat useita lukuja
Kun oppiaihe kattaa 
useita pyhien kirjoi-
tusten lukuja, sinun 
ei tarvitse painottaa 
niissä luvuissa jokaista 
asiaa samalla tavalla. 
Voit tiivistää joitakin 
osuuksia pyhien kirjoi-
tusten lukualueesta ja 
sitten käyttää enemmän 
aikaa lukualueen niihin 
osuuksiin, jotka ovat 
oppilaillesi erityisen 
merkityksellisiä.
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ALMA 59 – 63

Alma 60–62
Moroni syyttää väärin perustein Pahorania, jonka vastaus osoittaa rakkautta ja 
kunnioitusta
Lue ääneen Alma 59:13. Varmista, että oppilaat ymmärtävät, että Moroni oli vihainen, 
koska hän luuli, ettei hallitus ollut kiinnostunut ihmisten vapaudesta eikä piitannut siitä. 
Vihastuneena hän kirjoitti kirjeen Pahoranille, Sarahemlan ylituomarille. Pyydä muutamia 
oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Alma 60:6–11.

• Mistä sotapäällikkö Moroni syytti Pahorania?

• Mitä tunteita aistitte Moronin syytöksissä?

Kirjoita taululle seuraava pyhien kirjoitusten viite: Alma 60:17–20, 23–24. Kehota oppilaita 
lukemaan nämä jakeet itsekseen. Kannusta heitä kuvittelemaan, miltä heistä tuntuisi olla 
Pahoranin paikalla.

• Millä tavoin sotapäällikkö Moronin syytökset olisivat saattaneet tuntua Pahoranista 
loukkaavilta?

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Alma 60:33–36. Pyydä 
luokkaa seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä sotapäällikkö Moroni oli valmis 
tekemään, ellei Pahoran vastaisi suopeasti hänen kehotuksiinsa. Kun oppilaat ovat kerto-
neet, mitä he ovat löytäneet, pyydä heitä mainitsemaan näistä jakeista sanoja tai ilmauksia, 
jotka osoittavat syitä tai perusteita sille, miksi Moroni esitti kehotuksensa.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 61:1–5 ja panemaan merkille, miksi Moroni ei 
ollut saanut täydennysjoukkoja.

• Mitä tietoja Pahoran kertoi Moronille?

• Millä tavoin ihmiset saattavat reagoida, kun heitä syytetään jostakin väärin perustein?

• Onko teitä koskaan syytetty jostakin väärin perustein? Mitä tunteita syytökset ja syytte-
lijä herättivät teissä?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 61:9–10, 15–18 ja panemaan merkille asioita, 
jotka ilmaisevat Pahoranin luonteen suuruuden. Riittävän ajan kuluttua pyydä muutamia 
oppilaita kertomaan, mitä he ovat löytäneet.

• Mitä asioita me voimme oppia siitä, kuinka Pahoran vastasi Moronin syytöksiin? (Auta 
oppilaita tunnistamaan seuraava periaate: Me voimme päättää olla loukkaantumatta 
muiden sanoista ja teoista. Muita totuuksia, joita oppilaat saattavat mainita: meidän 
tulee välttää esittämästä epäystävällisiä arviointeja muista ja kun me olemme mui-
den kanssa yhtä vanhurskaudessa, me olemme voimakkaampia taisteluissamme 
pahaa vastaan. Voisit kirjoittaa nämä totuudet taululle.)

• Kuinka me voimme päättää olla loukkaantumatta?

Voisit kysyä oppilailta, haluavatko he kertoa jonkin kokemuksen, joka heillä on ollut siitä, 
kun he ovat päättäneet olla loukkaantumatta silloin kun jotkut ovat sanoneet heistä jotakin 
epäystävällistä tai perätöntä. Voisit myös kertoa oman kokemuksen. Todista siitä, miten 
tärkeää on antaa muille anteeksi se, mitä he sanovat tai tekevät meitä vastaan. Kannusta 
oppilaita noudattamaan Pahoranin esimerkkiä.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 62:1. Pyydä luokkaa mainitsemaan, miltä 
Moronista tuntui, kun hän sai Pahoranin vastauksen.

Selitä, että vaikka sotapäällikkö Moroni oli väärässä syyttäessään Pahorania, hän opetti 
tosi periaatteita, joita voimme soveltaa omaan elämäämme. Pyydä yhtä oppilasta luke-
maan ääneen Alma 60:23. Tähdennä, että Moronin sanat astian sisäpuolen puhdistami-
sesta voivat soveltua jokaiseen, joka tarvitsee parannusta. Laita jonkin astian sisäpuolelle 
ja ulkopuolelle likaa tai kuraa (mikäli mahdollista, läpinäkyvä astia soveltuu parhaiten). 
Kysy oppilailta, haluaisivatko he juoda astiasta. Puhdista astian ulkopuoli ja kysy oppilailta, 
tuntuisiko heistä nyt hyvältä juoda siitä.

• Jos ajattelemme itseämme astiana, mitä astian sisäpuolen puhdistaminen saattaisi tarkoittaa?

Lue seuraavat presidentti Ezra Taft Bensonin sanat:

”Meidän täytyy – – puhdistaa astia ensin sisältä (ks. Alma 60:23) eli alkaa itsestämme, 
sitten perheestämme ja sitten kirkosta” (”Astian puhdistaminen sisältä”, Valkeus, 1986, 
konferenssiraportti 156. vuosikonferenssista, s. 3).
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• Miksi on tärkeää, että olemme puhtaita sekä sisäpuolelta (jota ihmiset eivät näe) että 
ulkopuolelta (jonka ihmiset näkevät)?

• Miksi on tärkeää puhdistaa elämässämme astian sisäpuoli, ennen kuin voimme olla 
täysin tehokkaita Herran valtakunnassa?

Tiivistä Alma 62:1–38 selittämällä, että sotapäällikkö Moroni johti osan sotajoukostaan aut-
tamaan Pahorania kukistamaan kuninkaankannattajat Sarahemlassa. Sitten yhdistyneen 
sotajoukon voimin sekä muiden nefiläisjoukkojen avulla Moroni ja Pahoran saivat takaisin 
loput kaupungit, jotka oli menetetty lamanilaisille. He ajoivat lamanilaiset pois maasta ja 
vakiinnuttivat rauhan kansan keskuuteen.

• Mitä haasteita yksilöt ja perheet saattavat kohdata sota- ajan jälkeen?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 62:39–41 ja panemaan merkille, millä tavoin 
sodan koettelemukset vaikuttivat nefiläisiin.

• Mitä periaatteita pystytte tunnistamaan kohdasta Alma 62:40–41?

Kun oppilaat keskustelevat tästä kysymyksestä, he saattavat ehdottaa seuraavankaltaisia 
vastauksia:

Meidän vanhurskaat rukouksemme voivat vaikuttaa myönteisesti 
yhteiskuntaamme.

Vastoinkäymisten aikoina toiset nöyrtyvät Jumalan edessä, kun taas toiset paatuvat.

• Mistähän syystä jotkut kasvavat lähemmäksi Herraa, kun he kohtaavat koettelemuk-
sia? Miksi jotkut kääntyvät pois Herran luota, kun he kohtaavat koettelemuksia? (Auta 
oppilaita ymmärtämään, että vastoinkäymisten aikoina meidän valintamme ratkaisevat, 
kasvammeko me lähemmäksi Herraa.)

• Kun olette lukeneet sodasta kertovia Mormonin kirjan lukuja, mitä ne ovat opettaneet 
teille siitä, mitä on olla Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi sodan tai kiistan aikoina?

Alma 63
Monet nefiläiset kulkevat pohjoisenpuoleiseen maahan
Tiivistä Mormonin sanat tässä luvussa selittämällä, että monet nefiläiset alkoivat muuttaa 
pohjoiseen päin sekä maitse että meritse. Siblon antoi pyhät aikakirjat Helamanille. Sota-
päällikkö Moroni kuoli, ja hänen poikansa Moroniha johti sotajoukkoa, joka torjui jälleen 
yhden lamanilaisten hyökkäyksen.

Voisit päättää tämän oppiaiheen kertomalla jostakusta, joka on kohdannut vastoinkäymisiä 
ja ahdinkoja mutta päättänyt säilyttää sydämensä pehmeänä ja luottaa Jumalaan entistä 
enemmän. Mieti, voisitko kertoa omakohtaisen kokemuksen.

Kertaus: Alma
Käytä jonkin verran aikaa auttaaksesi oppilaita kertaamaan Alman kirjan. Pyydä heitä 
miettimään, mitä he ovat oppineet tästä kirjasta sekä seminaarissa että tutkiessaan pyhiä 
kirjoituksia itsekseen. Kehota heitä tarvittaessa silmäilemään joitakin Alman kirjan lukujen 
tiivistelmiä auttaaksesi heitä muistamaan. Riittävän ajan kuluttua pyydä muutamia oppi-
laita kertomaan ajatuksiaan ja tuntemuksiaan jostakin sellaisesta, mikä kirjassa on tehnyt 
heihin vaikutuksen.
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Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe
Alma 45–63 (Viikko 21)

Valmisteluaineisto 
kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä 
oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä opeista ja periaatteista, joita oppilaat 
oppivat tutkiessaan lukuja Alma 45–63 (viikko 21), mutta sinun ei 
ole tarkoitus opettaa sitä oppiaiheesi osana. Opettamasi oppiaihe 
keskittyy vain muutamiin näistä opeista ja periaatteista. Noudata 
Pyhän Hengen kehotuksia, kun mietit oppilaiden tarpeita.

Päivä 1 (Alma 45–49)
Alma selitti pojalleen Helamanille, ettei Herra voi suvaita 
syntiä vähäisimmässäkään määrin. Vertaamalla nefiläisten 
taisteluja omiin taisteluihinsa oppilaat oppivat seuraavia 
totuuksia: Kun olemme uskollisia käskyjen pitämisessä kuten 
sotapäällikkö Moroni, Jumala vahvistaa ja siunaa meitä. 
Saatana pyrkii hävittämään meidät, ja hän houkuttelee meitä 
madaltamaan vähitellen tasovaatimuksiamme.

Päivä 2 (Alma 50–52; 54–55)
Vaikka nefiläiset menestyivät jonkin aikaa Amalikkian lähdön 
jälkeen, Moroni jatkoi väkensä varustamista tulevien hyökkäys-
ten varalle. Nefiläisten vaikeissa olosuhteissa näyttämä esimerkki 
auttoi oppilaita ymmärtämään, että uskollisuus Jumalaa kohtaan 
tuo onnellisuutta jopa sekasorron keskellä – erimielisyys ja kiistely 
voivat kuitenkin hävittää meidän rauhamme. Lisäksi oppilaat 
oppivat, että kun puolustamme lujina sitä, mikä on oikein, me 
voimme estää pahan vaikutuksia saamasta meihin valtaa.

Päivä 3 (Alma 53; 56–58)
Sodan vaikeimpina aikoina Helaman johti nuorten miesten 
sotajoukkoa, joka kuului Ammonin kansaan. Nämä nuoret 
sotilaat osoittivat, että kun toimimme uskossa, me voimme 
saada voimaa Jumalalta. Oppilaat oppivat näiden uskollisten 
sotilaiden esimerkistä, että jos turvaamme Herraan ja totte-
lemme Häntä täsmällisesti, Hän tukee meitä taisteluissamme. 
Huolimatta niistä monista haavoista, joita he saivat, ja niistä 
monista vaikeuksista, joita he kestivät, nefiläisten sotajoukko 
ja nuoret sotilaat osoittivat, että jos käännymme Jumalan puo-
leen vaikeina aikoina, me voimme saada jumalallisen lupauk-
sen, joka voi vahvistaa uskoamme ja antaa meille toivoa.

Päivä 4 (Alma 59–63)
Sisäisen kapinan vuoksi nefiläiset menettivät useita kaupunkeja. 
Tämä osoitti oppilaille, että on helpompi ja parempi pysyä uskol-
lisena kuin harhaan kuljettuaan palata uskoon. Moroni syytti 
ennenaikaisesti ylituomari Pahorania siitä, että tämä laiminlöi 
velvollisuuksiaan, ja Pahoranin vastauksesta oppilaat oppivat, 
että me voimme päättää olla loukkaantumatta muiden sanoista 
ja teoista. Lisäksi oppilaat oppivat, että kun me olemme muiden 
kanssa yhtä vanhurskaudessa, me olemme voimakkaampia tais-
teluissamme pahaa vastaan, kuten Moroni ja Pahoran osoittivat.

Johdanto
Koska tämä oppiaihe kattaa 19 lukua Alman kirjasta, et ehdi 
opettamaan tai tähdentämään kaikkea historiallista taustaa ja 
kaikkia opinkohtia ja periaatteita, joita oppilaat ovat oppineet 
viikon aikana. Seuraavat opetusehdotukset antavat oppilaille 
tilaisuuden soveltaa oman elämänsä taisteluihin totuuksia, joita 
he ovat oppineet tarkastellessaan nefiläisten taisteluja. Tutki 
rukoillen tämän oppiaiheen pyhien kirjoitusten kohtia, jotta voit 
saada innoitusta tähdentää oppitunnin aikana niitä totuuksia, 
joihin oppilaiden on tarpeen keskittyä.

Opetusehdotuksia

Alma 45–63
Turvaamalla Jumalaan ja seuraamalla innoitettuja johtajia nefi-
läiset pystyvät kukistamaan lamanilaiset
Kirjoita taululle ennen oppituntia presidentti Ezra Taft Bensonin 
seuraava lausuma: ”Mormonin kirjasta näemme, kuinka Kristuk-
sen seuraajat elävät sodan aikoina” (”Mormonin kirja – uskon-
tomme lakikivi”, Liahona, lokakuu 2011, s. 56).

Pyydä oppilaita mainitsemaan sotia, joita on käyty heidän 
omassa maassaan. Pyydä heitä sitten mainitsemaan haasteita, 
joita ihmiset saattavat kohdata sodan aikana.

Kysy: Miksi saattaisi olla vaikeaa olla Jeesuksen Kristuksen ope-
tuslapsi sota- aikana?

Kehota oppilaita miettimään niitä sotia, joita he ovat tarkastel-
leet menneen viikon aikana ja joista kerrotaan luvuissa Alma 
45–63. Voisit kannustaa heitä katsomaan pikaisesti lukujen Alma 
45–63 tiivistelmiä. Kehota heitä mainitsemaan haasteita, joita 
nefiläiset kohtasivat sotiensa aikana.

Muistuta oppilaille, että vaikkemme koskaan taistelisikaan fyysi-
sessä sodassa, me olemme kaikki mukana hengellisessä sodassa. 
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ensimmäisen presidenttikunnan 
jäsenen, presidentti Henry B. Eyringin seuraavat sanat, joissa hän 
kuvaa sitä hengellistä sotaa, jossa me nykyään olemme mukana. 
Voisit ottaa kopion kullekin oppilaalle.

”Teidät on värvätty Herran sotajoukkoon viimeisellä taloudenhoi-
tokaudella. Tämä ei ole rauhan aikaa. Näin on ollut siitä lähtien 
kun Saatana kokosi joukkonsa taivaallisen Isämme suunnitelmaa 
vastaan aikaisemmassa olemassaolossa. Me emme tunne sen 
taistelun yksityiskohtia. Tiedämme kuitenkin yhden seurauksen. 
Saatana seuraajineen heitettiin alas maan päälle. Ja konflikti on 
jatkunut Aadamin ja Eevan luomisesta lähtien. Olemme nähneet 
sen kiristyvän. Ja pyhät kirjoitukset antavat ymmärtää, että sota 
yltyy ankarammaksi ja hengelliset tappiot Herran puolella kasva-
vat.” (”Minuun osui!”, Liahona, toukokuu 2009, s. 63.)

Pyydä oppilaita katsomaan taululla olevaa presidentti Bensonin 
lausumaa. Sano heille, että lausuma on totta, puhuimmepa me 
fyysisestä sodasta tai hengellisestä sodasta. Selitä, että niiden 
opetuslasten elämän tarkasteleminen, jotka elivät Mormonin 
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kirjan sotien aikoina, voi auttaa meitä kehittämään itsessämme 
ominaisuuksia, jotka tulevat olemaan tärkeitä omissa hengelli-
sissä taisteluissamme.

Kirjoita taululle seuraavat nimet ja pyhien kirjoitusten viitteet tai 
laadi niistä moniste. Pyydä oppilaita valitsemaan tutkittavakseen 
yksi näistä henkilöistä tai ryhmistä. Yritä järjestää niin, että kuta-
kin henkilöä tai ryhmää tutkii ainakin yksi oppilas.

 1. Moroni – Alma 46:11–21; 48:7–17
 2. Helaman – Alma 48:19–20; 56:2–9; 58:4–12, 32–37
 3. 2 060 nuorta sotilasta – Alma 53:16–22; 56:47–56; 

57:19–27
 4. Pahoran – Alma 50:39–40; 51:1–7; 61:1–21

Anna oppilaille muutamia minuutteja aikaa tutkia mahdollisim-
man monta pyhien kirjoitusten kohtaa valitsemastaan henkilöstä 
tai ryhmästä. Pyydä heitä olemaan valmiita opettamaan luokalle 
seuraavia ajatuksia (voisit kirjoittaa nämä taululle tai laittaa ne 
monisteeseen):

• Sellainen tapahtuma tämän henkilön (tai ryhmän) elämästä, 
joka osoittaa, että hän oli Vapahtajan todellinen opetuslapsi 
(tai he olivat Vapahtajan todellisia opetuslapsia).

• Yksi tai useampia ominaisuuksia, joita tällä henkilöllä (tai 
ryhmällä) oli ja joka auttoi häntä olemaan uskollinen (tai heitä 
olemaan uskollisia) lamanilaisia vastaan käydyn sodan aikana.

• Yksi evankeliumin periaate, jonka voimme oppia tältä hen-
kilöltä (tai ryhmältä) ja joka voi vahvistaa meitä hengellisissä 
taisteluissamme nykyään.

Pyydä mahdollisimman monia oppilaita kertomaan luokalle, mitä 
he ovat oppineet. Voisit pyytää oppilaita kirjoittamaan oppi-
mansa evankeliumin periaatteet taululle.

Voisit esittää seuraavat kysymykset auttaaksesi oppilaita sovel-
tamaan sitä, mitä he ovat oppineet tutkiessaan lukuja Alma 
45–63:

• Miettikää, mitä Jeesuksen Kristuksen opetuslapsen ominai-
suuksia te näitte niissä ihmisissä, jotka elivät lamanilaisia 
vastaan käytyjen sotien aikana. Mitä näistä ominaisuuksista 
haluaisitte eniten kehittää omassa elämässänne? Miksi?

• Mitä hengellisiä taisteluja kohtaamme nykyään? Millä tavoin 
näiden Vapahtajan opetuslasten esimerkit voivat auttaa teitä 
saamaan uskoa ja rohkeutta, kun kohtaatte näitä taisteluja?

Voisit lukea yhden lempikohdistasi luvuista Alma 45–63. Todista, 
että periaatteet, joita opimme näistä luvuista, voivat auttaa 
meitä olemaan Jeesuksen Kristuksen todellisia opetuslapsia 
viimeisten päivien hengellisessä sodankäynnissä.

Seuraava viikko (Helaman 1–9)
Kerro oppilaille, että Helamanin kirjan ensimmäisessä luvussa 
kerrotaan kolmen ylituomarin kuolemasta. Sano heille, että he 
saavat selville vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Kuinka tuomarit 
kuolivat? Millainen ihme tapahtui Nefille ja Lehille, kun he olivat 
vankilassa? Kenen äänen he kuulivat? Kerro oppilaille, että pro-
feetta Nefi pystyi profetian voimalla selvittämään murhan.
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Helamanin kirja
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Tutkiessaan Helamanin kirjaa oppilaat 
oppivat sellaisten suurten miesten esi-
merkistä ja opetuksista kuten Helaman, 
hänen poikansa Nefi ja Lehi sekä Samuel 
Lamanilainen, jotka rohkeasti tottelivat 
Herraa ja todistivat Hänestä. Näiden 
miesten palvelutehtävät osoittavat, että 
Jumala suo voimaa auttaakseen palveli-
joitaan toteuttamaan Hänen tahtonsa ja 
että vanhurskaiden yksilöiden ponnistelut 
voivat siunata tuhansia. Lisäksi oppilaat 
saavat tietoa ylpeyden, jumalattomuuden 
ja salaliittojen tuhoisista seurauksista.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Mormon kokosi Nefin isojen levyjen aikakir-
jat ja laati niistä lyhennelmänä Helamanin 
kirjan. Kirja on nimetty Helamanin mukaan, 
joka oli Helamanin poika ja Alma nuorem-
man pojanpoika. Helaman sai aikakirjat 
sedältään Siblonilta, ja hän palveli nefiläis-
ten vanhurskaana ylituomarina. Hän opetti 
poikiaan Nefiä ja Lehiä pitämään käskyt ja 
muistamaan Lunastajansa sekä tekemään 
Hänestä elämänsä perustan (ks. Hel. 5:9–
14). Näiden opetusten innoittamina ja kan-
taen huolta kansan jumalattomuudesta Nefi 
ja Lehi saarnasivat parannusta nefiläisille ja 
lamanilaisille. Tämän saarnaamisen vuoksi 
Nefi luopui asemastaan ylituomarina. Kun 
tuhannet lamanilaiset olivat kääntyneet, 
erästä lamanilaisprofeettaa nimeltä Samuel 
innoitettiin saarnaamaan parannusta ja 
profetoimaan nefiläisten keskuudessa. Hela-
manin 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.

Keille tämä kirja kirjoitettiin 
ja miksi?
Mormon kirjoitti Helamanin kirjan myö-
hempien aikojen ihmisille, jotka saisivat 
hänen aikakirjansa. Kuten muut lyhen-
nelmät, joita hän oli laatinut Nefin isojen 
levyjen pohjalta, Helamanin kirja todistaa 
Jeesuksen Kristuksen jumalallisuudesta 
ja lunastustehtävästä (ks. Hel. 3:27–30; 
5:9–12; 8:13–23; 14:1–29; 16:4–5).

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Alkuperäiset aikakirjat, joita käytettiin 
Helamanin kirjan lähteinä, kirjoitettiin 
luultavasti vuosina 52–1 eKr. Mormon 

lyhensi nuo aikakirjat suunnilleen vuosina 
345–385 jKr. Mormon ei kirjoittanut, missä 
hän oli, kun hän kokosi tämän kirjan.

Mitä erityisiä 
asiakokonaisuuksia tässä 
kirjassa on?
Helamanin kirja kuvaa sitä, miten nefiläiset 
ailahtelevat edestakaisin vanhurskauden 
ja jumalattomuuden välillä useammin kuin 
minään muuna historiansa aikakautena. 
Kirjassa kerrotaan useista erimielisyyksistä, 
sodista, murhista ja salaliitoista. Siinä 
selostetaan ja kuvataan myös Gadiantonin 
rosvojen toimia. Heidän pimeyden tekonsa 
saivat lopulta aikaan nefiläisten tuhon (ks. 
Hel. 2:13–14). Helamanin kirja on ainutlaa-
tuinen myös siinä mielessä, että siinä kuva-
taan ajanjaksoa, jolloin suurin osa lamani-
laisista oli kääntynyt ja ”heidän vanhurs-
kautensa ylitti nefiläisten vanhurskauden” 

(Hel. 6:1). Lisäksi se näyttää toteen voiman, 
jonka Jumala antaa profeetoilleen, kuten 
silloin kun Nefi paljasti ylituomarin murhan 
ja profetoi, että tuomarin veli tunnustaisi 
(ks. Hel. 8–9), ja kun Nefi sai sinetöimisvoi-
man Herralta ja sitten käytti sitä saadakseen 
aikaan nälänhädän ja saadakseen sen 
loppumaan (ks. Hel. 10–11). Edelleen tähän 
kirjaan tallennetut Samuelin sanat tekevät 
siitä ainoan muistiin merkityn saarnan, 
jonka lamanilaisprofeetta esitti nefiläisille 
(ks. Hel. 13–15). Tässä saarnassa Samuel 
profetoi Jeesuksen Kristuksen syntymän ja 
kuoleman merkeistä.

Päätapahtumat
Helaman 1–3 Kaksi ylituomaria, Paho-
ran ja Pakumeni, murhataan. Moro-
niha torjuu Koriantumrin johtaman 
lamanilaisten hyökkäyksen. Kisku-
men surmataan hänen yrittäessään 
murhata Helamanin, vasta nimitetyn 
ylituomarin. Vaikka Gadianton ja 
hänen rosvonsa levittävät salaliit-
toja, kymmeniä tuhansia kastetaan 
kirkkoon. Helamanin kuoleman 
jälkeen Nefistä tulee ylituomari.

Helaman 4–6 Nefiläisluopioiden ja 
lamanilaisten sotajoukko valtaa 
kaikki nefiläisten etelänpuoleiset 
maat, Sarahemla mukaan lukien. 
Nefiläisistä tulee heikkoja jumalat-
tomuutensa vuoksi. Nefi luovuttaa 
tuomarinistuimen Sesoramille. Nefi 
ja Lehi muistavat isänsä Helamanin 
sanat ja omistautuvat evankeliumin 
saarnaamiselle. Monet luopiot teke-
vät parannuksen ja palaavat nefi-
läisten luo. Kun Herra on ihmeelli-
sellä tavalla varjellut Nefiä ja Lehiä 
vankilassa, suurin osa lamanilaisista 
kääntyy ja luovuttaa valtaamansa 
maat takaisin nefiläisille. Vau-
rauden ajanjaksona Gadiantonin 
rosvojen lukumäärä kasvaa. Monet 
nefiläisistä menevät mukaan heidän 
jumalattomuuteensa, mikä johtaa 
nefiläishallinnon turmeltumiseen.

Helaman 7–12 Nefi rukoilee puutar-
hatornissaan ja kehottaa ihmisiä 
tekemään parannuksen. Hän lainaa 
monien sellaisten todistuksia, jotka 
ovat profetoineet Kristuksesta. 
Lisäksi hän paljastaa, että ylituomari 
Seesoramin on murhannut tämän 
oma veli Seantum. Nefi saa sinetöi-
misvoiman, ja hän saarnaa edelleen 
parannusta. Hän pyytää Herraa 
vaihtamaan nefiläisten sodat nälän-
hätään, ja kun ihmiset ovat tehneet 
parannuksen, hänen rukouksensa 
saavat aikaan sateen, joka lopettaa 
nälänhädän. Lyhyen vaurauden ja 
rauhan kauden jälkeen kansan kes-
kuuteen leviää kiistoja ja jumalatto-
muutta. Mormon suree ihmisten epä-
vakaisuutta ja mielettömiä tapoja.

Helaman 13–16 Samuel Lamanilainen 
kehottaa nefiläisiä tekemään paran-
nuksen, profetoi heidän lopullisesta 
tuhostaan ja ennustaa merkit, 
jotka tulevat Jeesuksen Kristuksen 
syntymän ja kuoleman yhteydessä. 
Ne, jotka uskovat hänen sanoihinsa, 
kastetaan. Suurin osa ihmisistä 
kuitenkin torjuu Samuelin ja hylkää 
annetut merkit ja ihmeet.

367
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Helaman 1–2
Johdanto
Pahoranin kuoleman jälkeen nefiläisten keskuudessa 
syntyi kiistaa siitä, kenen pitäisi olla seuraava ylituo-
mari. Hänen poikansa Pahoran nimitettiin kansan 
äänellä. Salaliittoon kuuluva Kiskumen kuitenkin mur-
hasi uuden ylituomarin. Tätä kiistelyä ja erimielisyyttä 

hyödyntäen lamanilaiset valtasivat pääkaupungin, Sara-
hemlan. Nefiläiset saivat Sarahemlan jälleen haltuunsa, 
ja Kiskumen surmattiin hänen yrittäessään surmata 
Helamanin (Helamanin pojan), uuden ylituomarin.

Opetusehdotuksia

Helaman 1
Kiistely jakaa nefiläisiä, ja sen ansiosta lamanilaiset pääsevät valtaamaan Sarahemlan
Kirjoita ennen oppituntia taululle seuraavaa:

Hel. 1:1–4. Mikä aiheutti kiistaa ja erimielisyyttä nefiläisten keskuudessa?

Hel. 1:5–8. Kuka nimitettiin ylituomariksi ja kuinka hänen kaksi veljeään suhtautuivat?

Pyydä oppilaita oppitunnin alussa kuvailemaan, mitä eroja on jostakin asiasta keskuste-
lemisen ja jostakin asiasta kiistelemisen välillä. Jos oppilaat tarvitsevat apua näiden erojen 
ymmärtämisessä, pyydä heitä miettimään seuraavia tilanteita ja mainitsemaan, mitkä niistä 
ovat esimerkkejä kiistelystä. (Heidän tulisi mainita tilanteet 2 ja 3.)

 1. Selität kantasi ystävällisesti taivuttelemalla ja tosiasioiden pohjalta.

 2. Osoitat epäkunnioitusta henkilöä kohtaan, jonka näkemykset eroavat omista näkemyksistäsi.

 3. Sinusta tuntuu, että väittelyn voittaminen on tärkeämpää kuin toisen henkilön hyvinvointi.

Kehota oppilaita panemaan merkille kiistelyn vaaroja, kun he tutkivat lukua Helaman 1. Kannusta 
heitä miettimään itsekseen, millä tavoin kiistelyä saattaisi ilmetä heidän omassa elämässään.

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen taululle kirjoittamasi pyhien kirjoitusten kohdat ja etsi-
mään vastauksia niihin liittyviin kysymyksiin. Kehota heitä kertomaan, mitä he saavat selville.

Piirrä taululle polku ja kirjoita siihen nimeksi kiistely.

Selitä, että kiistely voi olla kuin polku, joka johtaa muihin synteihin ja kielteisiin seurauk-
siin. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Hel. 1:9.

Pyydä luokkaa mainitsemaan, mihin nefiläisten kiistely lopulta johti. (Murhaan.) Kirjoita 
taululle piirtämällesi polulle johonkin kohtaan murha.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Hel. 1:10–12 ja mainitsemaan, mitä Kiskumen ja ne, 
jotka hänet lähettivät, tekivät salatakseen hänen tekemänsä murhan.

• Miksi Kiskumen ja hänen seuraajansa halusivat pitää tekonsa salassa?

• Mitä nykypäivän esimerkkejä on tilanteista, jolloin joku yrittää pitää jumalattomat 
tekonsa salassa? (Mahdollisia vastauksia: valehteleminen vanhemmille tai puhuttelussa 
piispan tai seurakunnanjohtajan kanssa.)

• Miksi olisi epäviisasta auttaa jotakuta salaamaan syntejään?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Hel. 1:18–21. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja 
tunnistamaan, mitä muita seurauksia nefiläisten kiistelyllä oli. Samalla kun oppilaat kertovat, mitä 
he löytävät, pyydä heitä kirjoittamaan vastauksiaan taululla olevalle polulle. Voisit myös kehottaa 
heitä ehdottamaan ja kirjoittamaan muita kiistelyn seurauksia, joita he ovat huomanneet.

kiistely
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HELAMAN 1– 2

Tiivistä Hel. 1:22–30 selittämällä, että kun lamanilaiset olivat vallanneet Sarahemlan, nefi-
läisten sotajoukot kukistivat heidät taistelussa, jossa monet saivat surmansa.

Kehota oppilaita esittämään lyhyesti kiistelyä koskeva periaate, jonka he ovat oppineet 
tutkiessaan lukua Hel. 1. Yksi periaate, jonka oppilaat saattavat mainita, on se, että kiistely 
saa meidät alttiiksi vastustajan vaikutukselle. Voisit kirjoittaa tämän taululle.

Voisit auttaa oppilaita paremmin ymmärtämään tätä periaatetta ja soveltamaan sitä omaan 
elämäänsä esittämällä seuraavia kysymyksiä:

• Jos nuori nainen on kiistellyt vanhempiensa kanssa ystävistään, kuinka se saattaisi vai-
kuttaa siihen, kuinka hän suhtautuu vanhempiensa neuvoihin elämänsä muilla alueilla?

• Jos sisarukset ovat olleet riitaisia, kuinka heidän käytöksensä saattaisi vaikuttaa heidän 
pitkäaikaiseen suhteeseensa? Kuinka se saattaisi vaikuttaa koko perheeseen?

• Kuinka kiistely seurakunnassa voi tehdä kirkon jäsenistä altiimpia Saatanan hyökkäyksille?

• Jos nuorella miehellä on vihaisia tunteita jotakuta pappeuden kooruminsa jäsentä koh-
taan, kuinka hänen tunteensa saattaisivat vaikuttaa hänen tekoihinsa kirkossa? Kuinka 
ne saattaisivat vaikuttaa hänen kirkossa käymiseensä?

• Kuinka riitaisat tunteet saattaisivat heikentää meitä, kun kohtaamme kiusauksia?

Kehota oppilaita ehdottamaan muita tilanteita, joissa kiistely saattaa tehdä meistä heikkoja 
ja alttiita vastustajan suunnitelmille.

Anna oppilaille hetki aikaa miettiä, millä elämänsä osa- alueilla he saattavat omalta osal-
taan edistää kiistelyn tunteita. Kehota heitä mainitsemaan yksi nimenomainen asia, jonka 
he voivat tehdä välttääkseen riitaisaa käyttäytymistä.

Helaman 2
Helamanista tulee ylituomari, ja hänen palvelijansa estää Kiskumenia ottamasta 
häntä hengiltä
• Miksi on parempi siivota sotku kuin peitellä sitä?

• Miksi joku saattaisi haluta peitellä jotakin, mitä hän on tehnyt?

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Hel. 2:3–4 ja OL 58:43.

• Kuinka näiden jakeiden mukaan se, miten Herra haluaa meidän toimivan synnin suh-
teen, eroaa siitä, miten Gadiantonin rosvot toimivat synnin suhteen?

Selitä, että luvussa Hel. 2 kerrotaan Kiskumenin yrityksestä surmata Helaman, seuraava 
ylituomari. Pyydä oppilaita kuvittelemaan, että he ovat toimittajia, joille on annettu tehtä-
väksi raportoida ylituomaria vastaan tehdystä murhayrityksestä. Kehota heitä parin kanssa 
lukemaan Hel. 2:2–9 ja kirjoittamaan pääkohdat, joissa tiivistetään, mitä on tapahtunut. 
Pyydä muutamia oppilaita lukemaan kirjoittamansa pääkohdat luokalle.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Hel. 2:10–11 ja panemaan merkille, mihin Gadiantonin 
rosvojen vastaisiin toimiin Helaman ryhtyi. Pyydä yhtä oppilasta esittämään lyhyesti nämä jakeet.

Selitä, että Gadiantonin joukko on esimerkki salaliitosta. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 
ääneen Hel. 2:12–14. Pyydä luokkaa mainitsemaan, miten salaliitot vaikuttivat nefiläisiin.

• Mitä voimme näiden jakeiden perusteella oppia salaliittojen vaarallisuudesta? (Kun 
oppilaat vastaavat, varmista, että seuraava totuus käy selväksi: Salaliitot voivat johtaa 
yhteiskuntien tuhoutumiseen. Voisit selittää, että sen lisäksi että salaliitot aiheuttivat 
nefiläisten tuhoutumisen, ne johtivat jerediläisten tuhoutumiseen. Heistä kerrotaan 
Eterin kirjassa; ks. Eter 8:20–21.)

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin M. Russell Ballardin seuraava lau-
sunto. Pyydä oppilaita kuuntelemaan ja panemaan merkille esimerkkejä salaliitoista nykyään:

”Mormonin kirja opettaa, että rikollisuutta harjoittavat salaliitot ovat 
vakavana haasteena, eivät pelkästään yksityisille ihmisille ja perheille vaan 
kokonaisille sivilisaatioille. Nykyajan salaliittoja ovat jengit, huumekartellit ja 
järjestäytyneen rikollisuuden perheet. – –

Ellemme ole varuillamme, nykyajan salaliitot voivat saada vallan aivan yhtä 
nopeasti ja täydellisesti kuin Mormonin kirjan aikoina. – –

Oppien ja 
periaatteiden 
tunnistaminen
Aika ajoin oppilaat 
esittävät oppeja tai 
periaatteita, kun he 
vastaavat kysymyksiin 
tai laativat yhteenvedon 
sitä, mitä ovat oppineet 
pyhien kirjoitusten 
lukualueesta. Koska he 
eivät toisinaan tiedä 
esittävänsä perustavaa 
laatua olevan totuuden, 
saattaa olla hyödyllistä 
kirjoittaa se taululle 
tai kannustaa oppi-
laita kirjoittamaan se 
seminaarimuistivihkoon 
tai pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaan.
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[Perkele] käyttää salaliittoja, kuten jengejä, ’polvesta polveen, siinä määrin kuin saa valtaa ihmis-
lasten sydämissä’ [Hel. 6:30]. Hänen tarkoituksenaan on hävittää ihmisiä, perheitä, yhteiskuntia 
ja kansakuntia [ks. 2. Nefi 9:9]. Hän saavutti tiettyä menestystä Mormonin kirjan aikoina. Ja hän 
saavuttaa aivan liikaa menestystä nykyaikana. Juuri siksi on hyvin tärkeää, että me – – puolus-
tamme lujasti totuutta ja oikeutta tekemällä voitavamme, jotta yhteisömme säilyisivät turvalli-
sina.” (Ks. ”Totuuden ja oikeuden puolustaminen”, Valkeus, tammikuu 1998, s. 39.)

Kehota oppilaita pohtimaan, kuinka he voivat toteuttaa vanhin Ballardin opetusta käytän-
nössä. Kehota heitä kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimis-
päiväkirjaan, mitä he aikovat tehdä välttääkseen kaikenlaisia salaliittoja ja mitä he aikovat 
tehdä ”[puolustaakseen] lujasti totuutta ja oikeutta” asuinpaikkakunnallaan.

Kommentteja ja taustatietoja
Hel. 1:1–21. Kiistely on tuhoisaa
Helamanin kirja kertoo vaiheesta, jolloin nefiläisten kes-
kuudessa oli suurta jumalattomuutta. Gadiantonin rosvot 
menestyivät, ja kansa koki jumalattomuuden, hävityksen 
ja parannuksen jaksoja, minkä jälkeen se taas palasi 
jumalattomuuteen. Monet näistä vaikeuksista alkoivat 
kiistelystä, kuten kuvataan Helamanin kirjan ensimmäi-
sessä luvussa. Jotkut pitävät kiistelyä pienenä syntinä. 
Seuraavat kaksi myöhempien aikojen profeettojen lausu-
maa tähdentävät kuitenkin tämän synnin vakavuutta.

Presidentti James E. Faust ensimmäisestä presidentti-
kunnasta on varoittanut: ”Kun syntyy kiistaa, Herran 
Henki poistuu, riippumatta siitä kumpi on syyllinen” 
(”Mitä haluan poikani tietävän ennen kuin hän lähtee 
lähetystyöhön”, Valkeus, heinäkuu 1996, s. 43).

Vanhin Joseph B. Wirthlin kahdentoista apostolin koo-
rumista on varoittanut: ”Turmeltuneisuuden, epärehel-
lisyyden, riitelyn ja kiistelyn synnit sekä muut maailman 
pahuudet eivät ole tulleet tänne sattumalta. Ne ovat 

osoituksia Saatanan ja hänen seuraajiensa armotto-
masta taistelusta. Hän turvautuu kaikkiin käytettävissä 
oleviin aseisiin ja keinoihin pettääkseen, hämmen-
tääkseen ja johtaakseen harhaan.” (Ks. ”Syvällä olevat 
juuret”, Valkeus, tammikuu 1995, s. 74.)

Vastakohtana kiistelyn tuhoisalle vaikutukselle presidentti 
Henry B. Eyring ensimmäisestä presidenttikunnasta on 
tähdentänyt Herran Hengen tuomaa ykseyttä ja rauhaa:

”Kun keskuudessamme on tämä Henki, me voimme 
odottaa sopusointua. Henki tuo sydämeemme todistuk-
sen totuudesta, ja se yhdistää ne, joilla on sama todis-
tus. Jumalan Henki ei koskaan synnytä kiistelyä (ks. 3. 
Nefi 11:29). Se ei koskaan synnytä ihmisten välisiä eriar-
voisuuden tunteita, jotka johtavat riitoihin. (Ks. Joseph 
F. Smith, Evankeliumin oppi, 1980, s. 124–125.) Se joh-
taa henkilökohtaiseen rauhaan ja ykseyden tunteeseen 
muiden kanssa. Se yhdistää sieluja. Ykseydessä elävä 
perhe, ykseydessä elävä kirkko ja rauhan maailma ovat 
riippuvaisia ykseydessä elävistä sieluista.” (Ks. ”Että me 
yhtä olisimme”, Valkeus, heinäkuu 1998, s. 75.)
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Johdanto
Tänä aikana Mormonin kirjan historiassa nefiläiset 
nauttivat rauhan kausista mutta kokivat myös kiistelyn 
aikoja. Rauhan aikana kymmeniä tuhansia nefiläisiä 
liittyi kirkkoon. Tämän suuren vaurauden ajan jälkeen 
ylpeys alkoi tunkeutua ihmisten sydämeen. Nöyremmät 

kirkon jäsenet kuitenkin kasvoivat uskossaan huolimatta 
siitä, että ylpeät vainosivat heitä. Sen jumalattomuuden 
vuoksi, joka vallitsi monien nefiläisten keskuudessa, he 
menettivät kaikki etelänpuoleiset maansa lamanilaisille.

OPPIAIHE 107

Helaman 3–4

Opetusehdotuksia

Helaman 3
Monia nefiläisiä muuttaa pohjoiseen, samalla kun kirkko menestyy jumalatto-
muuden ja vainon keskellä
Kirjoita taululle seuraavat sanat (voisit tehdä tämän ennen oppituntia):

Ihmiset … (maanne nimi)

Ihmiset … (kaupunkinne nimi)

Ihmiset seurakunnassani

Ihmiset perheessäni

Minä

Kysy oppilailta, keitä kaikista taululle kirjoitetuista ihmisistä he tuntevat pystyvänsä hallitsemaan. 
Pyydä heitä sitten nostamaan kätensä, jos he ovat joskus tunteneet lannistuvansa muiden tekojen 
vuoksi. Pyydä heitä pitämään kätensä koholla, jos he ovat hiljattain tunteneet lannistuvansa mui-
den jumalattomien tekojen vuoksi. Selitä, että kun he tutkivat lukua Hel. 3, he saavat näkemyksiä 
siitä, mitä he voivat tehdä, kun ihmiset heidän lähipiirissään eivät elä evankeliumin mukaan.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Hel. 3:1–2. Pyydä muita luokan jäseniä seuraa-
maan mukana ja panemaan merkille ilmaukset ”[ei] ollut mitään kiistaa”. Kehota oppilaita 
lukemaan itsekseen Hel. 3:3, 19 ja panemaan merkille sanoja ja ilmauksia, jotka osoittavat, 
kuinka asiat muuttuivat nefiläisten keskuudessa.

• Miksihän nefiläiset siirtyivät niin nopeasti vaiheesta, jossa heillä ei ollut mitään kiistaa, 
vaiheeseen, jossa heillä oli paljon kiistaa?

Tiivistä Hel. 3:3–16 selittämällä, että tänä kiistelyn aikana monia nefiläisiä muutti pohjoiseen.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Hel. 3:20. Pyydä luokkaa katsomaan, miten Hela-
mania kuvailtiin tänä kiistelyn aikana.

• Mikä Helamanin esimerkissä tänä kiistelyn aikana tekee teihin vaikutuksen? (Kun oppi-
laat vastaavat, voisit ehdottaa, että he merkitsevät kohtaan Hel. 3:20 sanan alati.)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Hel. 3:22–26 ja panemaan merkille, kuinka tilanne 
nefiläisten keskuudessa muuttui.

• Mikä sai kirkon johtajat hämmästymään?

• Mitä me voimme näiden jakeiden perusteella oppia siitä, millainen mahdollinen vaiku-
tus kirkolla voi olla ihmisiin?

Muistuta oppilaille, että kun Mormon laati Mormonin kirjan aikakirjaa, hän toisinaan osoitti, 
mitä opetuksia hän halusi lukijoiden oppivan tietyistä kertomuksista. Luvussa Hel. 3 hän 
käytti opetustensa esittelynä ilmauksia ”näin me voimme nähdä”, ”näin me näemme” ja ”me 
näemme”. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Hel. 3:27–30 ja panemaan merkille, mitä ope-
tuksia Mormon halusi meidän oppivan. Kun oppilaat ovat kertoneet, mitä ovat löytäneet, kysy:

• Mitä Mormon halusi meidän tietävän Jumalan sanasta?

”Ja näin me 
näemme” - lausumien 
tunnistaminen
Laatiessaan Mormonin 
kirjaa profeetta Mormon 
käytti toisinaan ilmauk-
sia kuten ”ja näin me 
näemme” tähdentääk-
seen totuuksia, joita hän 
halusi opettaa. Kun täh-
dennät näitä ilmauksia 
luvussa Hel. 3, voit valmis-
taa oppilaita löytämään 
Mormonin tarkoittamia 
opetuksia muualla Mor-
monin kirjassa.
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Anna oppilaille hetki aikaa pohtia, kuinka he ovat pyhien kirjoitusten tutkimisensa 
ansiosta saaneet sellaisia siunauksia kuten ne, jotka on luvattu kohdassa Hel. 3:29. Voisit 
pyytää muutamia oppilaita kertomaan kokemuksistaan.

Selitä, että luvun Hel. 3 loppuosassa kerrotaan, kuinka nefiläisten keskuuteen levisi suuren 
vaurauden ajan jälkeen ylpeys. Monet nöyrät kirkon jäsenet kokivat vainoa muiden kirkon 
jäsenten taholta, jotka olivat ylpeitä sydämessään. Lue ääneen seuraavat tilanteet. Pyydä 
oppilaita pohtimaan, milloin he ovat nähneet tai kokeneet vastaavia tilanteita.

 1. Nuori nainen tekee pilaa toisesta tytöstä seurakunnassaan.

 2. Nuori mies kiusaa kooruminsa jäsentä siitä, että tämä on liian innokas vastaamaan kysy-
myksiin oppitunnilla tai tarjoutumaan vapaaehtoiseksi pappeusvelvollisuuksiin.

 3. Seurakunnassa ryhmä nuoria miehiä ei ota yhtä nuorta miestä mukaan keskusteluihinsa 
ja toimintoihinsa kirkon ulkopuolella.

 4. Ryhmä nuoria naisia esittää loukkaavia kommentteja muiden nuorten naisten käyttä-
mistä vaatteista.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Hel. 3:33–34. Pyydä luokkaa tunnistamaan, mitä 
yhtäläisyyksiä on nefiläisten tilanteen ja yllä kuvattujen tilanteiden välillä. Kun oppilaat 
ovat ehtineet vastata, esitä seuraavat kysymykset:

• Miksiköhän sitä, että kirkon jäsenet vainosivat muita kirkon jäseniä, pidettiin ”suurena 
vääryytenä” nefiläisten keskuudessa?

• Mitä evankeliumin periaatteita me rikomme, kun me kohtelemme väärin muita kirkon 
jäseniä tai olemme heitä kohtaan epäystävällisiä? Kuinka voimme vahvistaa rakkaut-
tamme muita pyhiä kohtaan?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Hel. 3:35 ja huomaamaan, kuinka nöyrät ihmiset 
nefiläisten keskuudessa suhtautuivat siihen, että heitä vainottiin.

• Kasvoiko vai heikkenikö vainottujen usko vai pysyikö se suunnilleen samana?

• Mitä sellaista vainotut ihmiset tekivät, mikä osaltaan vahvisti heidän uskoaan? (He paas-
tosivat ja rukoilivat usein, pyrkivät olemaan nöyriä ja antoivat sydämensä Jumalalle.)

• Mihin muuhun kuin uskon vahvistumiseen nöyrien nefiläisten teot johtivat? (Iloon, 
lohdutukseen sekä heidän sydämensä puhdistumiseen ja pyhittymiseen.)

Kirjoita taululle seuraavaa: Kun me …, meidän uskomme Jeesukseen Kristukseen vahvistuu 
vainosta ja koettelemuksista huolimatta. Pyydä oppilaita täydentämään tämä virke sen 
pohjalta, mitä he ovat oppineet kohdasta Hel. 3:33–35. Voisit pyytää muutamia oppilaita 
kertomaan, kuinka he ovat täydentäneet virkkeen. Vaikka oppilaat saattavat antaa erilaisia 
vastauksia, varmista, että he ilmaisevat seuraavan totuuden: Kun me pyrimme elämään 
vanhurskaasti, meidän uskomme Jeesukseen Kristukseen vahvistuu vainosta ja 
koettelemuksista huolimatta. Voisit auttaa oppilaita syventämään näissä jakeissa olevien 
opetusten ymmärtämistä esittämällä seuraavat kysymykset:

• Kuinka rukous ja paasto ovat auttaneet teitä vainon tai koettelemuksen aikana?

• Mitä mielestänne tarkoittaa sydämenne antaminen Jumalalle?

• Miksi sydämenne antaminen Jumalalle on välttämätöntä vahvistaaksenne uskoanne 
vainon tai koettelemuksen aikana?

Kysy oppilailta, ovatko he koskaan tunteneet uskonsa kasvavan, kun he ovat suhtautuneet 
vainoon vanhurskaasti. Pyydä muutamia oppilaita kertomaan kokemuksistaan. Voisit myös 
kertoa omakohtaisen kokemuksen.

Auta oppilaita valmistautumaan luvun Hel. 4 tutkimiseen kehottamalla heitä lukemaan 
itsekseen Hel. 3:36. Pyydä heitä tunnistamaan, mikä oli nefiläisten yleinen tila. (Nefiläiset 
kasvoivat ylpeydessä huolimatta nöyrien Kristuksen seuraajien esimerkistä.)

Helaman 4
Jumalattomuuden vuoksi Herran Henki vetäytyy pois nefiläisistä ja lamanilaiset 
valtaavat kaikki nefiläisten etelänpuoleiset maat
Selitä, että kohdassa Hel. 4:4–8 kerrotaan taistelusta, jossa nefiläiset sotivat lamanilaisia sekä 
nefiläisluopioita vastaan. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan nämä jakeet ääneen. Pyydä luokkaa 
seuraamaan mukana ja mainitsemaan, mitkä nefiläisten maat vallattiin tämän taistelun aikana.
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Kirjoita taululle seuraavat ohjeet. (Voisit tehdä tämän ennen oppitunnin alkua.) Kehota oppi-
laita jäljentämään ne seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan.

Kirjoita kolme ilmausta, jotka osoittavat, miten nefiläiset suhtautuivat ja mitä he tekivät.

Kirjoita kolme ilmausta, jotka osoittavat, mitä näiden tekojen vuoksi tapahtui.

Järjestä oppilaat pareiksi. Pyydä pareja lukemaan yhdessä Hel. 4:11–13, 23–26 ja panemaan 
merkille sekä kirjoittamaan muistiin avainilmauksia taululla olevien ohjeiden mukaisesti.

Kehota muutamaa paria kertomaan vastauksensa. Kun oppilaat ovat kertoneet, mitä ovat 
kirjoittaneet, voisit ehdottaa, että he merkitsevät pyhiin kirjoituksiinsa seuraavat ilmaukset: 
”jäivät oman voimansa varaan” (Hel. 4:13), ”heistä oli tullut heikkoja” (Hel. 4:24) ja ”siten 
heistä oli tullut heikkoja” (Hel. 4:26).

Kysy oppilailta, mitä periaatteita he tunnistavat tutkiessaan lukua Hel. 4. Auta heitä tunnista-
maan seuraava periaate: Ylpeys ja jumalattomuus erottavat meidät Herran Hengestä ja 
jättävät meidät oman voimamme varaan. Voisit kirjoittaa tämän periaatteen taululle. Voisit 
myös ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat sen pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Hel. 4:23–24 viereen.

Auta oppilaita ymmärtämään tätä periaatetta pyytämällä yhtä heistä tulemaan luokan 
eteen. Pyydä oppilasta kuvittelemaan, että hänet on värvätty sotimaan yksin taistelussa 
lamanilaisia vastaan. Kysy oppilaalta, mitä mahdollisuuksia hänellä olisi huomattavan 
kokoista sotajoukkoa vastaan. Pyydä toista oppilasta tulemaan luokan eteen ja seisomaan 
ensimmäisen oppilaan vieressä. Kysy ensimmäiseltä oppilaalta, lisäisikö toisen oppilaan 
apu hänen mahdollisuuksiaan saada voitto vihollisjoukosta. (Jos vastassa on huomattavan 
kokoinen sotajoukko, toisen oppilaan tuleminen avuksi ei merkittävästi lisäisi mahdolli-
suuksia voittoon.) Kirjoita sitten taululle Herra. Kysy ensimmäiseltä oppilaalta:

• Millaisiksi arvelisit mahdollisuutesi voittaa taistelun, jos sinulla olisi Herra puolellasi?

Kysy oppilailta, kuinka tämä toiminta liittyy periaatteeseen, jonka he löysivät luvusta Hel. 4. 
Voisit esittää seuraavan kysymyksen:

• Nefiläisten kokemuksessa se, että he jäivät oman voimansa varaan, tarkoitti taistelu-
jen häviämistä ja maiden menettämistä. Mitä ”taisteluja” me saattaisimme hävitä, ellei 
meillä ole Pyhää Henkeä kanssamme?

Pyydä oppilaita miettimään, minkä yhden asian he voivat tehdä säilyttääkseen Pyhän 
Hengen toveruuden elämässään, ja kehota heitä tekemään se. Lausu todistuksesi Hengen 
merkityksestä elämässäsi.

Kommentteja ja taustatietoja
Helaman 3:33–34, 36; 4:12. Ylpeyden vaikutus 
kirkkoon
Mormon korosti, ettei ylpeys kuulunut Herran kirk-
koon, mutta suurten rikkauksien vuoksi se alkoi hiipiä 
joidenkin kirkon jäsenten sydämeen (ks. Hel. 3:33, 36).

Presidentti Ezra Taft Benson on opettanut:

”Ajatelkaa, mitä ylpeys on maksanut meille mennei-
syydessä ja mitä se nyt maksaa meille omassa elämäs-
sämme, perheessämme ja kirkossa.

Ajatelkaa, millainen parannus voisi tapahtua ja kuinka 
ihmisten elämä voisi muuttua, avioliitot säilyä ja kodit 
vahvistua, jos ylpeys ei estäisi meitä tunnustamasta 
syntejämme ja hylkäämästä niitä (ks. OL 58:43).

Ajatelkaa, kuinka monet jäsenet ovat vähemmän 
aktiivisia kirkossa, koska he ovat loukkaantuneet eikä 
heidän ylpeytensä salli heidän antaa anteeksi tai täysin 
nauttia Herran pöydän antimia.

Ajatelkaa niitä kymmeniä tuhansia nuoria miehiä 
ja pariskuntia, jotka voisivat olla lähetystyössä, ellei 
heidän ylpeytensä estäisi heitä kääntämästä sydäntään 
Jumalan puoleen (ks. Alma 10:6; Hel. 3:34–35).

Ajatelkaa, kuinka temppelityö lisääntyisi, jos tähän juma-
lalliseen työhön käytetty aika olisi tärkeämpää kuin ne 
monet ylpeät pyrkimykset, jotka kilpailevat ajastamme.” 
(”Kavahtakaa ylpeyttä”, Valkeus, heinäkuu 1989, s. 5.)
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Johdanto
Nefiläiset pysyivät edelleen jumalattomuudessa, kunnes 
suurin osa heistä valitsi jumalattomuuden vanhurskauden 
sijaan. Nefi ja Lehi omistautuivat Jumalan sanan saar-
naamiselle. Heidän isänsä Helaman oli opettanut heitä 
muistamaan Lunastajansa ja tekemään Hänestä elämänsä 

perustan. Opetettuaan nefiläisiä Nefi ja Lehi saarnasivat 
lamanilaisille, jotka heittivät heidät vankilaan. Herra 
vapautti heidät ihmeellisellä tavalla, ja suurin osa lamani-
laisista teki parannuksen ja kääntyi evankeliumiin.

OPPIAIHE 108

Helaman 5

Opetusehdotuksia

Helaman 5:1–13.
Helaman neuvoo poikiaan pitämään Jumalan käskyt, saarnaamaan evankeliumia 
ja muistamaan Jeesuksen Kristuksen lunastavan voiman
Valmista ennen oppituntia kuusi paperiliuskaa, jotka laitat esille. Kirjoita ensimmäiseen 
oma nimesi. Kirjoita muihin viiteen seuraavat sanat tai ilmaukset: vanhemmat, Jeesuksen 
Kristuksen sovitus, profeetat, parannus johtaa pelastukseen ja pidä käskyt.

Anna jokaiselle oppilaalle pieni paperi. Selitä, että aiot näyttää heille pikaisesti kuusi pape-
riliuskaa, joihin on kirjoitettu sanoja. Sitten he kirjoittavat nuo sanat ulkomuistista. Näytä 
oppilaille yksi paperiliuska kerrallaan.

Pyydä oppilaita kirjoittamaan sanat, jotka he muistavat. Näytä sitten kuusi paperiliuskaa 
uudelleen. Kysy:

• Oliko näiden sanojen ja ilmausten muistaminen helppoa vai vaikeaa?

• Miten arvelette sen vaikuttaneen, että teille kerrottiin etukäteen, että teidän pitää muis-
taa, mitä paperiliuskoihin on kirjoitettu?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan presidentti Spencer W. Kimballin seuraavat sanat. Kehota luokkaa 
kuuntelemaan, mitä hän sanoi saamiemme evankeliumin opetusten muistamisen tärkeydestä:

”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 tarpeemme on muistaa.” (Ks. 
”Korotuksen ympyrät”, Uskonnollisten kasvattajien vastuullinen tehtävä, 1978, 
s. 28, si. lds. org.)

Selitä luokalle, että tänään he kuulevat kahdesta henkilöstä, jotka vaikuttivat 
tuhansien muiden elämään, koska he muistivat tietyt totuudet ja toimivat niiden mukaan. 
Kannusta oppilaita pohtimaan tämän päivän oppitunnin aikana, mitä he arvelevat Herran 
haluavan heidän muistaa.

Esitä lyhyesti kohta Hel. 5:1–4. Selitä, että kansan jumalattomuuden vuoksi Nefi luopui 
tehtävästään ylituomarina, jotta hän ja hänen veljensä Lehi voisivat omistautua Jumalan 
sanan saarnaamiselle.

Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet. (Älä kirjoita suluissa olevia sanoja.)

Hel. 5:5–7 (Pitäkää käskyt; muistakaa esivanhempien vanhurskaat esimerkit.)

Hel. 5:9–11 (Muistakaa Kristuksen sovitus; muistakaa, että me emme voi pelastua synneissämme 
mutta meidät voidaan pelastaa meidän synneistämme parannuksen kautta ja sovituksen voimalla.)

Hel. 5:12 (Muistakaa, että meidän perustuksenamme on oltava Jeesus Kristus.)

Kehota oppilaita silmäilemään jakeita, joiden viitteet on kirjoitettu taululle, ja panemaan 
merkille sana muistaa. Voisit ehdottaa, että he merkitsevät kunkin kohdan, jossa tämä sana 
esiintyy. Anna oppilaille sitten muutama minuutti aikaa lukea nämä kohdat itsekseen ja 
panna merkille, mitä Helaman halusi poikiensa muistavan. Kehota oppilaita kertomaan, 

Opeta Pyhän 
Hengen avulla
Kun valmistaudut opet-
tamaan, rukoile, että 
Pyhä Henki on sinun ja 
oppilaiden kanssa.
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mitä he ovat löytäneet. Voisit kirjoittaa heidän vastauksensa taululle asianomaisten pyhien 
kirjoitusten viitteiden viereen.

Auta oppilaita erittelemään ja ymmärtämään näitä jakeita esittämällä seuraavat kysymykset:

• Kuinka muiden henkilöiden vanhurskaan esimerkin muistaminen voi auttaa teitä niin, 
että päätätte tehdä ”sitä, mikä on hyvää”?

• Mitä te teette muistaaksenne Jeesuksen Kristuksen sovituksen?

Kirjoita taululle seuraava virke: Jos me … , niin Saatanalla ei ole mitään valtaa meihin.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Hel. 5:12. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja 
panemaan merkille, millä tavoin he voivat täydentää taululle kirjoitetun virkkeen: Vaikka 
oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, varmista, että he ilmaisevat, että jos me rakennamme 
perustuksemme Jeesuksen Kristuksen varaan, niin Saatanalla ei ole mitään val-
taa meihin. Voisit kehottaa oppilaita merkitsemään jakeeseen Hel. 5:12 ilmauksia, jotka 
ilmentävät tätä periaatetta. Tähdennä, että Hel. 5:12 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. 
Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät tämän kohdan selvästi erottuvalla tavalla, jotta he 
pystyvät löytämään sen helposti.

Auta oppilaita ymmärtämään tässä jakeessa opetettu periaate rakentamalla pieni torni tai 
talo (esim. palikoista tai kirjoista) ja esittämällä seuraavanlaisia kysymyksiä:

• Miksi on välttämätöntä, että rakennuksella on luja perustus?

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että rakennamme perustuksemme Jeesuksen Kristuksen varaan?

• Mitä luvataan niille, jotka rakentavat perustuksensa ”meidän Lunastajamme kalliolle”?

• Mitä me voimme tehdä rakentaaksemme perustuksemme Jeesuksen Kristuksen kalliolle? 
(Voisit kysyä oppilailta, kuinka kohdassa Hel. 5:6–11 opetetut totuudet ovat esimerkkinä 
siitä, millä tavoin voimme rakentaa perustuksemme Jeesuksen Kristuksen varaan.)

Voisit tähdentää, ettei Vapahtajan perustukselle rakentaminen estä Saatanan hyökkäyksiä, 
mutta se antaa meille voimaa voittaa ne.

• Milloin olette pystyneet vastustamaan kiusausta tai kestämään koettelemuksia, koska 
perustuksenne on rakennettu Jeesuksen Kristuksen varaan?

Todista siitä voimasta, jota olet saanut, koska olet rakentanut perustuksesi Jeesuksen 
Kristuksen kalliolle. Anna oppilaille aikaa kirjoittaa seminaarimuistivihkoon tai pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan yhdestä tavasta, jolla he aikovat pyrkiä uutterammin 
rakentamaan perustuksensa Lunastajansa kalliolle.

Helaman 5:14–52
Herra suojelee Nefiä ja Lehiä vankilassa, ja monet lamanilaiset kääntyvät
Tiivistä Hel. 5:14–19 selittämällä, että Nefi ja Lehi saarnasivat evankeliumia suurella 
voimalla nefiläisten ja lamanilaisten keskuudessa. Sen tuloksena monet nefiläisluopiot 
palasivat uskoon. Sarahemlassa ja ympäröivillä alueilla kastettiin 8 000 lamanilaista.

Jäljennä taululle seuraava taulukko. Jaa luokka pareiksi ja pyydä kutakin paria jäljentämään tau-
lukko paperille. Pyydä oppilaita lukemaan pareittain taulukossa luetellut kohdat ja sitten piir-
tämään yksinkertainen kuva tai kirjoittamaan lyhyt yhteenveto siitä, mistä kussakin kohdassa 
kerrotaan. (Kun oppilaat jäljentävät taulukkoa, kehota heitä jättämään riittävästi tilaa kunkin 
pyhien kirjoitusten viitteen alle kuvan piirtämistä tai yhteenvedon kirjoittamista varten.)

Hel. 5:20–21 Hel. 5:22–25 Hel. 5:26–28

Hel. 5:29–34 Hel. 5:35–41 Hel. 5:42–44

Kehota oppilaita riittävän ajan kuluttua näyttämään ja selittämään kuvansa tai yhteenve-
tonsa lyhyesti jollekin toiselle oppilasparille. Auta oppilaita syventämään ymmärrystään 
näistä jakeista esittämällä seuraavat kysymykset:

Helaman 5:12 
on pyhien kirjoitusten 
hallittava kohta. Käytä 
oppiaiheen lopussa 
annettua opetusehdo-
tusta auttaaksesi 
oppilaita hallitsemaan 
tämän kohdan.
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• Kun pimeys peitti lamanilaiset varjoonsa, mitä heidän kuulemansa ääni kehotti heitä 
tekemään? (Ks. Hel. 5:29, 32.)

• Miten ääntä kuvaillaan kohdassa Hel. 5:30?

• Milloin olette tunteneet tai kuulleet ”täydellisen lempeän hiljaisen äänen” kuiskauksia?

• Mitä Amminadab opetti veljiään tekemään pimeyden hälventämiseksi? (Ks. Hel. 5:41.)

• Mitä tapahtui, kun lamanilaiset noudattivat Amminadabin neuvoa ja osoittivat uskoa 
Kristukseen? (Ks. Hel. 5:43–44.)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Hel. 5:44–47 ja panemaan merkille sanoja, jotka 
kuvailevat parannuksen seurauksia.

• Mitä opitte parannuksesta näiden jakeiden pohjalta? (Auta oppilaita tunnistamaan seu-
raava totuus: Kun me osoitamme uskoa Jeesukseen Kristukseen ja teemme paran-
nuksen synneistämme, Pyhä Henki täyttää sydämemme rauhalla ja ilolla.)

Tiivistä Hel. 5:48–52 selittämällä, että lamanilaiset ja nefiläisluopiot, jotka kokivat tämän 
ihmeen, lähtivät opettamaan kansaa ja ”suurin osa lamanilaisista” kääntyi evankeliumiin.

Kannusta oppilaita miettimään, tuntevatko he tällä hetkellä elämässään rauhaa ja iloa. 
Elleivät he tunne, kehota heitä pohtimaan, mitä he voivat tehdä rakentaakseen perustuk-
sensa Jeesuksen Kristuksen varaan ja hälventääkseen pimeyden pilvet ympäriltään.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Helaman 5:12
Kehota oppilaita lukemaan Hel. 5:12. Auta heitä opettelemaan tämä jae ulkoa. Anna heille 
tyhjä paperi ja pyydä heitä kirjoittamaan jae paperille käyttäen vain kuvia ja yksittäisiä 
kirjaimia. Pyydä heitä piirtämään yksinkertainen kuva niiden sanojen vastineeksi, joista voi 
piirtää kuvan (kuten perustuksenne, kalliolle, tuulensa, rakeensa ja myrskynsä). Pyydä heitä 
kirjoittamaan ensimmäinen kirjain niiden sanojen vastineeksi, joista ei voi piirtää kuvaa 
(kuten nyt ja teidän). Kehota oppilaita harjoittelemaan jakeen toistamista käyttäen apunaan 
vain piirtämiään kuvia ja kirjoittamiaan kirjaimia. Voisit myös kehottaa heitä vaihtamaan 
papereita keskenään ja toistamaan jakeen käyttäen oppilastoverinsa piirtämiä ja kirjoittamia 
muistivihjeitä. Kannusta oppilaita viemään paperi mukanaan kotiin ja laittamaan se sellai-
seen paikkaan, jossa he näkevät sen usein, jotta he voivat opetella tämän kohdan ulkoa.

Huom. Koska tämän päivän oppiaihe on varsin pitkä, voisit käyttää tätä toimintaa jonakin 
toisena päivänä, kun teille jää enemmän aikaa.

Kommentteja ja taustatietoja
Helaman 5:12. Kuinka pystymme kestämään 
vastustajan väkevät tuulet?
Presidentti Spencer W. Kimball on opettanut, että meidän 
on tarrauduttava Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin, kun 
vastustaja päästää voimansa valloilleen meitä vastaan:

”Meitäkin uhkaavat vastustajan irti päästämät mah-
tavat ja tuhoisat voimat. Synnin, jumalattomuuden, 
siveettömyyden, rappion, hirmuvallan, petollisuuden, 
juonittelujen ja epärehellisyyden aallot uhkaavat meitä 
kaikkia. Ne tulevat suurella voimalla ja nopeasti ja 
tuhoavat meidät, ellemme ole varuillamme.

Mutta meitä on varoitettu. Meidän velvollisuutemme 
on olla valppaana ja kuunnella ja paeta pahaa iankaik-
kisen henkemme edestä. Ilman apua me emme voi sitä 

vastustaa. Meidän on paettava korkeammalle maa-
perälle tai tarrauduttava siihen, mikä voi estää meitä 
huuhtoutumasta mukaan. Se, mihin meidän on tarrau-
duttava pysyäksemme turvassa, on Jeesuksen Kristuk-
sen evankeliumi. Se on suojamme kaikkia niitä voimia 
vastaan, mitä paholainen voi koota. Eräs Mormonin 
kirjan innoitusta saanut profeetta neuvoi kansaansa: 
’Muistakaa, että teidän on rakennettava perustuksenne 
meidän Lunastajamme kalliolle, hänen, joka on Kristus, 
Jumalan Poika, niin että kun Perkele lähettää väkevät 
tuulensa, niin, nuolensa pyörretuulessa, niin, kun kaikki 
hänen rakeensa ja hänen väkevä myrskynsä piekse-
vät teitä, sillä ei ole valtaa teihin vetääkseen teidät 
alas kurjuuden ja loputtoman onnettomuuden kui-
luun’ (Hel. 5:12).” (Ks. ”Tartu lujasti rautakaiteeseen”, 
 Valkeus, huhtikuu 1979, s. 8–9.)
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Opetusehdotuksia

Helaman 6
Lamanilaisista tulee vanhurskaita, ja he taistelevat Gadiantonin rosvoja vastaan, 
kun taas nefiläiset kasvavat jumalattomuudessa, ja he tukevat Gadiantonin rosvoja
Piirrä taulun keskelle seuraava kuvio:

Pyhän Hengen vaikutus elämässäsi

Kehota oppilaita miettimään ja keksimään asenteita ja tekoja, jotka johtavat siihen, että 
Pyhän Hengen vaikutus heidän elämässään lisääntyy, sekä asenteita ja tekoja, jotka johta-
vat siihen, että Pyhän Hengen vaikutus vähenee.

Selitä, että Mormon kirjoitti muistiin, että Herra veti Henkensä pois nefiläisistä ja alkoi 
vuodattaa Henkeään lamanilaisille (ks. Hel. 6:35–36). Muistuta oppilaille, että nefiläisistä 
”oli tullut heikkoja rikkomuksensa tähden” (Hel. 4:26). ”Herran Henki [ei] enää varjellut 
heitä” (Hel. 4:24), ja he olivat ”kypsymässä tuhoon” (Hel. 5:2).

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Hel. 6:2. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja 
panemaan merkille, mitkä teot ja asenteet johtivat siihen, että nefiläiset edelleenkin ”[kyp-
syivät] ikuiseen tuhoon” (Hel. 6:40). Kun oppilaat kertovat, mitä he löytävät, pyydä yhtä 
oppilasta kirjoittamaan heidän vastauksensa taulun alaosaan alaspäin osoittavan nuolen 
alapuolelle tai viereen. 

Muistuta oppilaille, että Nefin ja Lehin edellisvuoden lähetystyöponnistelujen ansiosta 
tuhansia lamanilaisia Sarahemlassa oli kastettu ja suurin osa lamanilaisista Nefin maassa 
oli kääntynyt evankeliumiin (ks. Hel. 5:19–20, 50–51). Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 
ääneen Hel. 6:1, 3–5. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja panemaan merkille tekoja 
ja asenteita, joiden ansiosta lamanilaiset saivat kokea kasvavaa Hengen vaikutusta. Kun 
oppilaat kertovat, mitä he löytävät, pyydä yhtä oppilasta kirjoittamaan heidän vastauksensa 
taulun yläosaan ylöspäin osoittavan nuolen yläpuolelle tai viereen.

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että on luja ja vakaa uskossa? (Ks. Hel. 6:1.)

• Kuinka kirkon väki suhtautui lamanilaisten kääntymiseen? (Voisit tähdentää, että 
evankeliumista kertominen ja pyhien kanssa ystävystyminen voivat tuoda suurta iloa 
silloinkin kun olemme jumalattomuuden ympäröimiä.)

Tiivistä Hel. 6:7–14 selittämällä, että suunnilleen kolmen vuoden ajan nefiläiset ja lamani-
laiset nauttivat rauhasta. Kun uutteruus ja kaupankäynti heidän välillään kehittyi, kumpi-
kin kansa kukoisti. Sitten tuomarien hallituskauden 66. vuonna kaksi ylituomaria mur-
hattiin. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Hel. 6:16–17. Pyydä luokkaa seuraamaan 
mukana ja panemaan merkille lisää asenteita ja tekoja, jotka saivat Hengen vetäytymään 
nefiläisistä. Kun oppilaat kertovat, mitä he löytävät, pyydä yhtä oppilasta kirjoittamaan 
heidän vastauksensa taulun alaosaan alaspäin osoittavan nuolen alapuolelle tai viereen.

Johdanto
Nefin ja Lehin lähetystyöpyrkimysten ansiosta lamanilaiset 
kasvoivat vanhurskaudessa. Nefiläisistä tuli kuitenkin juma-
lattomia, ja he alkoivat tukea Gadiantonin rosvoja, ja Her-
ran Henki vetäytyi heistä. Nefi profetoi, että jos nefiläiset 

eläisivät edelleen jumalattomuudessa, he tuhoutuisivat. 
Lisäksi hän profetoi, että lamanilaisten vanhurskauden 
ansiosta Herra olisi heille armollinen ja säästäisi heidät.

OPPIAIHE 109

Helaman 6–7
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Kerro oppilaillesi seuraavat tosiseikat:

Sydän on välttämätön hengissä selviytymiselle. Se pumppaa verta kehossamme, jotta 
happea ja muita ravinteita pääsee kaikkiin soluihimme. Keskiverto aikuisen ihmisen sydän, 
joka on suunnilleen nyrkin kokoinen, pumppaa 7 570 litraa verta päivittäin. Se lyö suunnil-
leen 70 kertaa minuutissa eli 100 000 lyöntiä vuorokaudessa.

• Kun tiedätte fyysisen sydämenne elintärkeän luonteen, mitä olisitte halukkaita tekemään 
pitääksenne sen terveenä?

Kirjoita taululle seuraava pyhien kirjoitusten viite: Hel. 6:17, 21, 26, 28–31. Tähdennä, että 
tämän kohdan jokaisessa jakeessa sanaa sydän tai sydämet käytetään viittaamaan hengelli-
seen sydämeemme. Anna oppilaille aikaa tutkia näitä jakeita ja pohtia vastauksia seuraaviin 
kysymyksiin. (Kirjoita ajan säästämiseksi nämä kysymykset taululle ennen oppituntia tai laadi 
niistä oppilaille moniste, jota nämä voivat katsoa tutkiessaan taululle kirjoitettuja jakeita.)

Mistähän syystä Saatana on niin kiinnostunut Jumalan lasten sydämistä?

Mitä sellaista nefiläiset tekivät, minkä ansiosta Saatana pystyi saamaan otteen heidän sydä-
mestään? (Ks. Hel. 6:17.)

Mitä tapahtuu henkilölle, jonka sydämeen Saatana vaikuttaa tai jonka sydäntä hän hallitsee? 
(Ks. Hel. 6:21, 28, 30–31.)

Pyydä muutamaa oppilasta vastaamaan kysymyksiin. Pyydä sitten yhtä oppilasta lukemaan 
ääneen kahdentoista apostolin koorumin presidentin Boyd K. Packerin seuraavat sanat. 
Pyydä luokkaa kuuntelemaan tarkasti ja tunnistamaan, millä tavoin Saatana yrittää kylvää 
houkutuksia sydämeemme.

”On mahdollista saada vääriä ilmoituksia, Perkeleen kehotuksia, kiusauksia! 
Niin kauan kuin elätte, vastustaja yrittää tavalla tai toisella johtaa teitä harhaan. – –

Jos joskus tunnette kehotuksen tehdä jotakin, mikä saa teidät tuntemaan 
olonne epämukavaksi, jotakin minkä mielessänne tiedätte olevan väärin ja van-
hurskauden periaatteiden vastaista, niin älkää reagoiko siihen!” (Ks. ”Henkilö-
kohtainen ilmoitus – lahja, koe ja lupaus”, Valkeus, tammikuu 1995, s. 60.)

Lisää kiusausten kuunteleminen ja niille periksi antaminen taulun alaosassa olevaan luette-
loon. Pyydä muutamaa oppilasta lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Hel. 6:20–21, 37–38. 
Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja panemaan merkille, kuinka eri tavalla lamanilaiset 
ja nefiläiset suhtautuivat Gadiantonin rosvojen vaikutukseen.

Kerro oppilaille, että kun Mormon oli kirjoittanut muistiin, mitä nefiläisille ja lamanilai-
sille oli tapahtunut, hän tähdensi asioita, joita me voimme oppia heidän kokemuksestaan. 
Kirjoita taululle seuraavat vajaat virkkeet:

Nefiläiset menettivät Hengen, koska …

Herra vuodatti Henkeään lamanilaisten päälle, koska …

Kehota oppilaita lukemaan Hel. 6:34–36 ja etsimään tietoja, joiden avulla he voivat täyden-
tää taululla olevat virkkeet.

• Kuinka täydentäisitte taululla olevat virkkeet sen pohjalta, mitä olette lukeneet näistä 
jakeista? (Voisit täydentää taululla olevat virkkeet käyttäen oppilaiden vastauksia.)

• Mitä näissä jakeissa opetetaan siitä, mitä me voimme tehdä saadaksemme Pyhän 
Hengen luoksemme? (Vaikka oppilaat saattavat vastata usealla tavalla, varmista, että he 
ilmaisevat, että kun me uskomme Herran sanoihin ja noudatamme niitä, Hän vuo-
dattaa Henkeään meidän päällemme. Oppilaiden tulisi myös ilmaista, että kun me 
sallimme Saatanan saada vallan sydämessämme, Herran Henki vetäytyy meistä.)

Kiinnitä oppilaiden huomio luetteloihin, jotka he ovat kirjoittaneet taululla olevien nuolten 
ylä-  ja alapuolelle. Tähdennä, että taulun yläosaan kirjoitetut teot ja asenteet kuvastavat 
halukkuutta uskoa Herran sanat ja noudattaa niitä, kun taas taulun alaosaan kirjoitetut teot 
ja asenteet kuvastavat jumalattomuutta ja paatuneisuutta.

• Mitä te teette luodaksenne aktiivisesti elämäänne Pyhän Hengen vaikutukselle otollisen 
ilmapiirin ja pitääksenne Saatanan vaikutuksen poissa sydämestänne?

• Kuinka jonkin taulun yläosassa mainitun asian tekeminen on auttanut luomaan elämäänne 
Pyhälle Hengelle otollisen ilmapiirin? (Voisit myös pyytää oppilaita pohtimaan, ovatko he 
tehneet jotakin taulun alaosassa mainittua tai onko heillä ollut siinä mainittuja asenteita, sekä 
miettimään, kuinka se on johtanut Hengen vaikutuksen vähenemiseen heidän elämässään.)
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HELAMAN 6 – 7

Pyydä oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimis-
päiväkirjaan yksi asia, jonka he aikovat tehdä luodakseen elämäänsä Herran Hengelle 
otollisen ilmapiirin. Kannusta heitä etenemään tavoitteensa mukaisesti.

Helaman 7
Nefi saarnaa jumalattomille nefiläisille ja käskee heitä tekemään parannuksen
Kehota oppilaita etsimään mahdollisimman nopeasti pyhistä kirjoituksistaan vastaus 
kuhunkin seuraavista kysymyksistä. Kun he ovat löytäneet vastauksen, kehota heitä nouse-
maan ylös. Pyydä kunkin kysymyksen kohdalla ensiksi seisomaan noussutta vastaamaan. 
Pyydä oppilaita sitten istuutumaan ennen kuin luet seuraavan kysymyksen.

• Mikä oli kohdan Hel. 7:1 mukaan sen profeetan nimi, joka palasi pohjoisenpuoleisesta 
maasta?

• Mikä ilmaus kohdassa Hel. 7:2 kuvailee sitä, mitä Nefi opetti ihmisille pohjoisenpuolei-
sessa maassa?

• Miksi Nefi kohdan Hel. 7:3 mukaan lähti pohjoisenpuoleisesta maasta?

• Ketkä kohdan Hel. 7:4 mukaan olivat anastaneet tuomarinistuimet siinä vaiheessa, kun 
Nefi palasi Sarahemlaan?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Hel. 7:5 ja pyydä luokkaa mainitsemaan, millä 
tavoin Gadiantonin rosvot hallitsivat kansaa.

Tiivistä Hel. 7:6–12 selittämällä, että kun Nefi näki kansansa tilan, ”hänen sydämensä paisui 
murheesta” (Hel. 7:6). Hän meni puutarhassaan olevaan torniin rukoilemaan ja suremaan kan-
san jumalattomuutta. Kun ihmiset kuulivat hänen rukoilevan ja surevan, joukko ihmisiä kerään-
tyi ottamaan selville, miksi hän oli niin poissa tolaltaan. Hän hyödynsi tilaisuutta opettaa heitä.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Hel. 7:15–16.

• Miksi Nefin mukaan ihmisillä oli ”syytäkin ihmetellä”?

• Mihin Saatana pyrkii?

Kehota oppilaita pysähtymään hetkeksi miettimään Nefin käyttämää kuvakieltä. Kun Saa-
tana on saanut vallan ihmisten sydämessä, hän pyrkii sitten syöksemään heidän sielunsa 
alas ikuiseen kurjuuteen.

• Miksihän Nefi varoitti ihmisiä Saatanan aikeista? Miltä Nefi halusi heidän välttyvän?

Kehota muutamaa oppilasta lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Hel. 7:17–22, 26–28. Kehota 
toista puolta luokasta panemaan merkille nefiläisten syntejä ja pyydä toista puolta luokasta 
panemaan merkille, mitä seurauksia Nefi varoitti tulevan, elleivät ihmiset tekisi parannusta.

Kun ensimmäinen ryhmä kertoo, mitä he ovat löytäneet, tähdennä heidän löytämiensä 
ja taulun alaosaan kirjoitettujen asioiden välisiä yhtäläisyyksiä. Kun toinen ryhmä kertoo, 
mitä he ovat löytäneet, esitä seuraavat kysymykset:

• Mikä ilmaus kohdassa Hel. 7:22 kertoo, minkä Herra pidättää niiltä, jotka kieltäytyvät 
tekemästä parannusta? (Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät tämän ilmauksen 
pyhiin kirjoituksiinsa.)

• Mitä kohdan Hel. 7:28 mukaan seuraa siitä, kun ihmiset kieltäytyvät tekemästä paran-
nusta? (He menehtyvät. Voisit selittää, että nefiläisten kohdalla kieltäytyminen paran-
nuksenteosta merkitsi sitä, että he menehtyivät sekä fyysisesti että hengellisesti.)

Kirjoita taululle seuraava totuus: Jos me kieltäydymme tekemästä parannusta synneis-
tämme, me menetämme Herran suojelun ja iankaikkisen elämän siunaukset.

Auta oppilaita ymmärtämään tätä periaatetta kehottamalla heitä selittämään, mitä seu-
rauksia voi tulla ihmisille seuraavissa tilanteissa: 1) Nuori mies kieltäytyy tekemästä paran-
nusta riippuvuudesta pornografiaan. 2) Nuoren naisen tärkeimpänä pyrkimyksenä on tulla 
tunnetuksi ja suosituksi, vaikka hänen vanhempansa ovat opettaneet toisin. 3) Vaikka nuori 
mies on kuunnellut profeettojen opetuksia pyhien kirjoitusten tutkimisesta ja rukoilemi-
sesta, hän kieltäytyy tekemästä kumpaakaan.

Kehota oppilaita pohtimaan, millä tavoin heidän on kenties tarpeen tehdä parannusta. 
Kannusta heitä tekemään parannusta, jotta he voivat päästä elämässään aina osallisiksi 
Herran voimasta ja suojelusta.
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Johdanto
Kun Nefi oli julistanut, että ihmisten täytyy tehdä paran-
nus tai tuhoutua, turmeltuneet tuomarit kiihottivat 
monia kansasta häntä vastaan. Jotkut ihmiset puolusti-
vat häntä rohkeasti. Nefi opetti, että ne, jotka hylkäävät 
hänen todistuksensa, hylkäävät myös kaikkien niiden 

profeettojen todistukset, jotka olivat tulleet ennen 
häntä ja jotka kaikki olivat todistaneet Jeesuksesta Kris-
tuksesta. Todistaakseen olevansa profeetta Nefi paljasti, 
että ylituomari oli murhattu. Kun Nefin sanat vahvistet-
tiin, jotkut hyväksyivät hänet profeetaksi.

OPPIAIHE 110

Helaman 8–9

Opetusehdotuksia

Helaman 8:1–10
Turmeltuneet tuomarit yrittävät kiihottaa kansaa Nefiä vastaan
• Mitkä vaikutteet pyrkivät taivuttelemaan teitä olemaan uskomatta profeettojen sanoihin?

Samalla kun oppilaat keskustelevat tästä kysymyksestä, pyydä yhtä oppilasta kirjoittamaan 
heidän vastauksiaan taululle. Kehota oppilaita panemaan merkille oivalluksia siitä, mitä 
heidän pitäisi tehdä, kun he kohtaavat samanlaisia vaikutteita kuin ne, joista he lukevat 
tänään luvusta Hel. 8.

Muistuta oppilaille, että Nefi esitti rohkeasti kansalleen sanoman parannuksesta (ks. Hel. 
7). Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Hel. 8:1–6. Pyydä 
luokkaa seuraamaan mukana ja panemaan merkille, miten tuomarit suhtautuivat Nefin 
opetukseen. Voisit tuoda esiin, että jotkut tuomareista kuuluivat Gadiantonin salaliittoon.

• Mikä oli tuomarien sanoma kansalle? (He yrittivät saada ihmiset vihastumaan Nefiin.)

• Miksi tuomarit kohdan Hel. 8:4 mukaan eivät halunneet rangaista Nefiä?

Pyydä oppilaita miettimään, mitä he tekisivät, jos joku yrittäisi taivutella heitä olemaan 
välittämättä profeettojen sanoista.

Kerro oppilaille, että jotkut ihmiset puhuivat tuomarien ajatuksia vastaan. Pyydä yhtä oppi-
lasta lukemaan ääneen Hel. 8:7–9. Tähdennä, että joidenkin väkijoukossa olleiden tavoin me 
voimme kohottaa äänemme tukeaksemme profeettaa silloinkin, kun se ei ole suosittua.

• Onko elämässänne ollut hetkiä, jolloin olette kohottaneet äänenne tukeaksenne elävää 
profeettaa, vaikka hänen opetuksensa eivät ole olleet suosittuja? Kuinka se on vaikutta-
nut elämäänne? Kuinka se on vaikuttanut muihin?

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Hel. 8:10 ja etsimään, mikä vaikutus näiden ihmisten 
sanoilla oli.

• Mikä vaikutus oli sillä, että jotkut tukivat profeettaa? Mistähän syystä meidän on 
nykyään tärkeää tehdä niin?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin 
M. Russell Ballardin seuraavat sanat:

”Meidän on muistettava Edmund Burken sanat: ’Pahuuden voittoon ei 
tarvita muuta kuin se, että hyvät ihmiset eivät tee mitään’ [julkaisussa 
Familiar Quotations, toim. John Bartlett, 1980, s. ix]. Meidän on yhdessä 
muiden huolestuneiden kansalaisten kanssa kautta maailman korotettava 
äänemme vastustamaan nykyisiä suuntauksia. Meidän on kerrottava 
tiedotusvälineiden vastenmielisen tarjonnan rahoittajille, että nyt riittää. 

Meidän on tuettava ohjelmia ja tuotteita, jotka ovat myönteisiä ja kohottavia. Liittymällä 
yhteen naapurien ja ystävien kanssa, jotka ovat yhtä huolestuneita kuin mekin, voimme 
lähettää vastuussa oleville selvän sanoman.” (Ks. ”Antakaamme äänemme kuulua”, 
Liahona, marraskuu 2003, s. 18.)
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HELAMAN 8 – 9

• Kuinka voimme vastustaa vaikutteita, jotka yrittävät taivutella meidät kääntymään pro-
feettojen sanoja vastaan?

• Mitä soveliaita tapoja on puhua pahan vaikutuksia vastaan ja profeettojen sanojen puolesta?

Kehota oppilaita kertomaan tilanteesta, jolloin he ovat puolustautuneet tai joku heidän 
tuntemansa ihminen on puolustautunut sellaisia vaikutteita vastaan.

Helaman 8:11–24
Helaman opettaa, että kaikki profeetat todistavat Jeesuksesta Kristuksesta
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Hel. 8:13. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja 
panemaan merkille, mitä Nefi sanoi ihmisten kieltävän. Näytä oppilaille kuvaa Mooses ja 
pronssikäärme (62202; Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009, nro 16). Pyydä heitä lukemaan 
Hel. 8:14–15 ja huomaamaan, mitä Mooses opetti Vapahtajasta.

• Millä tavoin ihminen voi katsoa Jumalan Poikaan uskoen?

• Kohdan Hel. 8:15 ilmaus ”murtunein mielin” tarkoittaa sitä, että on nöyrä, tekee paran-
nuksen ja on vastaanottavainen Herran tahdolle. Miksi tämä asenne on välttämätön, kun 
katsomme Vapahtajaan?

• Kuinka tieto Vapahtajan tehtävästä voi auttaa meitä vastustamaan pahaa?

Kehota oppilaita esittämään jakeen Hel. 8:15 opetus omin sanoin. He voisivat esimerkiksi 
sanoa, että jos me keskitymme Jeesukseen Kristukseen ja osoitamme uskoa Häneen, 
me saamme iankaikkisen elämän.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Hel. 8:16. Kehota luokkaa seuraamaan mukana ja tun-
nistamaan, ketkä muut ovat opettaneet kohdassa Hel. 8:15 ilmaistua sanomaa. Pyydä oppilaita 
sitten pikaisesti tutkimaan jakeista Hel. 8:17–22, ketkä muut profeetat ovat todistaneet Kris-
tuksesta. Kehota oppilaita miettimään niitä monia muinaisten profeettojen ja myöhempien 
aikojen profeettojen todistuksia Jeesuksesta Kristuksesta, joita he ovat lukeneet tai kuulleet.

Selitä, että monet hylkäsivät Nefin ja hänen sanomansa. Kehota oppilaita lukemaan Hel. 
8:24–26 ja tunnistamaan, mitä seurauksia nefiläiset kohtasivat, koska he hylkäsivät profeet-
tojen todistukset.

• Miksihän ne, jotka johdonmukaisesti kieltävät totuuden ja kapinoivat Jumalaa vastaan, 
kohtaavat niin vakavia seurauksia?

• Milloin profeetan sanoma on auttanut teitä kääntymään Herran puoleen?

Kehota oppilaita miettimään, kuinka he voivat edistyä pyrkimyksissään kääntyä Vapahtajan puo-
leen. Kannusta heitä keskittymään yhteen tapaan, jolla he aikovat edistyä seuraavalla viikolla.

Helaman 8:25–9:41
Nefi paljastaa, että ylituomari on murhattu
Tiivistä Hel. 8:25–28 selittämällä, että todisteena siitä, että ihmiset olivat synnillisessä 
tilassa ja että Nefi puhui Jumalan sanaa, Nefi paljasti, että ylituomari oli murhattu. Jaa 
luokka pareihin. Kehota jokaista paria kuvittelemaan, että he ovat etsiviä, jotka yrittävät 
saada selville, kuka murhasi ylituomarin. Kirjoita seuraavat kysymykset taululle tai laadi 
niistä moniste kullekin parille.

Tutkinnan ensimmäinen päivä:

 1. Kun viisi miestä tutkivat Nefin väitteitä, mitä he saivat selville? Miksi he kaatuivat  maahan? 
(Ks. Hel. 9:1–5.)

 2. Keitä kansa epäili murhaajiksi? (Ks. Hel. 9:7–9.)

Tutkinnan toinen päivä:

 3. Ketkä vapautettiin? (Ks. Hel. 9:10–13, 18.)

 4. Ketä syytettiin? (Ks. Hel. 9:16–17, 19.)

 5. Mitä lisätietoja Nefi antoi? (Ks. Hel. 9:25–36.)

 6. Kuka oli murhaaja? (Ks. Hel. 9:37–38.)

Anna oppilaille 
aikaa pohdiskella
Esitä huolella muotoil-
tuja kysymyksiä, jotka 
herättävät ajatuksia. 
Joihinkin kysymyksiin 
vastaaminen saattaa 
vaatia oppilaita pohdis-
kelemaan jonkin aikaa 
ennen vastaamista. Sel-
laisissa tilanteissa voisit 
sanoa: ”Miettikää hetki 
rauhassa vastaustanne, 
niin kysyn teiltä sitä 
kohta.”
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Kehota pareja etsimään vastaukset kysymyksiin 1 ja 2. Kun heillä on ollut riittävästi aikaa, kysy:

• Kun viisi miestä löysivät murhatun ylituomarin, mitä he uskoivat? Mitä he pelkäsivät? 
(Ks. Hel. 9:5.)

Kehota pareja vastaamaan muihin kysymyksiin ja viimeistelemään tutkimuksensa. Kysy 
sitten:

• Mitä Seantum Nefin mukaan sanoisi tunnustettuaan syyllisyytensä? (Ks. Hel. 9:36.)

• Miksi jotkut ihmiset kohdan Hel. 9:39–41 mukaan uskoivat Nefiä?

Pyydä oppilaita kertomaan lyhyesti, mitä he ovat oppineet profeettojen sanoista luvun Hel. 
9 pohjalta. Oppilaat saattavat ilmaista monia eri ajatuksia, mutta varmista, että he tunnis-
tavat seuraavan periaatteen: Profeettojen sanat toteutuvat. Voisit vahvistaa tätä totuutta 
pyytämällä oppilaita lukemaan OL 1:37–38.

• Mitkä kokemukset ovat vahvistaneet todistustanne siitä, että meillä on nykyään maan 
päällä tosi profeettoja?

Lausu lopuksi todistuksesi siitä, että profeettojen sanat toteutuvat.

Kommentteja ja taustatietoja
Helaman 8:14–15. Pronssinen käärme
Kun Nefi kertoi Mooseksen nostaneen korkealle 
”pronssisen käärmeen”, hän viittasi tilanteeseen, jolloin 
Israelin lapsia vaivasivat myrkkykäärmeet (ks. 4. Moos. 
21:6–9). Israelilaisten vaiva sai alkunsa siitä, että he olivat 
puhuneet pahaa Jumalasta ja Hänen profeetastaan (ks. 
4. Moos. 21:5). Ne, jotka katsoivat pronssiseen käärmee-
seen, paranivat, ja ne, jotka päättivät olla katsomatta 
siihen, menehtyivät (ks. 4. Moos. 21:9; 1. Nefi 17:41).

Niiden israelilaisten tavoin monet Nefin ajan ihmisistä 
puhuivat Jumalaa ja Hänen profeettaansa vastaan. Kun 
Nefi viittasi kertomukseen pronssisesta käärmeestä, hän 
tähdensi, että hänen kansansa pitäisi ”[katsoa] Jumalan 
Poikaan uskoen” ja elää (Hel. 8:15; ks. myös Joh. 3:14–15, 
jossa Jeesus Kristus itse mainitsi pronssisen käärmeen 
olevan vertauskuva Hänen tulevasta ristiinnaulitsemises-
taan). Sitten Nefi muistutti kansalle, että kaikki profee-
tat olivat todistaneet Kristuksesta (ks. Hel. 8:16–23).

Lisäopetusehdotus
Helaman 7–9. Videoesitys
Oppiaiheen tutkintatoiminnan sijaan voisit näyt-
tää videoesityksen nimeltä ”Ylpeyden kehä”, jossa 

kuvataan lukujen Hel. 7–9 ja luvun Hel. 10 muutamien 
ensimmäisten jakeiden kertomuksen tapahtumia. Esitys 
on saatavana julkaisussa Mormonin kirja DVD- esitykset 
1–19 (54011 130) ja sivustolla lds. org.
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Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe
Helaman 1–9 (Viikko 22)

Valmisteluaineisto 
kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä 
oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä opeista ja periaatteista, joita oppilaat 
oppivat tutkiessaan lukuja Hel. 1–9 (viikko 22), mutta sinun ei ole 
tarkoitus opettaa sitä oppiaiheesi osana. Opettamasi oppiaihe 
keskittyy vain muutamiin näistä opeista ja periaatteista. Noudata 
Pyhän Hengen kehotuksia, kun mietit oppilaiden tarpeita.

Päivä 1 (Helaman 1–2)
Kun oppilaat perehtyivät poliittisiin erimielisyyksiin ja murhiin 
nefiläisten keskuudessa sekä siihen, että lamanilaiset valtasivat 
Sarahemlan kaupungin, he oppivat, että kiistely on hajottavaa 
ja altistaa meidät vastustajan vaikutukselle. He oppivat myös, 
että salaliitot voivat johtaa yhteiskuntien tuhoutumiseen.

Päivä 2 (Helaman 3–4)
Kun oppilaat tutkivat sitä, kuinka nöyrät nefiläiset, jotka 
seurasivat Vapahtajaa, kestivät paljon vainoa, he oppivat, että 
vainosta ja koettelemuksista huolimatta meidän uskomme Jee-
sukseen Kristukseen voi kasvaa, kun me nöyrästi käännymme 
Jumalan puoleen ja annamme sydämemme Hänelle. Kun 
oppilaat perehtyivät siihen, kuinka nefiläisten kasvava ylpeys 
salli lamanilaisten saada haltuunsa puolet nefiläisten maista, he 
oppivat, että ylpeys ja jumalattomuus erottavat meidät Herran 
Hengestä ja jättävät meidät oman voimamme varaan.

Päivä 3 (Helaman 5)
Kun oppilaat tutkivat neuvoja, jotka Helaman antoi pojil-
leen Nefille ja Lehille, he oppivat, että jos me rakennamme 
perustuksemme Jeesuksen Kristuksen varaan, niin Saatanalla ei 
ole mitään valtaa meihin. Jumalan voiman sekä Nefin ja Lehin 
uskon ja lähetystyöpyrkimysten ansiosta monet lamanilaiset 
tekivät parannuksen. Oppilaat oppivat, että kun me osoitamme 
uskoa Jeesukseen Kristukseen ja teemme parannuksen synneis-
tämme, Pyhä Henki täyttää sydämemme rauhalla ja ilolla.

Päivä 4 (Helaman 6–9)
Oppilaat oppivat, että kun me uskomme Herran sanoihin ja 
noudatamme niitä, Hän vuodattaa Henkeään meidän pääl-
lemme. Nefi varoitti jumalattomia nefiläisiä näiden jumalatto-
muuden seurauksista ja tähdensi, että jos me kieltäydymme 
tekemästä parannusta synneistämme, me menetämme 
Herran suojelun ja iankaikkisen elämän siunaukset. Kuunnel-
tuaan Nefin sanoja jotkut ihmiset puolustivat häntä. Oppilaat 
oppivat, että jos me vastustamme pahaa, me voimme estää 
sen etenemisen. Nefi muistutti ihmisiä siitä, että monet pro-
feetat olivat todistaneet Vapahtajasta ja opettaneet, että kun 
me keskitymme Jeesukseen Kristukseen ja osoitamme uskoa 
Häneen, me saamme iankaikkisen elämän. Niiden Nefin 
opetusten pohjalta, jotka on tallennettu lukuihin Hel. 7–9, 
oppilaat oppivat, että profeettojen sanat toteutuvat.

Johdanto
Kasvavan kiistelyn ja jumalattomuuden keskellä Nefi opetti pojil-
leen, että heidän uskonsa perustuksena tulee olla Jeesus Kristus. 
Nefin opetukset parannuksesta ja Herran profeettojen sanojen 
kuuntelemisesta ovat välttämättömiä ihmisten onnellisuudelle.

Opetusehdotuksia

Helaman 1–5
Nefiläiset kärsivät tappioita kiistelyn ja jumalattomuuden 
vuoksi; monet lamanilaiset kääntyvät, kun Nefi ja Lehi saarnaa-
vat evankeliumia
Pyydä oppilaita miettimään, miksi jotkin rakennukset pysyvät 
pystyssä pitkään, kun taas toiset sortuvat. Kysy sitten: Miksi on 
tärkeää, että rakennuksella on vankka perustus?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Hel. 5:12. Koska tämä 
on pyhien kirjoitusten hallittava jae, kehota muutamia oppilaita 
kokeilemaan sen lausumista ulkoa. Kannusta heitä yrittämään, 
vaikka he eivät olisi oppineet sitä ulkoa kokonaan. Esitä sitten 
seuraavat kysymykset:

• Mitä meille tässä jakeessa luvataan, jos rakennamme elä-
mämme Jeesuksen Kristuksen perustukselle? (Oppilaiden 
vastauksista tulee ilmetä, että jos me rakennamme perus-
tuksemme Jeesuksen Kristuksen varaan, niin Saatanalla 
ei ole mitään valtaa meihin.)

• Mitä te olette tehneet rakentaaksenne elämänne Jeesuksen 
Kristuksen perustukselle?

Kehota oppilaita kertomaan tilanteista, jolloin heidän todistuk-
sensa Vapahtajasta on auttanut heitä vastustamaan kiusauksia 
tai kestämään koettelemuksia. Lausu todistuksesi siitä hengelli-
sestä voimasta, jota olet saanut, koska olet rakentanut elämäsi 
Jeesuksen Kristuksen perustukselle. Kannusta oppilaita miet-
timään yhtä tai useampia tapoja, joilla he pyrkivät paremmin 
rakentamaan elämänsä Kristuksen kalliolle.

Helaman 6–7
Lamanilaisista tulee vanhurskaampia, kun taas nefiläisistä tulee 
jumalattomampia; Nefi saarnaa jumalattomille nefiläisille ja 
käskee heitä tekemään parannuksen
Muistuta oppilaille, että samalla kun monet lamanilaiset tekivät 
parannuksen ja kasvoivat vahvoiksi evankeliumissa, nefiläiset elivät 
jumalattomuudessa ja Pyhä Henki vetäytyi heistä. Pyydä oppilaita 
ajattelemaan sellaista tilannetta elämässään, jolloin he ovat tunte-
neet Hengen vetäytyvän heistä heidän valintojensa vuoksi.

Selitä, että kun Nefi näki kansansa tilan, ”hänen sydämensä 
paisui murheesta” (Hel. 7:6). Hän meni puutarhassaan olevaan 
torniin rukoilemaan ja suremaan kansan jumalattomuutta. 
Hänen ympärilleen kerääntyi ihmisjoukko, ja Nefi käytti tilai-
suutta opettaa heitä.
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KOTIOPISKELUSEMINAARIN OPPIAIHE

Kehota yhtä oppilasta tulemaan luokan eteen ja esittämään Nefiä 
tornissaan. Pyydä tätä oppilasta lukemaan ääneen Hel. 7:15–22, 
26–28 samalla kun muu luokka seuraa mukana. Ennen kuin hän 
lukee, jaa luokka kahteen ryhmään. Pyydä ensimmäistä ryhmää 
panemaan merkille, mitkä olivat Nefin opetusten mukaan nefi-
läisten syntejä, ja pyydä toista ryhmää panemaan merkille, mitä 
seurauksia Nefi todisti tulevan, elleivät nefiläiset tekisi paran-
nusta. Pyydä sitten oppilaita kertomaan, mitä he ovat löytäneet.

Kun oppilaat ovat vastanneet, kehota heitä esittämään peri-
aatteita, joita voimme oppia tästä kertomuksesta. Oppilaat 
saattavat esittää erilaisia periaatteita, mutta heidän tulisi ilmaista, 
että jos me kieltäydymme tekemästä parannusta synneis-
tämme, me menetämme Herran suojelun ja iankaikkisen 
elämän siunaukset.

Auta oppilaita ymmärtämään tätä periaatetta kehottamalla 
heitä selittämään, mitä seurauksia voi tulla ihmisille seuraa-
vissa tilanteissa: 1) Nuori mies kieltäytyy tekemästä parannusta 
riippuvuudesta pornografiaan. 2) Nuoren naisen tärkeimpänä 
pyrkimyksenä on tulla tunnetuksi ja suosituksi, vaikka hänen 
vanhempansa ovat opettaneet toisin. 3) Nuori mies on kuun-
nellut profeettojen opetuksia pyhien kirjoitusten tutkimisesta ja 
rukoilemisesta, mutta hän kieltäytyy tekemästä kumpaakaan.

Kehota oppilaita pohtimaan, onko mitään, missä heidän on 
tarpeen tehdä parannusta, jotta he voivat saada Herran voiman 
elämäänsä täydemmin.

Helaman 8
Nefi opettaa, että kaikki profeetat todistavat Jeesuksesta 
Kristuksesta
Kirjoita taululle sanat hyväksyä ja kieltää. Pyydä oppilaita selittä-
mään näiden kahden sanan välistä eroa. Kehota yhtä oppilasta 
lukemaan Hel. 8:13 samalla kun muu luokka panee merkille, 
mitä Nefi sanoi ihmisten kieltävän. Voisit kannustaa oppilaita 
merkitsemään löytämänsä asian.

Näytä oppilaille kuvaa Mooses ja pronssikäärme (62202; Evanke-
liumiaiheinen kuvakirja, 2009, nro 16). Kehota heitä lukemaan 

Hel. 8:14–15 ja huomaamaan, mitä Mooses opetti Vapahtajasta. 
Kehota heitä kertomaan, mitä he oppivat. Kysy sitten:

• Millä tavoin ihminen voi katsoa Vapahtajaan uskossa?
• Mitä tarkoittaa ilmaus ”murtunein mielin”? (Olla nöyrä, tehdä 

parannusta ja olla vastaanottavainen Herran tahdolle.) Miksi 
tämä asenne on välttämätön, kun katsomme Vapahtajaan?

• Kuinka tieto Vapahtajan sovituksesta voi auttaa meitä vastus-
tamaan pahaa ja tekemään parannuksen tehtyämme syntiä?

Kehota oppilaita mainitsemaan, minkä periaatteen me voimme 
oppia näistä jakeista. Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, 
mutta heidän tulisi ilmaista, että jos me keskitymme Jeesuk-
seen Kristukseen ja osoitamme uskoa Häneen, me saamme 
iankaikkisen elämän.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Hel. 8:16 ja pyydä 
muuta luokkaa panemaan merkille, kuka muu on kertonut 
Vapahtajan tehtävästä. Pyydä oppilaita pikaisesti tutkimaan 
jakeista Hel. 8:17–22, ketkä muut profeetat ovat todistaneet 
Jeesuksesta Kristuksesta. Kehota oppilaita miettimään, kuinka 
sekä muinaisten aikojen että meidän aikamme profeetat ovat 
lausuneet todistuksen Vapahtajan tehtävästä ja sovitusuhrista.

Kehota oppilaita lausumaan todistuksensa siitä, mitä Vapahtajan 
sovitus merkitsee heidän elämässään. Voisit myös lausua oman 
todistuksesi.

Seuraava viikko (Helaman 10–16)
Pyydä oppilaita kuvittelemaan, että Herra on luvannut heille 
tekevänsä kaiken, mitä he Häneltä pyytävät. Nefi oli niin uskol-
linen, että Herra antoi hänelle tämän lupauksen ja sinetöimis-
voiman. Kannusta oppilaita tutkimaan tällä viikolla lukuja Hel. 
10–11 ja panemaan merkille, millä tavoin Nefi käytti Herran 
hänelle antamaa voimaa kansansa auttamiseen. Kehota heitä 
myös panemaan merkille, kuinka monta Jeesuksen Kristuksen 
syntymän ja kuoleman merkkiä he voivat tunnistaa, kun he tutki-
vat Samuel Lamanilaisen profetiaa luvuissa Hel. 13–16.
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Johdanto
Oikeudenkäynti ylituomarin murhaajan selvittämiseksi 
päättyi, kun Nefin ilmoitus murhaajasta vahvistettiin. 
Kun Nefi oli välttynyt häneen kohdistettujen väärien 
syytösten aiheuttamalta rangaistukselta, hän lähti 
kävelemään kohti kotia. Hän pohdiskeli sitä, mitä Herra 

oli näyttänyt hänelle, ollen allapäin kansan jumalatto-
muuden tähden. Tänä mietiskelyn ja surun hetkenä hän 
kuuli Herran äänen. Herra siunasi häntä sinetöimisvoi-
malla ja käski häntä saarnaamaan edelleen parannusta 
kansalle. Nefi noudatti heti Herran käskyä.

OPPIAIHE 111

Helaman 10

Opetusehdotuksia

Helaman 10:1–11
Nefi saa sinetöimisvoiman
Muistuta oppilaita siitä, että Nefi paljasti ylituomarin murhan, kuten luvuissa Hel. 8–9 ker-
rotaan. Kehota oppilaita kuvittelemaan olevansa Nefin paikalla juuri, kun hän on paljasta-
nut, kuka on surmannut ylituomarin.

• Miltä teistä tuntuisi? Kuinka odottaisitte muiden suhtautuvan?

• Mitä haluaisitte sanoa ihmisille?

• Miltä teistä tuntuisi, jos ihmiset jättäisivät teidät huomiotta ja yksin?

Selitä, että kun oli selvinnyt, ettei Nefi ollut syyllistynyt ylituomarin murhaan, hän lähti 
palaamaan kotiin. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Hel. 10:1–3 ja pyydä luokkaa 
panemaan merkille, mitä Nefi teki kävellessään kohti kotia. Voisit ehdottaa, että oppilaat 
merkitsevät sanan pohdiskella, kun se esiintyy eri muodoissa näissä jakeissa.

• Miksi Nefi oli allapäin?

• Mitä tapahtui Nefin pohdiskellessa? (Herran ääni tuli hänelle.) Miten pohdiskeleminen 
ja ilmoituksen saaminen liittyvät toisiinsa?

Kun oppilaat vastaavat, auta heitä tunnistamaan seuraava periaate: Sen pohtiminen, mikä 
on Herran, valmistaa meitä saamaan ilmoitusta. Voisit kirjoittaa tämän periaatteen taululle.

Kysy oppilailta, tuleeko heille mieleen kertomuksia pyhistä kirjoituksista tai kirkon histo-
riasta, jolloin ihmiset ovat saaneet ilmoitusta pohdiskeltuaan ensin sitä, mikä on Herran. 
(Mahdollisia esimerkkejä: Lehin poika Nefi, joka sai näyn haluttuaan nähdä ne asiat, jotka 
hänen isänsä näki, ja pohdiskeltuaan sydämessään [ks. 1. Nefi 10:17; 11:1]; Joseph Smith, 
joka sai ensimmäisen näyn sen jälkeen kun hän oli miettinyt kohtaa Jaak. 1:5 yhä uudes-
taan [ks. JS–H 11–17]; ja Joseph F. Smith, joka sai näyn kuolleiden lunastuksesta pohdis-
keltuaan ja mietiskeltyään Herran sanoja [ks. OL 138:1–6, 11].)

• Milloin pohdiskeleminen on auttanut teitä saamaan henkilökohtaista ilmoitusta? (Voisit 
mainita, että henkilökohtaisen ilmoituksen saaminen ei ole tavallisesti yhtä dramaattista 
kuin jotkin pyhien kirjoitusten esimerkit. Kokemukset, jolloin saamme ilmoitusta, ovat 
tavallisesti yhtäkkisiä valaistumisen hetkiä, kuten silloin kun yhtäkkiä ymmärrämme 
jotakin, minkä kanssa olemme aiemmin kamppailleet.)

• Mitkä ovat sellaisia hetkiä tai tilanteita, jolloin olisi erityisen sopivaa pohdiskella sitä, 
mikä on Herran? (Näitä tilanteita on sakramenttikokouksen aikana ja sen jälkeen, ennen 
henkilökohtaista rukousta ja pyhien kirjoitusten tutkimista sekä niiden jälkeen, yleiskon-
ferenssin katsomisen tai kuuntelemisen jälkeen, paastoamisen aikana, temppelipalvelun 
aikana ja kun kunnioittaa Herraa lepopäivänä.)

Kannusta oppilaita varaamaan säännöllisesti aikaa pohdiskelemiseen. Ehdota, että he 
kirjoittavat muistiin vaikutelmia, joita he saavat pohdiskellessaan.

Luokkahuoneen 
ilmapiiri
Ihanteellinen ympäristö 
evankeliumin oppimi-
selle edistää rakkauden, 
arvostuksen, kunnioituk-
sen ja rauhan tunteita. 
Se on järjestyksen 
paikka, mikä edistää 
tarkoituksellisuuden 
tunnetta. Presidentti 
Boyd K. Packer on 
opettanut, että ”innoitus 
tulee helpommin rau-
hallisessa ympäristössä” 
ja että ”kunnioitus luo 
pohjaa ilmoitukselle” (ks. 
”Kunnioitus luo pohjaa 
innoitukselle”, Valkeus, 
tammikuu 1992, s. 25).
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Valmista oppilaita jatkamaan Nefin kokemuksen tutkimista kehottamalla heitä kuvitte-
lemaan, että heidän naapurinsa ovat lähdössä joksikin aikaa pois ja tarvitsevat jonkun 
pitämään silmällä heidän kotiaan ja omaisuuttaan.

• Millaisen henkilön arvelette naapurienne haluavan valvoa kotiaan?

• Kuinka voisitte osoittaa naapureillenne, että olette valmiita siihen, että teille uskotaan 
sellainen vastuu?

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Hel. 10:4–5 ja panemaan merkille, miksi Herra uskoi 
Nefille suuria siunauksia ja vastuita. Kehota oppilaita kertomaan, mitä he ovat löytäneet.

• Kuinka väsymätön palveleminen osoittaa, että Herra voi uskoa meille siunauksia ja vastuita?

• Kuinka se, että noudatamme Nefin esimerkkiä olla pelkäämättä ihmisiä, voisi auttaa 
meitä valmistautumaan vastuulliseen tehtävään Herran valtakunnassa?

• Mitä ilmaus ”etkä sinä ole – – yrittänyt turvata omaa henkeäsi” merkitsee teille?

Kirjoita taululle seuraavaa: Herra uskoo meille siunauksia ja vastuita, kun me … Kysy 
oppilailta, kuinka he täydentäisivät tämän virkkeen sen perusteella, mitä he ovat oppi-
neet Nefistä kohdasta Hel. 10:4–5. Seuraavassa on yksi tapa, jolla oppilaat voisivat täy-
dentää virkkeen: Herra uskoo meille siunauksia ja vastuita, kun me asetamme 
Hänen tahtonsa oman tahtomme edelle. Voisit ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat 
tämän totuuden pyhiin kirjoituksiinsa tai seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaan.

Kehota oppilaita pohdiskelemaan seuraavia kysymyksiä ja kirjoittamaan vastauksensa 
yhteen niistä:

• Mitä olet tehnyt elämässäsi viime aikoina osoittaaksesi Herralle, että Hänen tahtonsa on 
sinun omaa tahtoasi tärkeämpi?

• Mikä on yksi elämäsi osa- alue, jolla voisit etsiä Herran tahtoa paremmin?

Todista Herran halukkuudesta uskoa meille yhä suurempia siunauksia, kun me etsimme 
Hänen tahtoaan ja pidämme Hänen käskynsä.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Hel. 10:5–7 ja panemaan merkille, mitä siunauksia ja 
vastuita Herra antoi Nefille. Samalla kun oppilaat lukevat, kirjoita taululle seuraavaa:

Jae 5

Jae 6

Jae 7

Kehota muutamia oppilaita kirjoittamaan taululle asianomaisen jakeen perään, mitä siu-
nauksia Herra antoi Nefille.

Tähdennä, että yksi niistä siunauksista, jotka Herra antoi Nefille, oli sinetöimisvoima. Kir-
joita sitten taululle seuraava totuus: Sinetöimisvoima sitoo ja vapauttaa maan päällä ja 
taivaassa. Voisit ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat tämän totuuden pyhiin kirjoituksiinsa 
kohdan Hel. 10:7 viereen.

Kysy oppilailta, tietävätkö he muita kuin Nefin, joille on annettu sinetöimisvoima. Kun 
oppilaat ovat vastanneet, voisit kehottaa heitä merkitsemään kohdan Hel. 10:7 rinnakkais-
viitteiksi seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat: 1. Kun. 17:1 (Elia); Matt. 16:15–19 (Pietari); 
OL 132:46 (Joseph Smith).

Selitä, että tämän saman voiman avaimia pitää nykyään hallussaan Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti. Nefin tavoin kirkon presidentit ovat palvelleet 
väsymättä ja osoittaneet, että Herra voi uskoa heille suuria siunauksia ja vastuita. Useimmiten 
puhumme sinetöimisvoimasta tarkoittaessamme perheiden sinetöimistä temppelitoimituksin.

Auta oppilaita ymmärtämään sinetöimisvoimaa paremmin kehottamalla yhtä oppilasta luke-
maan kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Russell M. Nelsonin seuraava lausunto:

”Temppelit, toimitukset, liitot, endaumentit ja sinetöimiset on palautettu 
juuri niin kuin profetoitiin. Temppelitoimitukset mahdollistavat sovinnon 
Herran kanssa, ja ne sinetöivät perheenjäsenet yhteen ikuisesti. Kuuliaisuus 
temppelissä tehdyille pyhille liitoille tekee meidät kelvollisiksi iankaikkiseen 
elämään – suurimpaan Jumalan ihmiselle antamaan lahjaan.” (”Valmistautu-
kaa temppelin siunauksiin”, Liahona, lokakuu 2010, s. 42.)
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HELAMAN 10

• Millä tavoin tieto siitä, että perheet voidaan yhdistää iankaikkisesti, on ollut siunauksena teille?

• Kuinka voitte tavoitella sinetöimisvoiman siunauksia tulevaisuudessa? (Mahdollisia 
vastauksia: oppilaat voivat valmistautua temppeliavioliittoon, ja he voivat tehdä nyt 
temppeli-  ja sukututkimustyötä, minkä ansiosta heidät voidaan sinetöidä edesmennei-
siin esivanhempiinsa.)

Kerro ajatuksiasi sinetöimisvoiman siunauksista ja temppelissä saatavien sinetöimistoimi-
tusten saamisen tärkeydestä.

Helaman 10:12–19
Nefi noudattaa Herran käskyä saarnata parannusta kansalle
Kysy oppilailta, ovatko he koskaan viivyttäneet jonkin sellaisen asian tekemistä, mitä heitä 
on pyydetty tekemään. (Esimerkiksi siirtäneet jonkin kotityön, koulutyön tai työtehtävän 
tekemistä.)

• Minkä viestin saatamme lähettää muille, kun viivytämme sen tekemistä, mitä meiltä on 
pyydetty?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Hel. 10:11–12. Pyydä luokkaa seuraamaan 
mukana ja panemaan merkille, kuinka Nefi vastasi, kun Herra käski häntä saarnaamaan 
parannusta kansalle.

• Mitä me osoitamme Herralle, kun me vastaamme ripeästi Hänen neuvoihinsa ja käskyihinsä?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Hel. 10:13–14. Pyydä sitten toista oppilasta luke-
maan ääneen Hel. 10:15–17.

• Mitä Nefin esimerkki näissä jakeissa opettaa meille?

• Miten Herra auttoi Nefiä?

Auta oppilaita näkemään, että Nefin uskollisuuden vuoksi Herra varjeli häntä ja siunasi 
häntä suurella voimalla. Nefi oli päättänyt täyttää Herran hänelle antaman tehtävän.

• Kuinka te voitte osoittaa oman päättäväisyytenne palvella Herraa?

Kannusta oppilaita etsimään tapoja asettaa Herran tahto oman tahtonsa edelle ja totella 
ripeästi. Todista siunauksista, joita saamme, kun tottelemme Herraa.

Pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien kertaaminen
Tämä oppiaihe on sen verran lyhyt, että aikaa saattaa jäädä seuraavalle pyhien kirjoitusten 
hallittavia kohtia kertaavalle toiminnalle.

Anna kullekin oppilaalle luettavaksi itsekseen yksi seuraavista pyhien kirjoitusten hallit-
tavista kohdista: 1. Nefi 3:7; 2. Nefi 2:27; 2. Nefi 31:19–20; Moosia 2:17. Pyydä oppilaita 
lukemaan heille annettu kohta ja miettimään, kuinka se soveltuu Nefiin ja hänen palvelu-
tehtäväänsä, kuten siitä kerrotaan luvussa Hel. 10. Riittävän ajan kuluttua kehota muuta-
mia oppilaita vastaamaan.
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Opetusehdotuksia

Helaman 11
Nefiläiset kulkevat läpi vanhurskauden ja jumalattomuuden kierteen
Jäljennä taululle seuraava kaavio. Selitä, että tämä kaavio edustaa sitä, mistä käytetään 
usein nimitystä ylpeyden kierre.

Pyydä oppilaita miettimään, mitä he kirjoittaisivat kehän neljänneksi kohdaksi. Anna 
oppilaiden keskustella mahdollisista vastauksista. Keskusteltuanne jonkin aikaa kirjoita 
kaavioon numeron 4 viereen Nöyryys ja parannus. Selitä, että seuraava pyhien kirjoitusten 
kohtiin liittyvä toiminta näyttää, kuinka Mormonin kirjan ihmiset kiersivät tätä kehää. 
Tähdennä, että tämä kierre havaitaan usein suurissa yhteiskunnissa, mutta se voi myös 
kuvastaa kaavaa perheen ja yksilön elämässä.

Muistuta oppilaille, että senkin jälkeen kun Nefi oli kertonut väkijoukolle heidän ylituoma-
rinsa kuolemasta, ”he paaduttivat sydämensä eivätkä kuulleet Herran sanoja” (Hel. 10:13). 
Tuomarien hallituskauden 71. vuoden lopussa ihmiset ”jakaantuivat toisiaan vastaan ja 
alkoivat surmata toisiaan miekalla” (Hel. 10:18).

• Missä vaiheessa ylpeyden kierrettä nämä nefiläiset olivat tänä aikana?

Jäljennä ennen oppituntia taululle seuraava taulukko. Älä sisällytä siihen kolmannessa ja 
neljännessä sarakkeessa olevia kursivoituja vastauksia. Mikäli mahdollista, anna kullekin 
oppilaalle kopio taulukosta. Mikäli se ei ole mahdollista, pyydä heitä jäljentämään taulukko 
seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan.

Näytä mallia, kuinka taulukko täydennetään, täyttämällä ensimmäinen rivi yhdessä luokan 
kanssa. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Hel. 11:1–2. Pyydä luokkaa esittämään 
lyhyt yhteenveto ihmisten tilasta näiden jakeiden kuvauksen mukaisesti. Kirjoita heidän 
vastauksensa taulukkoon. Pyydä sitten oppilaita mainitsemaan, missä vaiheessa tai vai-
heissa kierrettä ihmiset olivat. Kirjoita heidän vastauksensa taulukkoon.

Kun oppilaat ymmärtävät, kuinka taulukkoa täydennetään, anna heille aikaa sen tekemi-
seen. Voisit pyytää heitä työskentelemään itsekseen, pareittain tai pienryhmissä tai koko 
luokka yhdessä.

 1. Vanhurskaus ja 
vauraus

 2. Ylpeys ja 
jumalattomuus

 3. Kärsimys ja 
hävitys

 4.   
 

Näytä mallia 
pyhien kirjoitusten 
kohtiin liittyvässä 
toiminnassa
Kun valmistaudut pitä-
mään oppilaille pyhien 
kirjoitusten kohtiin liit-
tyvän toiminnan, arvioi 
toiminnan vaikeusaste 
ja oppilaidesi kyvyt. 
Joissakin tilanteissa 
voisit itse näyttää mallia 
osassa toimintaa, jotta 
oppilaat näkevät, mitä 
heidän pitää tehdä, kun 
he tekevät tehtävää 
itsekseen.

Johdanto
Helamanin kirjan luvut 11 ja 12 kattavat nefiläisten 
historiasta 14 vuotta, jona aikana kansa kulki läpi van-
hurskauden ja jumalattomuuden kierteen. Tämä osa his-
toriaa osoittaa, kuinka nopeasti ihmiset voivat unohtaa 

Herran ja kuinka Hän kurittaa heitä auttaakseen heitä 
tekemään parannuksen ja palaamaan Hänen luokseen.

OPPIAIHE 112

Helaman 11–12
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HELAMAN 11–12

Tuomarien 
hallituskauden 
vuodet

Luvun Hel. 11 
jakeet

Kuvaus ihmisten tilasta Kierteen 
vaihe(et)

72–73 1–2 Kiistely ja sodat lisääntyvät, ja salainen 
rosvojoukko jatkaa tuhotyötä.

2, 3

73–75 3–6 Nefin Herralle esittämän pyynnön vuoksi 
nälänhätä korvaa sodan, ja tuhannet alkavat 
menehtyä nälänhätään.

2, 3

75 7–11 Ihmiset alkavat muistaa Herraa ja nöyr-
tyä, ja he hävittävät Gadiantonin joukon 
keskuudestaan.

3, 4

76 17–20 Kansa riemuitsee ja ylistää Jumalaa. He ovat 
vanhurskaita, ja he alkavat jälleen menestyä.

4, 1

77–79 21–23 Vauraus ja rauha palautetaan. Kiistat ovat 
pieniä, ja ne ratkaistaan ilmoitusten ja 
evankeliumin opettamisen avulla.

1

80 24–26 Ihmisistä tulee jälleen ylpeitä, vihaisia ja 
jumalattomia. Kansan keskuuteen syntyy 
jälleen jumalaton rosvojoukko murhineen ja 
salaisine suunnitelmineen.

2, 3

80–81 27–35 Rosvot aiheuttavat vahinkoa ja hävi-
tystä, eivätkä nefiläisten ja lamanilaisten 
sotajoukot pysty hävittämään jumalatonta 
joukkoa. Rosvot surmaavat monia ihmisiä ja 
vievät toisia, myös naisia ja lapsia, vankeina 
erämaahan. Koettelemukset saavat kansan 
muistamaan Herraa.

3, 4

Kun oppilaat ovat ehtineet täydentämään taulukon, pyydä heitä kertomaan, mitä he ovat 
oppineet tästä toiminnasta. Esitä sitten seuraavat kysymykset:

• Miksi Nefi kohdan Hel. 11:4 mukaan rukoili nälänhätää? (Hän toivoi, että nälänhätä 
saisi ihmiset muistamaan Herraa ja tekemään parannuksen.)

• Mitä ihmiset olisivat voineet tehdä välttääkseen tämän kierteen ”kärsimys ja hävitys” 
- vaiheen?

Oppilaat saattavat esittää monia hyviä vastauksia tähän kysymykseen. Varmista, että he 
tunnistavat seuraavan periaatteen: Nöyryyden ja parannuksenteon avulla me voimme 
välttää ylpeyden ja hävityksen. Tähdennä, että nefiläiset olisivat voineet sivuuttaa kier-
teen toisen ja kolmannen vaiheen. He olisivat voineet elää aina vanhurskaasti ja nöyrinä 
sekä syntiä tehtyään tehdä aina viipymättä parannuksen. Jos he olisivat eläneet tällä tavoin, 
he olisivat silti kohdanneet koettelemuksia, mutta heidän ei olisi tarvinnut kestää sitä kau-
heaa kärsimystä ja hävitystä, jota aiheutui heidän jumalattomuudestaan.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Hel. 11:36–37. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana 
ja kuuntelemaan, mikä muutos tapahtui lyhyessä ajassa.

• Kuinka kauan siitä, kun nefiläiset muistivat Herraa, meni siihen, kun he ”kypsyivät jäl-
leen tuhoon”? (Neljä vuotta.)

• Mitä ylpeyden kierteen vaihetta kuvaillaan luvun Hel. 11 lopussa?

Pyydä oppilaita tunnistamaan ja miettimään konkreettisia tilanteita, jolloin he ovat nähneet 
tämän kierteen jossakin määrin omassa elämässään tai tuntemiensa ihmisten elämässä. Kehota 
heitä pohtimaan, mitä he voivat tehdä välttääkseen kierteen toisen ja kolmannen vaiheen. Kan-
nusta heitä kirjoittamaan yksityiskohtaisia ajatuksia, joita he saavat pohdiskellessaan.
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Helaman 12
Mormon selittää, miksi Herra kurittaa ihmisiä
Kirjoita taululle seuraavaa: ”Ja näin me voimme nähdä …” Selitä, että Mormon käytti tätä 
ilmausta osoittaakseen asioita, joita voimme oppia hänen kirjoittamistaan kertomuksista.

• Kuinka täydentäisitte tämän lausuman luvun Hel. 11 pohjalta?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Hel. 12:1 ja pyydä luokkaa panemaan merkille, 
miten Mormon täydensi tämän lausuman.

• Mitä mielestänne ilmaus ”ihmislasten sydänten epävakaisuus” tarkoittaa?

• Mikä auttaa sydäntänne pysymään vakaana omistautumisessa Herralle?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Hel. 12:2–3 ja panemaan merkille, mitä muita asioita 
Mormon halusi meidän oppivan tästä nefiläisten historiasta. Muistuta oppilaille, että Mor-
mon käytti usein ilmauksia kuten ”me voimme nähdä” (jae 2) ja ”näin me näemme” (jae 
3), kun hän esitti totuuksia, joita voimme oppia pyhien kirjoitusten kertomuksista.

• Kuinka esittäisitte omin sanoin, mitä asioita Mormon halusi meidän oppivan? (Oppilaat 
saattavat vastata esimerkiksi seuraavalla tavalla: Ellemme pidä varaamme, meidän 
vaurautemme voi saada meidät unohtamaan Herran; Herra kurittaa kansaansa 
herättääkseen heidät muistamaan Hänet.)

• Mistähän syystä ihmiset, jotka ovat vauraita, toisinaan unohtavat Herran?

• Miksihän ihmisiä täytyy joskus kurittaa, ennen kuin he muistavat Herraa? (Sinun on 
kenties tarpeen selittää, että sana kurittaa tarkoittaa henkilön ojentamista rangaistuksen 
tai jonkinlaisen kärsimyksen kautta.)

Pyydä oppilaita pohtimaan seuraavaa kysymystä:

• Millä tavoin Herra saattaisi kurittaa meitä nykyään?

Auta oppilaita vastaamaan tähän kysymykseen lukemalla kahdentoista apostolin koorumin 
jäsenen, vanhin D. Todd Christoffersonin seuraava lausunto:

”Jumalallisella kurituksella on ainakin kolme tarkoitusta: 1) taivutella meidät tekemään parannus, 
2) jalostaa 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).

• Kuinka Herran kuritus on osoitus Hänen rakkaudestaan?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Hel. 12:4–6. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana 
ja panemaan merkille asenteita, joiden vuoksi ihmisten on vaikea muistaa Jumalaa. Pyydä 
oppilaita kertomaan, mitä he saavat selville.

Selitä, että Mormon kuvaili ihmisten, jotka kieltäytyvät antamasta Herran olla oppaanaan, olevan 
”vähäisempiä kuin maan tomu” (Hel. 12:7). Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Hel. 12:7–8.

• Miksi sellaisten ihmisten voidaan katsoa olevan ”vähäisempiä kuin maan tomu”? (Auta 
oppilaita ymmärtämään, ettei Mormon opettanut, että ihmiset olisivat taivaalliselle Isälle 
vähempiarvoisia kuin maan tomu. Sen sijaan hän kiinnitti huomion siihen tosiseikkaan, 
että tomu tottelee aina Jumalan käskyjä, mutta ihmiset eivät useinkaan tee niin.)

Tiivistä Hel. 12:9–22 mainitsemalla, että näissä jakeissa Mormon muistuttaa meitä Herran 
suurenmoisesta voimasta – että Herra voi käskeä kukkuloita ja vuoria siirtymään ja luon-
nonvoimia muuttumaan ja että Hän voi saada aikaan sen, että syntinen ihminen erotetaan 
Hänen edestään. Kehota oppilaita tutkimaan kohtaa Hel. 12:23–26 ja panemaan merkille 
todisteita, jotka osoittavat, että me olemme suurempiarvoisia kuin maan tomu. Voisit 
ehdottaa, että oppilaat merkitsevät heille tärkeitä sanoja ja ilmauksia.

• Mikä lahja on meidän ulottuvillamme, kun me teemme parannuksen ja kuulemme Her-
ran ääntä?

• Kuinka tämä on todisteena meidän arvostamme Jumalalle?

Kirjoita taululle seuraavat vajaat virkkeet. Kehota oppilaita kirjoittamaan loppupäätelmä 
tämän päivän oppiaiheelle täydentämällä nämä virkkeet seminaarimuistivihkoon tai 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan:

Ja näin minä näen luvuista Hel. 11–12, että …

Ja sen vuoksi aion …

Todista, että kun me muistamme Herraa, kuulemme Hänen ääntään ja teemme parannuksen, 
me ilmaisemme nöyryytemme ja uskomme Häneen. Hän puolestaan pitää lupauksensa, että 
Hän siunaa meitä ja antaa meidän menestyä sekä suo meille lopulta iankaikkisen elämän.
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Helaman 13
Johdanto
Muutama vuosi ennen Vapahtajan syntymää Herra lähetti 
lamanilaisen profeetan nimeltä Samuel saarnaamaan 
parannusta nefiläisille. Hän julisti nefiläisille Sarahem-
lassa Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta tapahtuvan 

lunastuksen ilosanomaa. Hän myös moitti heitä siitä, että 
he olivat hylänneet profeetat ja että he halusivat tavoi-
tella onnea pahuudessa. Hän varoitti hävityksestä, joka 
kohtaisi heitä, elleivät he tekisi parannusta.

Opetusehdotuksia

Helaman 13
Samuel varoittaa, että nefiläiset kohtaisivat hävityksen, elleivät he tekisi parannusta
Valmistele ennen oppituntia tämän oppiaiheen lopussa oleva moniste. Voisit leikata monis-
teen kolmeen osaan siten, että kussakin paperissa on tehtävä yhdelle ryhmälle. Lisäksi 
jäljennä ennen oppituntia taululle seuraava luettelo luvun Hel. 13 päätapahtumista.

Hel. 13:1–4. Herra kutsuu Samuel Lamanilaisen saarnaamaan nefiläisille.

Hel. 13:5–23. Samuel varoittaa nefiläisiä hävityksestä, joka kohtaa heitä, elleivät he tee parannusta.

Hel. 13:24–39. Samuel varoittaa ihmisiä profeettojen hylkäämisen ja parannuksenteosta kiel-
täytymisen seurauksista.

Aloita oppiaihe asettamalla näkyviin kuva Samuel Lamanilainen muurilla (62370; Evanke-
liumiaiheinen kuvakirja, 2009, nro 81). Kysy oppilailta, tietävätkö he, miksi nefiläiset halusivat 
surmata Samuelin. Kun oppilaat ovat vastanneet, selitä, että luvut Hel. 13–16 sisältävät ker-
tomuksen lamanilaisesta profeetta Samuelista. Tämä kertomus on ainutlaatuinen, koska se 
on ainoa kerta Mormonin kirjassa, jolloin kuulemme lamanilaisprofeetan kutsuvan nefiläisiä 
parannukseen. Tänä aikana lamanilaiset olivat vanhurskaampia kuin nefiläiset. Viittaa taululla 
olevaan päätapahtumien luetteloon, jotta oppilaat saavat lyhyen katsauksen lukuun Hel. 13.

Jaa luokka kolmeen ryhmään. (Mikäli mahdollista, kussakin ryhmässä tulisi olla yhtä paljon 
oppilaita.) Anna kullekin oppilaalle kopio hänen ryhmänsä tehtävästä (löytyy tämän oppi-
aiheen lopusta). Sano oppilaille, että he saavat tutkia itsekseen osaa luvusta Hel. 13 ja sitten 
opettaa toisilleen, mitä he ovat oppineet. Pyydä kutakin oppilasta valmistautumaan opetta-
maan periaatteita hänelle annetusta pyhien kirjoitusten kohdasta ja valmistelemaan vastauk-
set siihen liittyviin kysymyksiin. Anna oppilaille mahdollisuus kirjoittaa vastauksensa. (Tämä 
toiminta suo kaikille oppilaille mahdollisuuden osallistua ja tarjoaa turvallisen ympäristön, 
jossa oppilaat voivat kertoa toisilleen tuntemuksistaan, ajatuksistaan ja todistuksestaan.)

Kun oppilaat ovat ehtineet riittävästi tutkia itsekseen, anna heidän työskennellä kolmen ryh-
missä. Mikäli mahdollista, kussakin ryhmässä tulisi olla yksi oppilas, joka on tutkinut jakeita 
Hel. 13:1–7, 11, yksi, joka on tutkinut jakeita Hel. 13:17–23, ja yksi, joka on tutkinut jakeita Hel. 
13:24–33. Varaa riittävästi aikaa, jotta jokainen oppilas ehtii kertomaan vastauksensa ryhmän 
muille jäsenille. Kävele pienryhmäkeskustelujen aikana ympäri luokkahuonetta ja tarkkaile 
oppilaiden vastauksia. Tilanteen mukaan lisää kuulemiisi keskusteluihin omia oivalluksiasi.

Kun oppilaat ovat ehtineet opettaa toisiaan, kehota muutamia heistä kertomaan koko luo-
kalle jokin totuus tai oivallus, jonka he ovat oppineet toiselta oppilaalta toiminnan aikana.

Tiivistä Hel. 13:9–14 selittämällä, että nefiläiset hävitettäisiin 400 vuoden kuluessa (ks. Hel. 
13:9–10), ja ainoa syy siihen, miksei heitä ollut vielä hävitetty, oli se, että heidän keskuu-
dessaan oli yhä vanhurskaita ihmisiä (ks. Hel. 13:13–14). Todista, että Herra lähetti Samue-
lin nefiläisten luo, ja Samuel puhui, mitä Herra pani hänen sydämeensä, kun hän kutsui 
nefiläisiä parannukseen ja palaamaan Herran luo (ks. Hel. 13:11).

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Hel. 13:27–28. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana 
ja panemaan merkille, kuinka nefiläiset olivat suhtautuneet vääriin profeettoihin.

Anna oppilaiden 
kertoa, mitä he 
oppivat toinen 
toiseltaan
Pyhän Hengen voiman 
ansiosta oppilaiden 
sanoilla ja ilmauksilla voi 
olla merkittävä vaikutus 
heidän ikätoveriensa 
sydämeen ja mieleen. 
Kun pyydät heitä ilmai-
semaan, mitä totuuk-
sia he ovat oppineet 
toisiltaan, autat heitä 
luomaan rakkauden, 
kunnioituksen ja yksey-
den ilmapiirin.
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• Kuinka nefiläiset Samuelin mukaan suhtautuivat niihin, jotka opettivat valheita? Miksi-
hän toiset hyväksyivät hänen kehotuksensa ja toiset hylkäsivät sen?

• Kuinka ne lausumat ja asenteet, joista kerrotaan jakeessa Hel. 13:27, käyvät ilmi meidän 
aikanamme?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen presidentti Ezra Taft Bensonin seuraavat sanat:

”Se, kuinka suhtaudumme elävän profeetan sanoihin, kun hän kertoo meille, mitä meidän 
tulee tietää mutta mitä emme haluaisi kuulla, on uskollisuutemme koetus” (”Fourteen 
Fundamentals in Following the Prophet”, puhe BYU:n hartaustilaisuudessa, 26. helmikuuta 
1980, s. 3–4, speeches. byu. edu).

• Mitä profeetallisia neuvoja joidenkin ihmisten saattaisi olla vaikea noudattaa nykyään?

• Mitkä ovat esimerkkejä profeetallisista neuvoista, joita olette päättäneet noudattaa? 
Kuinka teitä on siunattu, koska olette noudattaneet näitä neuvoja?

Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäivä-
kirjaan yhdestä tavasta, jolla he voivat kehittyä elävien profeettojen neuvojen noudattamisessa.

Kun oppilailla on ollut riittävästi aikaa kirjoittaa, pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 
Hel. 13:33–37. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä ne nefiläi-
set, jotka eivät tekisi parannusta, joutuisivat lopulta kokemaan ja mitä he sanoisivat itses-
tään. Pyydä sitten toista oppilasta lukemaan ääneen Hel. 13:38. Pyydä luokkaa panemaan 
merkille, minkä surullisen totuuden Samuel julisti koskien nefiläisten tulevia sukupolvia.

• Minkä surullisen totuuden Samuel julisti, joka koski nefiläisten tulevia sukupolvia?

• Mitä arvelette Samuelin tarkoittaneen, kun hän sanoi, että ”teidän koetusaikanne on 
ohitse”? (Nefiläisten tulevat sukupolvet lykkäisivät parannuksentekoaan, kunnes heidän 
olisi liian myöhäistä tehdä parannusta. Ja koska he eivät tekisi parannusta, heidän syn-
tinsä johtaisivat siihen, että heidät hävitettäisiin.)

• Mitä väärää on siinä, että tavoittelee ”onnea tekemällä pahaa”? (Auta oppilaita käsittä-
mään, että todellinen onni tulee vain, kun pidämme Jumalan käskyt.)

• Millä tavoin ihmiset tavoittelevat onnea tekemällä pahaa?

Muistuta oppilaita muista Mormonin kirjan kertomuksista, joissa yksittäiset ihmiset jat-
koivat kapinointia ja jumalattomuutta, kunnes heidän sydämensä paatui Pyhän Hengen 
vaikutukselle. (Mahdollisia esimerkkejä: Laman ja Lemuel, joiden tunto turtui [ks. 1. Nefi 
17:45] ja jotka kieltäytyivät kuuntelemasta Jumalaa, sekä kuningas Nooa ja hänen kan-
sansa, jotka kieltäytyivät tekemästä parannusta huolimatta profeetta Abinadin varoituk-
sista.) Samuel tähdensi, että nefiläisten kieltäytyminen parannuksenteosta johtaisi heidän 
kansansa hävittämiseen tulevien sukupolvien aikana.

Auta oppilaita ymmärtämään, että yksilötasolla toivoa on kaikilla, jotka päättävät tehdä 
parannuksen. Tekemällä parannuksen voimme saada Herran anteeksiannon ja estää 
sydäntämme paatumasta. Auta oppilaita ymmärtämään, että me voimme korjata suun-
taamme tekemällä parannuksen, lukemalla ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presi-
dentti Dieter F. Uchtdorfin seuraavat sanat:

”Opiskellessani lentokapteeniksi minun oli opittava lentämään koneella pitkiä välimatkoja. 
Lennot isojen valtamerien ja laajojen autiomaiden yli sekä mannerten välillä edellyttävät huo-
lellista suunnittelua, jotta voidaan taata turvallinen saapuminen määränpäähän. Jotkin näistä 
välilaskuttomista 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 lähtökentälle. Kun kohta, josta on vielä turvallista palata, 
on ylitetty, lentokapteeni on menettänyt tämän mahdollisuuden ja hänen on jatkettava 
eteenpäin. Siksi sitä kohtaa 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 ymmär-
tää, ettei ole olemassa armoa. – –
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Kristus tuli pelastamaan meidät. Jos olemme menossa väärään suuntaan, Jeesuksen Kristuk-
sen 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.” (Ks. ”Kohta, josta on vielä turvallista palata”, Liahona, toukokuu 2007, s. 99.)

• Kuinka presidentti Uchtdorfin sanat saattaisivat antaa toivoa jollekulle, joka on tehnyt syntiä?

Kehota oppilaita pohtimaan totuuksia, joista he ovat keskustelleet. Kannusta heitä noudat-
tamaan kaikkia kehotuksia, joita he ovat saaneet Pyhältä Hengeltä. Todista, että onni tulee 
niille, jotka kuulevat Herran kutsua tehdä parannus.

Huom. Valmistele seuraavat kohdat monisteiksi niille kolmelle ryhmälle, joita kuvaillaan 
aiemmin oppiaiheessa.

Ryhmä 1 – Helaman 13:1–7, 11

Profeetat puhuvat sanomia, jotka Jumala panee heidän sydämeensä

 1. Mitkä jakeet mielestäsi opettavat tätä totuutta?

 2. Minkä sanoman Jumala pani Samuelin sydämeen?

 3. Mistähän syystä Samuelin saattoi olla vaikea esittää tämä sanoma?

 4. Minkä vaikutuksen Samuel toivoi sanomallaan olevan nefiläisiin?

 5. Milloin sinä olet tuntenut, että isää tai äitiä tai kirkon johtohenkilöä on innoitettu esittä-
mään sanoma sinulle? Kuinka se on vaikuttanut sinuun?

 6. Mitä muita totuuksia löydät näistä jakeista?

Ryhmä 2 – Helaman 13:17–23

Kun me emme muista Herraa, me altistumme ylpeydelle ja pahuudelle.

 1. Mitkä jakeet mielestäsi opettavat tätä totuutta?

 2. Minkä kirouksen Samuel sanoi lankeavan nefiläisten ylle, jos nämä pysyisivät 
pahuudessa?

 3. Mihin muihin synteihin nefiläisten rikkauksiin kohdistuva rakkaus oli johtanut?

 4. Mihin sellaisiin asioihin nuoret saattavat kiinnittää sydämensä, jotka johtavat ylpeyteen 
ja syntiin?

 5. Miksihän on välttämätöntä ”[muistaa] Herraa Jumalaanne siinä, millä hän on teitä 
siunannut”? (Hel. 13:22.)

 6. Mitä muita totuuksia löydät näistä jakeista?

Ryhmä 3 – Helaman 13:24–33

Jos hylkäämme Herran profeettojen sanat, me joudumme tuntemaan katumusta ja surua.

 1. Mitkä jakeet mielestäsi opettavat tätä totuutta?

 2. Miksi nefiläiset Samuelin mukaan hylkäsivät tosi profeetat?

 3. Miksihän jotkut ihmiset hyväksyvät vääriä profeettoja, kuten Samuel kuvasi?

 4. Mitä nimenomaisia asioita elävät profeetat ja apostolit ovat opettaneet?

 5. Mitkä ovat niitä ”tyhmiä ja sokeita oppaita” (ks. Hel. 13:29), joita elävät profeetat ja 
apostolit ovat varoittaneet meitä välttämään?

 6. Mitä muita totuuksia löydät näistä jakeista?
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Helaman 14
Johdanto
Kun Samuel Lamanilainen jatkoi saarnaansa nefiläisille 
Sarahemlassa, hän ilmoitti, mitkä merkit kertoisivat Jee-
suksen Kristuksen syntymästä ja kuolemasta. Hän selitti, 
että hän profetoi näistä merkeistä auttaakseen ihmisiä 
uskomaan Jeesukseen Kristukseen ja saadakseen heidät 
tekemään parannuksen synneistään. Hän opetti, että 

Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta koko ihmiskunta 
tuodaan takaisin Jumalan eteen. Hän kutsui ihmisiä 
parannukseen luvaten, että ne, jotka tekevät parannuk-
sen, saavat syntinsä anteeksi, mutta ne, jotka eivät tee 
parannusta, erotettaisiin jälleen Jumalan edestä.

Opetusehdotuksia

Helaman 14:1–13
Samuel profetoi Vapahtajan syntymään liittyvistä merkeistä
Piirrä ennen oppituntia taululle kolme nuolta seuraavalla tavalla. Oppiaiheen edetessä 
lisäät nuolten ympärille sanoja ja ilmauksia.

Kehota oppilaita muistelemaan, mistä he keskustelivat edellisessä oppiaiheessa, jossa 
käsiteltiin lukua Hel. 13. Jos he tarvitsevat muistamisessa apua, muistuta heille, että he 
tutustuivat profeettaan nimeltä Samuel. Pyydä heitä kertomaan, mitä yksityiskohtia he 
muistavat hänestä, kuten kuka hän oli, minne hän meni, mitä hän opetti ja millaisessa hen-
gellisessä tilassa ne, joita hän opetti, olivat. Pyydä oppilaita muistelemaan, kuinka ihmiset 
suhtautuivat Samuelin sanomaan. Selitä, että luku Hel. 14 on jatkoa Samuelin opetuksiin.

Selitä, että Samuel profetoi tapahtumista, jotka tapahtuisivat tulevaisuudessa – osa niistä 
tuhansien kilometrien päässä Sarahemlasta. Pyydä oppilaita silmäilemään kohtaa Hel. 14:1–
2 ja tunnistamaan yksi tapahtuma, josta Samuel profetoi (Jeesuksen Kristuksen syntymä).

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Hel. 14:3–6 ja etsimään, mitä merkkejä nefiläiset 
näkisivät Vapahtajan syntymän yhteydessä. Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät nämä 
merkit pyhiin kirjoituksiinsa. Voisit myös kiinnittää oppilaiden huomion näiden jakeiden 
alaviitteisiin, jotka viittaavat Samuelin profetioiden toteutumiseen.

• Mitä Vapahtajan syntymä merkitsee teille?

Lue ääneen Hel. 14:8–9. Tähdennä sitä, miten tärkeää on uskoa Vapahtajaan saadaksemme 
ikuisen elämän. Kirjoita taululle viimeisen nuolen perään Ikuinen elämä. Selitä, että ”ikui-
nen elämä” merkitsee samaa kuin ”iankaikkinen elämä”. Se tarkoittaa sitä, että elämme 
Jumalan kaltaista elämää ja elämme ikuisesti Hänen edessään perheemme kanssa. Samuel 
opetti nefiläisille Sarahemlassa, mitä heidän piti tehdä saadakseen ikuisen elämän.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Hel. 14:11–13 ja panemaan merkille, mitä Samuel 
halusi ihmisten tietävän ja tekevän. Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät asiat, jotka 
Samuel halusi ihmisten tietävän ja tekevän.

Kirjoita taululla olevan ensimmäisen nuolen vasemmalle puolelle Tieto. Kysy sitten oppi-
lailta, mitä he saivat selville siitä, mitä Samuel halusi ihmisten tietävän. Pyydä muutamaa 
oppilasta kirjoittamaan nämä asiat taululle sanan Tieto alle. (Vastauksiin tulee sisältyä, että 
Samuel halusi ihmisten tietävän Jumalan tuomioista niille, jotka tekevät syntiä, parannuk-
senteon ehdoista, Jeesuksen Kristuksen tulemisesta ja Hänen tulemisensa merkeistä.)

• Mitä Samuel toivoi, että tämä tieto saisi ihmiset tekemään? (Uskomaan Jeesukseen Kris-
tukseen ja tekemään parannuksen synneistään.)

Todistaminen
Todistus on yksinker-
tainen, suora totuuden 
julistus. Lausu usein 
todistuksesi Jeesuksesta 
Kristuksesta ja Hänen 
palautetusta evankeliu-
mistaan. Tämä luo otol-
lisen ilmapiirin Pyhän 
Hengen vaikutukselle, 
mikä vahvistaa oppilaita 
heidän pyrkiessään 
oppimaan ja ymmärtä-
mään evankeliumia sekä 
elämään sen mukaan.

Pane merkille, mikä 
on kirjoittajan tai 
puhujan tarkoitus
Kun muinaiset profeetat 
valmistelivat pyhiä kirjoi-
tuksia, heitä innoitettiin 
sisällyttämään niihin 
sanomia, jotka liittyisivät 
meidän tarpeisiimme 
nykyään. Kun pyrit saa-
maan selville, mikä on 
kirjoittajan tai puhujan 
tarkoitus Mormonin 
kirjassa, varo mene-
mästä pidemmälle kuin 
se, mikä tekstissä käy 
selväksi. Pidä mielessä, 
että profeettojen perim-
mäisenä tarkoituksena 
on aina ollut todistaa 
Jeesuksesta Kristuksesta.
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Pyydä oppilaita kirjoittamaan periaate jakeen Hel. 14:13 pohjalta. Pyydä sitten muutamia 
oppilaita lukemaan, mitä he ovat kirjoittaneet. (Yksi mahdollinen vastaus voisi olla, että 
usko Jeesukseen Kristukseen johtaa parannukseen ja syntien anteeksisaamiseen.)

Auta oppilaita ymmärtämään, mitä tarkoittaa ilmaus ”hänen ansioidensa kautta”, selit-
tämällä, että ansiot ovat ominaisuuksia tai tekoja, joiden kautta henkilö on palkitsemisen 
arvoinen. Jotta olisimme kelvollisia saamaan syntimme anteeksi, meidän täytyy tehdä 
tiettyjä asioita, kuten tehdä vilpitön parannus, saada kaste ja konfirmointi sekä pitää 
käskyt. Me saamme anteeksiannon lahjan kuitenkin Vapahtajan ansioiden kautta, emme 
omiemme. Voisit muistuttaa oppilaita kohdasta 2. Nefi 25:23, joka on pyhien kirjoitusten 
hallittava kohta: ”Armosta me pelastumme kaiken sen jälkeen, mitä voimme tehdä.” Voisit 
myös ehdottaa, että oppilaat lukevat kohdat Alma 22:14 ja Alma 24:10–11.

Täydennä taululla oleva kaavio seuraavalla tavalla:

Tieto Usko Kristukseen Parannus Ikuinen elämä

• Kuinka se, että olette saaneet tietoa Vapahtajasta, on lisännyt uskoanne Häneen?

• Kuinka teidän uskonne Vapahtajaan on saanut teidät tekemään parannusta ja pyrkimään 
olemaan Hänen kaltaisiaan?

Todista, että vain Jeesuksen Kristuksen ansioiden kautta me voimme saada synnit anteeksi 
ja saada ikuisen elämän.

Helaman 14:14–31
Samuel profetoi Vapahtajan kuolemaan liittyvistä merkeistä
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Hel. 14:14. Pyydä sitten oppilaita lukemaan itsek-
seen Hel. 14:20–27 ja etsimään, mitä merkkejä nefiläiset näkisivät Jeesuksen Kristuksen 
kuoleman yhteydessä. Voisit ehdottaa, että he merkitsevät nämä merkit. Kun heillä on ollut 
riittävästi aikaa lukea, kehota heitä kertomaan, mitä he ovat löytäneet. Kerro heille, että 
näiden merkkien toteutuminen on kirjattu 3. Nefin kirjaan (ks. Hel. 14:20, alaviite a).

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Hel. 14:28–29. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana 
ja panemaan merkille, miksi Herra antaa merkkejä ja ihmeitä. Pyydä muutamia oppilaita 
ilmaisemaan nämä syyt omin sanoin. (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta var-
mista, että he tunnistavat seuraavan totuuden: Herra antaa merkkejä ja ihmeitä auttaak-
seen ihmisiä uskomaan Häneen.)

• Mitä tämä totuus voi opettaa meille merkeistä, jotka edeltävät Vapahtajan toista tulemista?

Pyydä oppilaita ajattelemaan merkkejä tai todisteita, joita Herra on antanut heille aut-
taakseen heitä uskomaan Häneen. Voisit kannustaa oppilaita kertomaan kokemuksistaan 
(mutta muistuta heille, ettei heidän pidä tuntea olevansa pakotettuja kertomaan mitään, 
mikä on liian henkilökohtaista tai yksityistä). Todista, että Herra antaa merkkejä ja lähettää 
profeettoja kuten Samuel saadakseen ihmiset meidän päivinämme uskomaan Häneen.

Huom. Koska monissa pyhien kirjoitusten kohdissa meitä varoitetaan tavoittelemasta 
merkkejä, oppilaat saattavat tuntea jonkin verran hämmennystä tästä merkkeihin liitty-
västä keskustelusta. Auta heitä ymmärtämään, että Jumalan rakkauden merkkien tunnis-
tamisen ja itsekkäistä syistä merkkien tavoittelemisen välillä on ero (ks. MK Jaak. 7:9–14; 
Alma 30:43–50; OL 46:9; 63:7–11). Kun profeetat varoittavat tavoittelemasta merkkejä, he 
tarkoittavat ihmisiä, jotka kieltäytyvät uskomasta, ellei heille näytetä merkkejä, eivät ihmi-
siä, jotka osoittavat uskoa etsiessään ihmeitä Herran tahdon mukaisesti.

Selitä, että vaikka on hyvä tietää merkeistä, joita nefiläiset näkivät Vapahtajan kuolemaan 
liittyen, on tärkeämpää ymmärtää, mitä Samuel opetti Jeesuksen Kristuksen kuoleman ja 
ylösnousemuksen merkityksestä. Piirrä taululle seuraava kaavio mutta älä kirjoita nume-
roituja selityksiä. Lisää nämä selitykset sopivissa kohdissa keskustellessanne kohdasta Hel. 
14:15–19. (Voisit kehottaa oppilaita jäljentämään tämän kaavion seminaarimuistivihkoon 
tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan.)
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Selitä, että ilmaus ”hengellinen kuolema” viittaa erottamiseen Jumalan edestä. Pyydä yhtä 
oppilasta lukemaan ääneen Hel. 14:15–16.

• Mikä on ensimmäinen hengellinen kuolema, josta puhutaan kohdassa Hel. 14:16? 
(Sinun täytyy ehkä selittää, että Aadamin ja Eevan lankeemuksen vuoksi meidät on 
erotettu Jumalan edestä.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Hel. 14:17. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja 
pohtimaan, kuinka he voivat voittaa ensimmäisen hengellisen kuoleman. Kirjoita taululle 
seuraava totuus: Jeesus Kristus lunastaa koko ihmiskunnan lankeemuksesta, jotta 
voimme palata Jumalan eteen. Selitä, että koko ihmiskunta palaa Jumalan eteen tuomit-
tavaksi (ks. 2. Nefi 2:10).

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Hel. 14:18–19.

• Mikä on toinen hengellinen kuolema, josta puhutaan kohdassa Hel. 14:18–19? (Sinun 
täytyy ehkä selittää, että ne, jotka eivät tee parannusta, erotetaan jälleen Isän edestä.)

• Mitä voimme tehdä välttääksemme toisen kuoleman, josta Samuel puhui? (Voisit kehottaa 
oppilaita lukemaan kohdat Hel. 14:13 ja Morm. 7:7–8. Tähdennä, että Jeesuksen Kristuksen 
sovituksen ansiosta ne, jotka tekevät parannuksen, asuvat Jumalan edessä ikuisesti.)

Tähdennä tahdonvapauden merkitystä tavoitellessamme Vapahtajan sovituksen siunauksia 
kehottamalla oppilaita lukemaan itsekseen Hel. 14:30–31. Pyydä heitä panemaan mer-
kille sanoja ja ilmauksia, jotka koskevat heidän tahdonvapauttaan. Kehota heitä kerto-
maan, mitä sanoja ja ilmauksia he löytävät. Pyydä heitä selittämään, kuinka nämä sanat ja 
ilmaukset auttavat heitä ymmärtämään päivittäin tekemiensä valintojen tärkeyden.

Kommentteja ja taustatietoja
Helaman 14:18–19. Parannuksen jumalallinen 
lahja
Vanhin D. Todd Christofferson kahdentoista apostolin 
koorumista on todistanut siitä ilosta, joka tulee paran-
nuksenteon kautta:

”Tunnustan kiitollisena ja todistan, että Herramme 
käsittämätön kärsimys, kuolema ja ylösnousemus 

’[toteuttavat] parannuksen ehdon’ (Hel. 14:18). Paran-
nuksen jumalallinen lahja on avain onneen täällä ja 
tämän jälkeen. Vapahtajan sanoin ja syvässä nöyryy-
dessä ja rakkaudessa kutsun kaikkia tekemään paran-
nuksen, ’sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle’ 
(Matt. 4:17). Tiedän, että ottamalla vastaan tämän 
kutsun koette iloa sekä nyt että aina.” (”Parannuksen 
jumalallinen lahja”, Liahona, marraskuu 2011, s. 41.)

Jumalan 
kirkkaus

Maa

Kuolema 
ja henki-
maailma

 1. Aadamin ja Eevan lankee-
mus sai aikaan ensimmäi-
sen hengellisen kuoleman 
(ks. Hel. 14:16).

 2. Ylösnousemus tuo koko 
ihmissuvun takaisin Juma-
lan 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 paran-
nusta, erotetaan jälleen 
Jumalan edestä, ja he 
kärsivät toisen hengellisen 
kuoleman (ks. Hel. 14:18).
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Johdanto
Samuel Lamanilainen varoitti nefiläisiä, että elleivät 
nämä tekisi parannusta, heidät hävitettäisiin. Hän 
julisti, että Herra pidentäisi lamanilaisten päivät, sillä 
heistä oli tullut vanhurskaampia kuin nefiläisistä. Jotkut 

nefiläiset uskoivat Samuelin opetuksiin, ja Nefi kastoi 
heidät. Ne, jotka eivät uskoneet Samuelia, yrittivät 
surmata hänet. Mutta Jumalan voima suojeli Samuelia, 
ja hän palasi omaan maahansa.

OPPIAIHE 115

Helaman 15–16

Opetusehdotuksia

Helaman 15
Samuel varoittaa nefiläisiä ja selittää, kuinka lamanilaisista on tullut lupauksen kansa
Lue ääneen seuraavat kuvaukset:

Eräs nuori mies kasvoi kodissa, jossa vanhemmat eivät olleet kirkon jäseniä eivätkä tähden-
täneet Jeesuksen Kristuksen opetuksia. He antoivat hänen juoda alkoholia, ja tätä tapaa hän 
jatkoi yliopistossa. Sitten hän tapasi myöhempien aikojen pyhiin kuuluvat lähetyssaarnaajat. 
Tavattuaan lähetyssaarnaajat muutaman kerran hän lupasi luopua alkoholista. Muutama 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 heillä oli perheen yhteisiä pyhien kirjoitusten tutki-
mishetkiä. Hän omaksui tavan tutkia pyhiä kirjoituksia ja pitää henkilökohtaiset rukoukset 
päivittäin. Hän osallistui Alkeisyhdistykseen, palveli Aaronin pappeuden koorumeissa ja 
suoritti seminaarin saaden tietoa Herran käskyistä ja teistä. Opiskellessaan yliopistossa hän 
sai uusia ystäviä. Eräänä iltana eräs ystävä tarjosi hänelle alkoholijuomaa.

• Olisiko alkoholijuoman ottaminen vakavampi rikkomus ensimmäiselle nuorelle miehelle 
vai toiselle? Miksi tai miksi ei?

Kirjoita taululle seuraavaa:

Nefiläisten hengellinen tila – Hel. 15:1–3, 17

Lamanilaisten hengellinen tila – Hel. 15:4–6

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen taululle kirjoitetut pyhien kirjoitusten kohdat. Pyydä 
oppilaita kirjoittamaan kaksi virkettä – toisen, jossa he tiivistävät nefiläisten  hengellisen 
tilan, ja toisen, jossa he tiivistävät lamanilaisten hengellisen tilan. Kysy riittävän ajan 
kuluttua:

• Kumpi niistä kahdesta nuoresta miehestä, joista keskustelimme oppiaiheen alussa, on saman-
lainen kuin näissä jakeissa kuvatut nefiläiset? Kumpi on samanlainen kuin lamanilaiset?

• Vaikka lamanilaisilla oli pitkä jumalattomuuden historia, miksi he pystyivät saamaan niin 
monia siunauksia?

• Miksi nefiläiset olivat vaarassa joutua hävitetyiksi?

• Kuinka Herran kuritus on merkki Hänen rakkaudestaan? (Sinun on kenties tarpeen 
selittää, että sana kurittaa tarkoittaa henkilön ojentamista rangaistuksen tai jonkinlaisen 
kärsimyksen kautta.)

Kirjoita taululle seuraavaa:

Kun ihmiset tuntevat totuuden ja uskovat pyhiin kirjoituksiin, heidät johdatetaan … ja …, 
mikä saa aikaan …

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Hel. 15:7 ja selvittämään, kuinka he voisivat täyden-
tää taululla olevan virkkeen. Riittävän ajan kuluttua kysy muutamilta oppilailta, kuinka 
he täydentäisivät virkkeen. (Oppilaat voisivat esittää esimerkiksi seuraavan periaatteen: 
Kun ihmiset tuntevat totuuden ja uskovat pyhiin kirjoituksiin, heidät johdatetaan 
uskoon ja parannukseen, mikä saa aikaan sydämenmuutoksen.)
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Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Hel. 15:8. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja 
panemaan merkille, kuinka Samuel kuvailee lamanilaisia, jotka ovat kokeneet sydämen-
muutoksen. (He olivat ”vahvoja ja lujia uskossa”.)

Anna oppilaille hetki aikaa pohdiskella, onko pyhien kirjoitusten tutkiminen johdattanut heidät 
saamaan suuremman uskon Herraan. Pyydä heitä pohdiskelemaan myös sitä, onko tämä johdat-
tanut heidät olemaan vahvoja ja lujia uskossa. Voisit pyytää yhtä tai kahta oppilasta selittämään, 
kuinka pyhien kirjoitusten tutkiminen on lisännyt heidän uskoaan Jeesukseen Kristukseen.

Kiinnitä oppilaiden huomio kohtaan Hel. 15:9–17. Selitä, että näissä jakeissa sanalla te viitataan 
nefiläisiin ja sanalla he viitataan lamanilaisiin. Lue nämä jakeet ääneen luokalle ja keskeytä tar-
peen mukaan selittääksesi jonkin asian tai vastataksesi kysymyksiin. Anna oppilaille sitten aikaa 
tarkastella jakeita uudelleen ja kirjoittaa virke, jossa välittyy näissä jakeissa opetettu totuus.

Kehota muutamia oppilaita lukemaan, mitä he ovat kirjoittaneet. Oppilaat saattavat kirjoittaa 
muun muassa tämänkaltaisen totuuden: Jos ihmiset evankeliumin täyteyden saatuaan 
muuttuvat epäuskoisiksi, heidän osakseen tulee suurempi tuomio. Voisit ehdottaa, että 
oppilaat kirjoittavat tämän totuuden pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Hel. 15:9–17 viereen.

Kun oppilaat keskustelevat tästä totuudesta, tähdennä niitä suuria siunauksia, joita tulee 
siitä, että ymmärtää evankeliumin ja elää sen mukaan nyt. Samuelin opetukset eivät anna 
uudelle kirkon jäsenelle oikeutusta tehdä syntiä. Ne eivät myöskään tarkoita sitä, että 
voimme väistää vastuullisuuden ja tuomion kieltäytymällä oppimasta evankeliumia. Vaikka 
onkin totta, että tieto evankeliumista johtaa suurempaan vastuullisuuteen, jos teemme 
väärin, niin se myös johtaa suurempaan voimaan pyrkimyksissämme tehdä oikein. Ja kun 
me noudatamme Jumalan tahtoa ja autamme muita tekemään samoin, Hän siunaa meitä 
rauhalla ja onnellisuudella, jota emme voi saada millään muulla tavoin.

Helaman 16
Ne, jotka uskovat Samuelia, tekevät parannuksen ja ottavat kasteen, kun taas 
toiset paaduttavat sydämensä
Aseta näkyviin kuva Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon nykyisestä 
presidentistä. Pyydä oppilaita kuvailemaan, millä eri tavoin he ovat nähneet ihmisten (sekä 
kirkossa että kirkon ulkopuolella) suhtautuvan profeetan sanomiin.

Pyydä toista puolta luokasta lukemaan itsekseen Hel. 16:1–5 ja panemaan merkille, mitä 
ne ihmiset tekivät, jotka uskoivat Samuelin sanoman. Pyydä toista puolta luokasta luke-
maan itsekseen Hel. 16:2–3, 6–7 ja panemaan merkille, mitä ne ihmiset tekivät, jotka eivät 
uskoneet Samuelin sanomaa. (Voisit kirjoittaa nämä pyhien kirjoitusten viitteet taululle.) 
Pyydä muutamaa oppilasta kertomaan, mitä he ovat oppineet.

• Miksihän ihmiset suhtautuvat profeettoihin ja näiden sanomiin niin eri tavoin?

• Miksihän jotkut ihmiset vihastuvat, kun profeetat antavat sellaisia neuvoja kuin on Nuor-
ten voimaksi - kirjasessa?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan presidentti Ezra Taft Bensonin seuraavat sanat:

”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 muuttuessa entistä jumalattomammiksi voitte odottaa, että 
profeetta on heidän keskuudessaan yhä vähemmän suosittu.” (Ks. ”Profee-

tan seuraaminen – 14 perusasiaa”, Valkeus, kesäkuu 1981, s. 6.)

• Mitkä ovat esimerkkejä ihmisistä, jotka ovat noudattaneet profeettojen neuvoja, vaikka 
muut ovat hylänneet nuo neuvot?

Pyydä oppilaita sulkemaan pyhät kirjoituksensa. Pyydä yhtä oppilasta avaamaan pyhät 
kirjoituksensa ja lukemaan Hel. 16:13–14 muiden oppilaiden kuunnellessa. Kysy luokalta, 
kuinka he arvelevat epäuskoisten suhtautuneen näihin merkkeihin ja ilmestyksiin.

Pyydä oppilaita avaamaan pyhät kirjoituksensa ja seuraamaan mukana, kun luet heille 
kohdan Hel. 16:15–16. Pyydä heitä sitten kuvittelemaan, että heille on annettu mahdolli-
suus puhua niiden ihmisten kanssa, jotka olivat Sarahemlassa siihen aikaan, kun merkit 
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annettiin. Kehota heitä miettimään kysymyksiä, joita he haluaisivat esittää jollekulle 
uskovalle tai jollekulle epäuskoiselle. Kun oppilaat ovat ehtineet miettiä kysymyksiä, pyydä 
muutamia heistä kertomaan kysymyksensä luokalle.

Pyydä oppilaita pohtimaan seuraavaa kysymystä vastaamatta siihen ääneen:

• Jos te olisitte olleet paikalla ja nähneet omin silmin nuo merkit ja ihmeet, miten arveli-
sitte itse suhtautuneenne?

Kun oppilailla on ollut riittävästi aikaa pohdiskella, kysy:

• Miksi jotkut ihmiset kohdan Hel. 16:16 mukaan kielsivät profeettojen profetioiden toteu-
tumisen, mukaan lukien merkit taivaasta?

Anna oppilaille muutama minuutti aikaa lukea itsekseen Hel. 16:17–21 ja samalla panna mer-
kille muita perusteluja, joita jumalattomat esittivät sille, etteivät uskoneet Samuelin profetioihin. 
Pyydä muutamia oppilaita kertomaan, mitä perusteluja he ovat huomanneet näissä jakeissa.

• Mitkä näistä profeettojen vastaisista perusteluista tai väitteistä ovat mielestänne yleisim-
piä meidän aikanamme?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Hel. 16:22–23 ja pyydä luokkaa panemaan 
merkille, mitä tapahtui, kun monet eivät edelleenkään piitanneet Samuelin varoituksista. 
Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he saavat selville.

• Mitä meille tapahtuu, jos me hylkäämme Herran myöhempien aikojen profeetat?

Kun oppilaat vastaavat, tähdennä seuraavaa periaatetta: Kun me hylkäämme Herran 
todistajat, me annamme Saatanan saada vallan sydämessämme. (Voisit kirjoittaa 
tämän lausuman taululle.)

Päätä tämän päivän oppiaihe kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan ääneen ensimmäisen pre-
sidenttikunnan jäsenen, presidentti Henry B. Eyringin seuraava lausunto. Pyydä muuta luokkaa 
kuuntelemaan ja panemaan merkille, mitä me oikeastaan valitsemme, kun me hylkäämme 
Jumalalta tulevat neuvot, joista suuri osa tulee myöhempien aikojen profeettojen kautta:

”Kun me hylkäämme Jumalalta tulevat neuvot, me emme ole riippumattomia ulkopuo-
lisesta vaikutuksesta. Valitsemme vain toisen vaikutuksen. Hylkäämme turvan, jonka 
voimme saada täydellisesti rakastavalta, kaikkivoivalta, kaikkitietävältä taivaalliselta Isältä, 
jonka ainoana tarkoituksena, kuten Hänen rakkaalla Pojallaankin, on suoda meille iankaik-
kinen 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 tahdonvapaus. Se ei tarkoita pysymistä vaiku-
tuksista vapaana, vaan se on luovuttamaton oikeus antautua sen voiman vaikutukseen, 
kumman valitsemme.” (Ks. ”Turvalliset neuvot”, Valkeus, heinäkuu 1997, s. 24.)

• Mitä me presidentti Eyringin mukaan oikeastaan valitsemme, jos me hylkäämme Juma-
lalta ja Hänen profeetoiltaan tulevat neuvot?

Kehota oppilaita miettimään itsekseen, ovatko he millään tavoin paaduttaneet sydämensä 
niitä neuvoja vastaan, joita Jumala on antanut profeettojen ja apostolien kautta. Kannusta 
heitä olemaan vahvoja ja lujia eläessään evankeliumin mukaan ja kuunnellessaan niitä 
neuvoja, joita Herra antaa profeettojensa kautta. Todista niistä totuuksista, joista olette 
keskustelleet tämän oppiaiheen aikana.

Kertaus: Helaman
Käytä jonkin verran aikaa auttaaksesi oppilaita kertaamaan Helamanin kirjan. Pyydä heitä 
miettimään, mitä he ovat oppineet tästä kirjasta sekä seminaarissa että tutkiessaan pyhiä 
kirjoituksia itsekseen. Kehota heitä silmäilemään pikaisesti joitakin Helamanin kirjan luku-
jen tiivistelmiä auttaaksesi heitä muistamaan. Pyydä muutamia oppilaita kertomaan, mikä 
Helamanin kirjassa on innoittanut heitä tai auttanut heitä saamaan suuremman uskon 
Jeesukseen Kristukseen. Riittävän ajan kuluttua pyydä muutamia oppilaita kertomaan 
ajatuksiaan ja tuntemuksiaan.
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Helaman 10–16 (Viikko 23)

Valmisteluaineisto 
kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä 
oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä opeista ja periaatteista, joita 
oppilaat oppivat tutkiessaan lukuja Hel. 10–16 (viikko 23), 
mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiaiheesi osana. 
Opettamasi oppiaihe keskittyy vain muutamiin näistä opeista 
ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen kehotuksia, kun 
mietit oppilaiden tarpeita.

Päivä 1 (Helaman 10)
Luku Hel. 10 antoi oppilaille mahdollisuuden saada lisää tietoa 
Nefin hengellisestä voimasta. Hänen esimerkistään oppilaat 
oppivat, että sen pohdiskeleminen, mikä on Herran, valmistaa 
meitä saamaan ilmoitusta. He oppivat myös, että Herra uskoo 
meille siunauksia ja vastuita, kun me asetamme Hänen tah-
tonsa oman tahtomme edelle. Kun Nefi asetti Herran tahdon 
oman tahtonsa edelle, Herra antoi hänelle sinetöimisvoiman.

Päivä 2 (Helaman 11–12)
Tarkastelemalla 14:ää vuotta nefiläisten historiassa oppi-
laat oppivat, että nöyryyden ja parannuksenteon avulla 
me voimme välttää ylpeyden ja hävityksen. Ellemme 
pidä varaamme, meidän vaurautemme voi saada meidät 
unohtamaan Herran. Nefi opetti, että Herra auttaa ihmisiä 
välttämään tämän virheen siten, että Hän kurittaa kansaansa 
herättääkseen heidät muistamaan Hänet.

Päivä 3 (Helaman 13–14)
Lamanilainen profeetta Samuel osoitti, että profeetat puhuvat 
sanomia, jotka Jumala panee heidän sydämeensä. Tutkies-
saan Samuelin profeetallisia varoituksia oppilaat oppivat, että 
jos hylkäämme Herran profeettojen sanat, me joudumme 
tuntemaan katumusta ja surua. Samuel kehotti kansaa 
uskomaan Jeesukseen Kristukseen ja todisti, että Herra antaa 
merkkejä ja ihmeitä auttaakseen ihmisiä uskomaan Häneen.

Päivä 4 (Helaman 15–16)
Koska Herra oli siunannut nefiläisiä niin runsaasti, Samuel 
yritti auttaa heitä ymmärtämään, mitkä Jumalan tuomiot 
kohtaisivat heitä, elleivät he tekisi parannusta. Tästä oppilaat 
oppivat, että jos ihmiset muuttuvat epäuskoisiksi saatuaan 
evankeliumin täyteyden, heidän osakseen tulee suurempi 
tuomio. Siitä, miten nefiläiset suhtautuivat Samueliin, oppi-
laat oppivat, että kun me päätämme hylätä Herran todista-
jat, me annamme Saatanan saada vallan sydämessämme.

Johdanto
Luvuissa Hel. 10–16 tähdennetään profeettojen tehtävää julistaa 
parannusta. Koko tämän viikon ajan oppilailla on ollut mahdolli-
suus tarkastella profeetta Nefin ja profeetta Samuel Lamanilaisen 
uskollisuutta. Kumpikin mies sai Hengen ilmestyksiä, ja kummalla-
kin oli valtuus palvella harhateille joutuneiden nefiläisten keskuu-
dessa. Huolimatta kansan sydänten paatumuksesta kumpikin julisti 
parannusta. He opettivat, että onnellisuus löytyy elämällä Jeesuksen 
Kristuksen opettamien periaatteiden mukaan eikä tekemällä pahaa.

Opetusehdotuksia

Helaman 10–16
Helaman ja Samuel palvelevat kansaa uskollisesti
Kysy oppilailta, ovatko he koskaan olleet tilanteessa, jossa Nuor-
ten voimaksi - kirjasessa opetettujen tasovaatimusten puolusta-
minen olisi ollut epäsuosittua heidän ystäviensä keskuudessa. 
Voisit pyytää muutamia oppilaita kertomaan kokemuksistaan ja 
siitä, miltä heistä tuntui ja mitä he oppivat.

Kerro oppilaille, että luvuissa Hel. 10–16 kerrotaan esimerkkinä 
kahdesta miehestä, jotka puolustivat Herran tasovaatimuksia, 
vaikka se oli epäsuosittua kansan keskuudessa. Kehota oppi-
laita miettimään, mitä sellaista he voivat oppia Nefin ja Samuel 
Lamanilaisen esimerkeistä, mikä voi auttaa heitä vastaavissa 
olosuhteissa.

Piirrä taululle tai paperille seuraava taulukko:

Nefin ja Samuel Lamanilaisen välisiä yhtäläisyyksiä

Nefi (Hel. 10:1–5, 
12, 15–16)

Samuel (Hel. 
13:1–6; 16:1–2)

Pyydä oppilaita tutkimaan taulukossa lueteltuja jakeita ja pane-
maan merkille Nefin ja Samuelin välisiä yhtäläisyyksiä. Kehota 
muutamaa oppilasta kirjoittamaan nämä yhtäläisyydet taulukon 
tyhjään tilaan. Mahdollisia vastauksia: kansa torjui heidät, he 
kuulivat Herran äänen, noudattivat heti Herran ohjeita, puhuivat 
sitä, mitä Herra pani heidän sydämeensä, varoittivat nefiläisiä 
siitä, että ellei kansa tekisi parannusta, se hävitettäisiin, heitä 
varjeltiin Jumalan voimalla, jotta he pystyivät esittämään Hänen 
sanomansa.

Kun oppilaat ovat kirjoittaneet luettelon havaitsemistaan yhtäläi-
syyksistä, pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Hel. 10:4. Esitä 
sitten seuraavat kysymykset:

• Mitä mahdollisia syitä oli Nefin väsymättömyyteen?
• Kuinka Samuelkin osoitti väsymättömyyttä? Kuinka me 

voimme kasvattaa itsessämme sellaista väsymättömyyttä?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan luokalle kahdentoista apostolin 
koorumin jäsenen, vanhin Neal A. Maxwellin seuraavat sanat, 



401

KOTIOPISKELUSEMINAARIN OPPIAIHE

joissa hän opettaa meille, kuinka me voimme kehittää itses-
sämme tätä piirrettä:

”Jos olemme keskittyneitä Jeesukseen ja Hänen työhönsä, niin 
ilomme ja kestokykymme lisääntyvät. – – Nefi ei ollut itsekkäästi 
yrittänyt turvata omaa henkeään vaan oli pyrkinyt sen sijaan 
tekemään Herran tahdon. Näin hän sai ylimääräistä ja jakama-
tonta tarmoa, minkä ansiosta hän pystyi ponnistelemaan väsy-
mättömän ahkerasti. Nefi tiesi, mihin suuntaan hän katsoi: kohti 
Jumalaa.” (If Thou Endure It Well, 1996, s. 116.)

Kysy:

• Mitä me voimme vanhin Maxwellin mukaan tehdä palvellak-
semme väsymättömän uutterasti?

• Mitkä ilmaukset kohdassa Hel. 10:4 osoittavat, että Nefi kat-
soi kohti Jumalaa, eli toisin sanoen oli keskittynyt tekemään 
Jumalan tahdon?

• Mitkä ilmaukset kohdassa Hel. 13:3–5 osoittavat, että Samuel 
asetti Jumalan tahdon oman tahtonsa edelle?

• Minkä totuuden me voimme oppia Nefin ja Samuelin koke-
muksista? (Yksi mahdollinen vastaus voisi kuvastaa totuutta, 
jonka oppilaat ovat oppineet henkilökohtaisen opiskelunsa 
aikana tällä viikolla: Herra uskoo meille siunauksia ja 
vastuita, kun me asetamme Hänen tahtonsa oman tah-
tomme edelle.)

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Dallin H. 
Oaksin kertoma seuraava tapahtuma, jossa 12- vuotias tyttö 
hyväksyi Jumalan tahdon asettamisen oman tahtonsa edelle:

”Me emme voi todella uskoa Herraan, ellemme me myös täysin 
luota Herran tahtoon ja Herran ajoitukseen. Kun meillä on sellai-
nen usko ja luottamus Herraan, meillä on todellista turvallisuutta 
elämässämme. – –

Luin eräästä nuoresta naisesta, joka osoitti tällaista uskoa ja 
luottamusta. Monta kuukautta hänen äitinsä oli ollut vakavasti 
sairaana. Lopulta uskollinen isä kutsui lapset äidin vuoteen 
viereen ja pyysi heitä jättämään jäähyväiset äidille, koska tämä oli 
kuolemaisillaan. Kaksitoistavuotias tytär vastusti:

’Isä, minä en halua, että äiti kuolee. Olen ollut hänen kanssaan 
sairaalassa – – puoli vuotta. Kerta toisensa jälkeen – – sinä 
olet siunannut hänet ja hän on saanut helpotusta kipuihinsa ja 
nukahtanut rauhallisesti uudelleen. Haluan, että panet kätesi 
äidin pään päälle ja parannat hänet.’

Isä, joka oli vanhin Heber J. Grant, kertoi lapsille, että hän tunsi 
sydämessään, että heidän äitinsä aika oli tullut. Lapset lähtivät, 
ja hän polvistui vaimonsa vuoteen viereen. Myöhemmin hän 
muisteli rukoustaan: ’Kerroin Herralle, että tunnustin Hänen 
kätensä elämässä [ja] kuolemassa. – – Mutta sanoin Herralle, 
että minulta puuttui voimaa antaa vaimoni kuolla ja antaa sen 
vaikuttaa pienten lasteni uskoon.’ Hän pyysi Herraa antamaan 
hänen tyttärelleen ’tiedon, että oli Hänen mielensä ja Hänen 
tahtonsa, että hänen äitinsä kuolisi’.

Tunnin sisällä äiti kuoli. Kun vanhin Grant kutsui lapset takaisin 
äidin huoneeseen ja kertoi sen heille, hänen kuusivuotias poi-
kansa [nimeltä Heber] alkoi itkeä katkerasti. Kaksitoistavuotias 
sisar otti hänet syliinsä ja sanoi: ’Älä itke, Heber. Kun lähdimme 

tästä huoneesta, Herran ääni taivaasta sanoi minulle: Äitisi 
kuolemassa tapahtuu Herran tahto.’ (Ks. Kirkon presidenttien 
opetuksia: Heber J. Grant, 2003, s. 49–50.)

Kun meillä on samanlaista uskoa ja luottamusta kuin mitä tämä 
nuori nainen osoitti, meillä on voimaa, joka tukee meitä elä-
mämme jokaisessa tärkeässä tapahtumassa.” (Ks. ”Usko Herraan 
Jeesukseen Kristukseen”, Valkeus, heinäkuu 1994, s. 97.)

Kysy:

• Mikä auttoi presidentti Heber J. Grantia ja hänen perhettään 
asettamaan Herran tahdon oman tahtonsa edelle?

• Onko teillä koskaan ollut sellaista kokemusta, jolloin teidän on 
täytynyt panna luottamuksenne Jumalaan ja asettaa Hänen 
tahtonsa oman tahtonne edelle? (Voisit pyytää muutamaa 
oppilasta kertomaan kokemuksestaan luokalle. Muistuta 
heille, ettei heidän pidä kertoa mitään, mikä on liian henkilö-
kohtaista tai yksityistä.)

Vakuuta oppilaille, että kun me panemme luottamuksemme 
Jumalaan ja asetamme Hänen tahtonsa oman tahtomme edelle, 
niin Hän tukee meitä vaikeina aikoina.

Selitä, että tärkeä osa Nefin palvelutyötä oli auttaa ihmisiä 
muistamaan Jumala ja tekemään parannus synneistään. He 
kuitenkin jatkoivat sydämensä paaduttamista eivätkä halunneet 
tulla oikaistuiksi.

Jaa luokka kahteen ryhmään. Pyydä ensimmäistä ryhmää luke-
maan Hel. 10:15–18; 11:3–10 ja toista ryhmää lukemaan Hel. 
11:30–37; 12:1–3. (Voisit kirjoittaa nämä viitteet taululle.) Pyydä 
kumpaakin ryhmää olemaan valmiita keskustelemaan syistä, 
miksi Herra kuritti kansaansa. Oppilaat saattavat mainita muu-
tamia eri syitä, mutta varmista, että he ilmaisevat, että Herra 
kurittaa kansaansa herättääkseen sen muistamaan Hänet.

• Millaista kuritusta Herra käytti herättääkseen kansan 
huomion?

• Kohdan Hel. 12:3 mukaan monet ihmiset eivät muista Herraa, 
ellei Hän kurita heitä. Mistähän syystä niin on?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Hel. 15:3.

• Kuinka Herran kuritus on osoitus rakkaudesta?

Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he vastasivat tällä viikolla päivän 
2 tehtävään 5. Voisit toistaa, että nöyryyden ja parannuksen-
teon avulla me voimme välttää ylpeyden ja hävityksen ja 
että ellemme pidä varaamme, meidän vaurautemme voi 
saada meidät unohtamaan Herran.

Seuraava viikko (3. Nefi 1–11)
Seuraavassa lukutehtävässään oppilaat lukevat, kuinka koko nefi-
läisten kansakunta kerääntyy taistelemaan Gadiantonin rosvoja 
vastaan valtavassa taistelussa. Kuinka nefiläiset pystyivät kukista-
maan jumalattomat rosvot? Oppilaat lukevat myös siitä laajasta 
tuhosta, joka tapahtui Amerikan mantereella samaan aikaan kun 
Jeesus Kristus kuoli Jerusalemissa. Pimeydessä ihmiset kuulivat 
Jeesuksen Kristuksen äänen. Sitten ylösnoussut Vapahtaja tuli 
palvelemaan heitä henkilökohtaisesti. Pyydä oppilaita miettimään, 
miltä heistä olisi tuntunut, jos he olisivat olleet paikalla.
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JOHDANTO:  

Kolmas Nefi – Nefin kirja
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Tutkiessaan 3. Nefin kirjaa oppilaat saavat 
tietoa siitä, mitä Vapahtaja sanoi ja teki 
kolmipäiväisen palvelutehtävänsä aikana 
nefiläisten keskuudessa. Presidentti Ezra 
Taft Benson on opettanut: ”Kolmas Nefin 
kirja sisältää joitakin liikuttavimmista ja 
voimallisimmista kohdista kaikissa pyhissä 
kirjoituksissa. Se todistaa Jeesuksesta Kris-
tuksesta, Hänen profeetoistaan ja pelas-
tuksen opeista.” (Ks. ”Vapahtajan käynti 
Amerikassa”, Valkeus, heinäkuu 1987, s. 
4.) Kun oppilaat näkevät, kuinka Jeesus 
Kristus osoitti myötätuntoa ihmisiä kohtaan 
”yksitellen”, he osaavat paremmin arvostaa 
Hänen huolenpitoaan heitä kohtaan yksi-
löinä (ks. 3. Nefi 11:15; 17:21). He voivat 
oppia tärkeitä asioita niiden vanhurskaasta 
esimerkistä, jotka valmistautuivat kohtaa-
maan Vapahtajan. He voivat oppia myös nii-
den jumalattomasta esimerkistä, jotka eivät 
valmistautuneet kohtaamaan Vapahtajaa.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Mormon kokosi Nefin isojen levyjen aika-
kirjat ja laati niistä lyhennelmänä 3. Nefin 
kirjan. Kirja on nimetty Nefin (Nefin pojan) 
mukaan, jonka palvelutehtävä alkoi ennen 
Vapahtajan ilmestymistä kansalle ja jatkui 
sen aikana ja jälkeen. Sen suuren jumalat-
tomuuden aikana, joka edelsi Jeesuksen 
Kristuksen käyntiä, Nefi palveli ”voimalla ja 
suurella valtuudella” (3. Nefi 7:17). Hänen 
ponnistelunsa olivat johdantona Jeesuksen 
Kristuksen palvelutyölle, ja 3. Nefin kirja 
keskittyy Kristuksen sanoihin ja tekoihin. 
Laatiessaan lyhennelmää Nefin aikakirjasta 
Mormon sisällytti kirjaan omia komment-
tejaan ja todistuksensa (ks. 3. Nefi 5:8–26; 
26:6–12; 29–30).

Keille tämä kirja kirjoitettiin 
ja miksi?
Mormon tarkoitti 3. Nefin kirjan kirjoituk-
set kahdelle ryhmälle. Ensiksi, hän selitti, 
että hän oli kirjoittanut ne Lehin jälkeläi-
sille (ks. 3. Nefi 26:8). Toiseksi, Mormon 
puhutteli myöhempien aikojen pakanoita 
ja kirjoitti muistiin Herran kehotuksen 
siitä, että nämä tulisivat Hänen luokseen 
ja tulisivat osaksi Hänen liittokansaansa 
(ks. 3. Nefi 30). 3. Nefin kirja tähdentää 
tätä kutsua todistaen voimallisesti Jeesuk-
sesta Kristuksesta ja korostaen liittojen 
tärkeyttä.

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Alkuperäiset aikakirjat, joita käytettiin 
3. Nefin kirjan lähteinä, kirjoitettiin luul-
tavasti vuosina 1 eKr. – 34 jKr. Mormon 
lyhensi nuo aikakirjat suunnilleen vuosina 
345–385 jKr. Mormon ei kirjoittanut, missä 
hän oli, kun hän kokosi tämän kirjan.

Mitä erityisiä 
asiakokonaisuuksia tässä 
kirjassa on?
3. Nefin kirja kuvaa Jeesuksen Kristuksen 
syntymää, kuolemaa ja ylösnousemusta 
koskevien profetioiden täyttymisen (ks. 

3. Nefi 1; 8; 11). Sen muistiinmerkitty 
kuvaus Vapahtajan ilmestymisestä nefiläi-
sille on vanhin Jeffrey R. Hollandin mukaan 
”keskipiste, ylimaallinen hetki koko Mor-
monin kirjan historiassa” (Christ and the 
New Covenant: The Messianic Message 
of the Book of Mormon, 1997, s. 250). 
Kaksikymmentä 3. Nefin kirjan kolmesta-
kymmenestä luvusta sisältää opetuksia, 
jotka Vapahtaja esitti suoraan kansalle (ks. 
3. Nefi 9–28).

Päätapahtumat
3. Nefi 1–5 Nefi saa aikakirjat isältään. 
Kristuksen syntymän merkit anne-
taan, uskovien tuhoamiseksi kehitelty 
salajuoni tehdään tyhjäksi ja monet 
ihmiset kääntyvät. Nefiläiset ja 
lamanilaiset yhdistyvät taistelemaan 
Gadiantonin rosvoja vastaan. He 
tekevät parannuksen synneistään ja 
lopulta kukistavat rosvot Lakoneuk-
sen ja Gidgiddonin johdolla. Mormon 
kertoo tehtävästään Kristuksen ope-
tuslapsena ja aikakirjojen pitäjänä.

3. Nefi 6–7 Vauraus nefiläisten kes-
kuudessa johtaa ylpeyteen, jumalat-
tomuuteen ja salaliittoihin. Hallitus 
kukistetaan, ja kansa jakaantuu 
heimoiksi. Nefi palvelee suurella 
voimalla.

3. Nefi 8–10 Rajuilmat, tuho ja 
pimeys ilmaisevat Vapahtajan ris-
tiinnaulitsemisen ja kuoleman. Ihmi-
set surevat niiden kuolemaa, jotka 
ovat saaneet surmansa tuhossa. 
Jeesuksen Kristuksen ääni kutsuu 
eloonjääneitä tekemään parannuk-
sen ja tulemaan Hänen luokseen.

3. Nefi 11–18 Jeesus Kristus ilmestyy 
väkijoukolle temppelin luona ja 
kutsuu jokaista tunnustelemaan 
naulojen jälkiä Hänen käsissään ja 
jaloissaan. Hän nimittää kaksitoista 
opetuslasta ja antaa heille valtuu-
den suorittaa toimituksia ja johtaa 
kirkkoa. Vapahtaja opettaa oppiaan, 
esittää vanhurskauden lait ja selittää, 
että Hän on täyttänyt Mooseksen 
lain. Hän parantaa ihmisiä heidän 

heikkouksistaan, rukoilee heidän 
puolestaan ja siunaa heidän lapsiaan. 
Asetettuaan sakramentin ja annet-
tuaan lisää opetuksia Hän lähtee.

3. Nefi 19–26 Kaksitoista opetuslasta 
palvelevat kansaa, ja Pyhä Henki 
vuodatetaan heidän päälleen. 
Jeesus Kristus ilmestyy toisen kerran 
ja rukoilee kaikkien niiden puolesta, 
jotka uskovat Häneen. Hän antaa 
sakramentin ja opettaa, kuinka Isä 
toteuttaa liittonsa Israelin kanssa. 
Vapahtaja käskee ihmisiä tutkimaan 
Jesajan ja kaikkien profeettojen 
sanoja, ja Hän kehottaa Nefiä 
kirjoittamaan muistiin Samuel Lama-
nilaisen ilmoittamien profetioiden 
täyttymisen. Hän esittää sanat, 
jotka Isä antoi Malakialle, ja selittää 
”kaikki asiat aivan alusta siihen asti, 
jolloin hän tulisi kirkkaudessaan” 
(3. Nefi 26:3). Sitten Hän lähtee.

3. Nefi 27–28 Jeesus Kristus ilmestyy 
ja kehottaa kahtatoista opetuslasta 
kutsumaan kirkkoa Hänen nimel-
lään. Hän esittää evankeliuminsa 
ja käskee opetuslapsiaan olemaan 
sellaisia kuin Hän on. Jeesus Kristus 
suo kahdelletoista opetuslapselle 
sen, mitä nämä tahtovat.

3. Nefi 29–30 Mormon selittää, 
että Mormonin kirjan esiintulo on 
merkki siitä, että Jumala on alkanut 
koota Israelia myöhempinä aikoina. 
Herra kehottaa pakanoita teke-
mään parannuksen ja tulemaan 
osaksi Hänen liittokansaansa.
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Johdanto
Kun lähestyi aika, jolloin Samuel Lamanilaisen profetian 
Vapahtajan syntymästä piti täyttyä, uskovat odottivat 
merkkejä, joiden Samuel oli sanonut tulevan. Epäuskoiset 
uhkasivat surmata uskovat, ellei profetia täyttyisi tiettyyn 
päivään mennessä. Nefin poika ja Helamanin pojanpoika 
Nefi vetosi Herraan uskovien puolesta. Vastauksena 
Nefin rukoukseen Herran ääni tuli hänelle julistaen, että 

sinä yönä merkki annettaisiin. Kun aurinko laski, ei ollut 
pimeää, ja uusi tähti ilmestyi. Huolimatta Saatanan jatku-
vista yrityksistä hävittää ihmisten usko ihmisten enem-
mistö kääntyi Herraan. Mutta kaksi vuotta myöhemmin 
Gadiantonin rosvot alkoivat johdattaa monia nefiläisiä ja 
lamanilaisia jumalattomuuteen.

OPPIAIHE 116

3. Nefi 1

Opetusehdotuksia

3. Nefi 1:1–26
Jeesuksen Kristuksen syntymää koskevat profetiat täyttyvät, ja monet nefiläiset 
kääntyvät
Kehota oppilaita miettimään ihmisiä, jotka ovat uhranneet henkensä evankeliumin hyväksi. 
(Muutamia esimerkkejä: Jeesus Kristus, Abinadi, jotkut antinefilehiläisistä sekä Joseph ja 
Hyrum Smith.) Pyydä oppilaita selittämään, miksi ihmiset ovat heidän mielestään haluk-
kaita tekemään sellaisen uhrauksen. Anna oppilaille hetki aikaa pohtia sitä, kuinka he 
arvelisivat suhtautuvansa, jos he olisivat tilanteessa, joka vaatii heitä antamaan henkensä 
evankeliumin hyväksi. Selitä, että viisi vuotta sen jälkeen kun Samuel Lamanilainen oli saar-
nannut Sarahemlassa, ryhmä uskollisia nefiläisiä kohtasi tilanteen, jossa niin saattaisi käydä.

Tiivistä 3. Nefi 1:1–3 kertomalla oppilaille, että Helamanin poika Nefi antoi pyhät aikakirjat 
pojalleen Nefille ja lähti sitten maasta. Kukaan ei tiennyt, mihin hän meni.

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet 3. Nefi 1:4–9. Pyydä 
muita luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, minkä haasteen uskolli-
set nefiläiset kohtasivat.

• Minkä haasteen uskovat kohtasivat?

• Miksi joidenkuiden saattaisi olla vaikeaa pysyä uskollisena tässä tilanteessa?

• Keiden tuntemienne ihmisten uskoisitte pysyvän uskollisina tässä tilanteessa? Miksi he 
mielestänne pysyisivät uskollisina?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 1:10–12 ja panemaan merkille, mitä Nefi teki 
tänä erittäin vaarallisena hetkenä.

• Mikä Nefin suhtautumisessa tähän tilanteeseen tekee teihin vaikutuksen? Miksi?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 1:13–14 ja pyydä luokkaa kiinnittämään 
erityistä huomiota siihen, mitä Herra vastasi Nefin rukoukseen.

• Mitä Herra sanoi osoittavansa maailmalle? (Oppilaiden vastauksista tulee kuvastua, että 
Herra toteuttaa kaikki sanat, jotka Hän on käskenyt profeettojensa puhua.)

• Kun Herra sanoi tulevansa maailmaan tehdäkseen ”sekä Isän että Pojan tahdon”, Hän 
viittasi sovitukseensa. Kuinka tämä sanoma auttaa meitä olemaan ”rohkealla mielellä”?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 1:4, 14–15, 19–21 ja panemaan merkille 
ilmauksia, jotka tähdentävät sitä, että Herra toteuttaa profeettojen sanat.

• Miltähän teistä olisi tuntunut, jos te olisitte olleet uskovien joukossa, kun merkki annettiin?

• Kuinka tieto siitä, että Herra toteuttaa profeettojen sanat, voi auttaa teitä, kun joku pilk-
kaa tasovaatimuksianne tai vainoaa teitä uskonkäsitystenne vuoksi?
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Pyydä kahta tai kolmea oppilasta lukemaan vuorotellen ääneen jakeet 3. Nefi 1:16–18. 
Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja panemaan merkille, kuinka pahat ihmiset suhtau-
tuivat, kun he näkivät merkit, joista oli profetoitu.

• Mitä pahat ihmiset tiesivät sen jälkeen kun merkit oli annettu?

• Miksi synti ja epäusko johtavat pelkoon?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 1:22–23. Pyydä luokkaa seuraamaan 
mukana ja panemaan merkille, mitä Saatana teki, jotta ihmiset eivät uskoisi Herran synty-
män merkkeihin.

• Mitä Saatana teki? (Hän levitti valheita ihmisten keskuuteen.) Mitä valheita Saatana 
levittää nykyään?

• Minkä totuuden me voimme oppia ihmisten suhtautumisesta Saatanan valheisiin? 
(Auta oppilaita tunnistamaan seuraava periaate: Kun kohtaamme Saatanan valheita, 
me voimme päättää uskoa Jeesukseen Kristukseen ja kokea kääntymyksen. Voisit 
kirjoittaa tämän periaatteen taululle.)

Auta oppilaita tuntemaan tämän periaatteen totuus ja tärkeys lukemalla johtavan piispa-
kunnan jäsenen, piispa Richard C. Edgleyn seuraava lausuma. Voisit antaa tästä lausumasta 
oppilaille kopion, joka mahtuu heidän pyhiin kirjoituksiinsa.

”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. – – Valitkaa usko epäilyksen sijaan, valitkaa usko pelon sijaan, valitkaa 
usko tuntemattoman ja näkymättömän sijaan ja valitkaa usko pessimismin sijaan. – –

Kun looginen päättely, järkeily tai henkilökohtainen ymmärrys joutuu ristiriitaan pyhien 
opetusten ja opin kanssa tai kun ristiriitaiset viestit hyökkäävät uskonkäsityksiänne vas-
taan – –, tehkää valinta, ettette epäuskolla heitä siementä pois sydämestänne [ks. Alma 
32:28]. 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.)

• Mitä me voimme tehdä valitaksemme uskon epäilyksen, pelon ja pessimismin sijaan? 
(Mahdollisia vastauksia: me voimme päättää rukoilla ja etsiä Herran apua, tutkia pyhiä 
kirjoituksia, pitää käskyt, osallistua kirkon kokouksiin ja palvella muita.)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 1:24–25 ja tunnistamaan, minkä lisähaasteen 
jotkut uskovat kohtasivat.

• Mitä jotkut ihmiset yrittivät Mooseksen lain suhteen osoittaa?

• Mikä näiden ihmisten suhtautumisessa, kun he saivat tietää olevansa väärässä, tekee 
teihin vaikutuksen?

Kirjoita taululle seuraava kysymys: Kuinka säilytän uskoni Jeesukseen Kristukseen ja Hänen 
palautettuun evankeliumiinsa, kun vastustaja yrittää saada minut epäilemään? Pyydä oppi-
laita kopioimaan tämä kysymys seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimis-
päiväkirjaan. Anna oppilaille muutama minuutti aikaa vastaustensa kirjoittamiseen.

3. Nefi 1:27–30
Nefiläisluopioita ja joitakuita lamanilaisnuoria liittyy Gadiantonin rosvoihin
Pyydä kahta oppilasta tulemaan huoneen etuosaan. Pyydä ensimmäistä oppilasta sulke-
maan silmänsä ja seisomaan yhdellä jalalla. Selitä, että tämä oppilas edustaa henkilöä, joka 
tuntee totuuden mutta ei osoita uskoa taivaalliseen Isään ja Jeesukseen Kristukseen eikä 
uutterasti elä evankeliumin mukaan.

Selitä, että tässä havaintoesityksessä toinen oppilas edustaa vaikutteita, jotka voivat 
saada jonkun lankeamaan pois totuudesta. Pyydä toista oppilasta työntämään kevyesti 
ensimmäistä oppilasta käsivarresta, kunnes tämä menettää tasapainonsa tai alkaa horjua. 
Tähdennä, että kun ihminen ei pyri elämään evankeliumin mukaan, on todennäköisempää, 
että Saatanan valheet ja houkutukset pettävät hänet.

• Mitä ensimmäisen oppilaan pitää tehdä pysyäkseen vakaana? (Oppilaan pitäisi avata 
silmänsä ja seisoa kummallakin jalalla.)

Kehota ensimmäistä oppilasta avaamaan silmänsä ja seisomaan kummallakin jalalla har-
tianlevyisessä haara- asennossa. Selitä, että nyt tämä oppilas edustaa henkilöä, joka on vahva 
ja luja uskossa (ks. Hel. 15:8). Pyydä sitten toista oppilasta jälleen työntämään kevyesti 
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ensimmäistä oppilasta käsivarresta. Tähdennä, että kun henkilö pyrkii tutkimaan evankeliu-
mia ja pitämään Jumalan käskyt, hän pysyy vakaana silloinkin, kun tulee vastustusta.

Pyydä edessä olleita kahta oppilasta palaamaan omille paikoilleen. Selitä, että muutama 
vuosi Jeesuksen Kristuksen syntymän merkkien jälkeen Saatana koetti edelleen saada 
ihmisiä epäilemään evankeliumin totuudellisuutta.

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet 3. Nefi 1:27–29. Pyydä 
luokkaa seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mikä vaikutus jumalattomilla ihmisillä 
oli joihinkuihin lamanilaisnuoriin.

• Mitä joillekuille lamanilaisnuorille tapahtui? (”Muutamat soramilaiset johdattivat [heitä] 
valheillaan”, ja he liittyivät Gadiantonin rosvoihin.)

• Miksi jotkut lamanilaisnuorista kohdan 3. Nefi 1:29 mukaan uskoivat soramilaisten val-
heita ja mielisteleviä sanoja? (Elleivät oppilaat mainitse Mormonin lausumaa ”heistä tuli 
itsenäisiä”, pyydä heitä kiinnittämään huomiota siihen.)

• Mitä mielestänne tarkoittaa ilmaus ”heistä tuli itsenäisiä”?

Samalla kun oppilaat keskustelevat tästä kysymyksestä, lue, mitä Apuyhdistyksen ylimmän 
johtokunnan jäsen, sisar Kathleen H. Hughes on sanonut tuosta ilmauksesta:

”Minusta se vihjaa siihen, että he pitivät ensisijaisesti huolta itsestään ja antoivat myöten 
haluille, joita profeetat olivat kehottaneet heitä välttämään. He lankesivat Saatanan houku-
tuksiin ja viekoituksiin.” (”Varttua Herralle”, Liahona, helmikuu 2010, s. 42.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 1:30. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana 
ja panemaan merkille, miten nouseva sukupolvi (nuoret) vaikutti muihin.

• Mikä vaikutus nousevalla sukupolvella oli heidän ympärillään olevien uskoon?

Auta oppilaita liittämään tämä kertomus nykypäivän tilanteisiin esittämällä seuraavat 
kysymykset:

• Mitkä ovat niitä valheita ja mielisteleviä sanoja, jotka saattaisivat nykyään houkutella 
nuoria liittymään jumalattomiin ryhmiin?

• Milloin olette nähneet, että nuorilla on ollut kielteinen vaikutus muiden uskoon?

Pyydä oppilaita esittämään periaate, jossa tiivistyy se, mitä me voimme oppia kohdasta 
3. Nefi 1:29–30. He saattavat käyttää eri sanoja vastaustensa ilmaisemiseen, mutta var-
mista, että he tunnistavat seuraavan totuuden: Jos me annamme periksi kiusaukselle, 
meidän esimerkillämme voi olla kielteinen vaikutus muiden uskoon ja vanhurskau-
teen. Voisit kannustaa oppilaita kirjoittamaan tämän totuuden pyhiin kirjoituksiinsa.

Tähdennä, että vaikka kohdassa 3. Nefi 1:30 mainituilla nuorilla oli kielteinen vaikutus 
muiden uskoon, nuorilla voi olla myös vanhurskas vaikutus ympärillään oleviin. Pyydä yhtä 
oppilasta tulemaan taululle ja toimimaan luokan kirjurina. Pyydä kirjuria kirjoittamaan 
oppilaiden vastauksia seuraavaan kysymykseen:

• Millä tavoin teillä voi olla myönteinen vaikutus perheenne ja seurakuntanne jäsenten 
sekä asuinyhteisöönne kuuluvien uskoon?

Kannusta oppilaita valitsemaan taululta 1–2 ideaa, joiden mukaan he alkavat heti toimia. 
Vakuuta heille, että he voivat vahvistaa muiden uskoa vanhurskaan esimerkkinsä voimalla.

Kommentteja ja taustatietoja
3. Nefi 1:29–30. Nousevan sukupolven 
jumalattomuus

Presidentti Henry B. Eyring ensimmäisestä president-
tikunnasta on selittänyt, millainen vaikutus yhdellä 
harhaan kulkevalla henkilöllä voi olla perheeseen:

”Kirkon nuorilla – – on tulevaisuus käsissään. Kirkko 
on ollut aina yhden sukupolven päässä katoamisesta. 

Jos koko sukupolvi menetettäisiin, mikä ei tule tapah-
tumaan, kirkko katoaisi meiltä. Mutta yksikin henkilö, 
joka kadottaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumin, 
sulkee ovia jälkeläisten sukupolvilta, ellei Herra ojenna 
kättään tuodakseen joitakuita heistä takaisin.” (”We 
Must Raise Our Sights”, puhe kirkon koululaitoksen 
uskonnonopettajille, 14. elokuuta 2001, s. 1; si. lds. org.)
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Johdanto
Kun ihmiset olivat nähneet Jeesuksen Kristuksen syntymän 
merkit, merkit eivät hämmästyttäneet heitä enää yhtä 
paljon ja he paaduttivat sydämensä. Monet ihmisistä torjui-
vat muut merkit ja ihmeet, ja heidän jumalattomuutensa 
lisääntyi. Sen seurauksena Gadiantonin rosvot vahvistuivat 
siinä määrin, että nefiläisten ja lamanilaisten oli pakko tart-
tua aseisiin heitä vastaan. Kääntyneet lamanilaiset liittyivät 

nefiläisiin, ja heitä alettiin kutsua nefiläisiksi. Nefiläisten 
ylituomari Lakoneus kutsui ihmisiä parannukseen ja val-
misti heitä taisteluun. Koska nefiläiset tekivät parannuksen, 
uskoivat Herraan ja valmistautuivat uutterasti, he saivat 
voiton Gadiantonin rosvoista. Vapautumisensa jälkeen 
ihmiset tunnustivat Jumalan voiman varjeltumisessaan.

OPPIAIHE 117

3. Nefi 2–5

Opetusehdotuksia

3. Nefi 2
Kääntyneet lamanilaiset yhdistyvät nefiläisiin puolustautuakseen Gadiantonin 
rosvoja vastaan
Kehota oppilaita kirjoittamaan muutaman minuutin aikana seminaarimuistivihkoon tai 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan hengellisiä kokemuksia, joita heillä on ollut. Muis-
tuta heille, ettei hengellisten kokemusten tarvitse olla dramaattisia tai epätavallisia ollak-
seen merkityksellisiä. Ehdota, että he pohtivat tilanteita, jolloin he ovat tunteneet taivaal-
lisen Isänsä rakkauden tai Pyhän Hengen vaikutuksen. He voisivat esimerkiksi kirjoittaa 
kokemuksista, joita heillä on ollut, kun he ovat saaneet vastauksia rukouksiin, kun he ovat 
saaneet pappeuden siunauksia tai kun he ovat palvelleet muita. Kun he ovat lopettaneet 
kirjoittamisen, kysy heiltä, miksiköhän saattaisi olla tärkeää muistaa nämä hengelliset 
kokemukset tänään ja 10–20 vuoden päästä tulevaisuudessa.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 2:1–3. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana 
ja panemaan merkille, mitä tapahtui, kun ihmiset alkoivat unohtaa Vapahtajan syntymään 
liittyvät merkit.

• Mitä totuuksia tämä kertomus opettaa meille siitä, miten vaarallista on unohtaa hengel-
liset kokemukset?

Kun oppilaat esittävät tunnistamiaan totuuksia, tähdennä seuraavaa periaatetta: Jos me 
unohdamme aiemmat hengelliset kokemukset, meistä tulee suojattomampia Saata-
nan houkutuksia ja petoksia vastaan. Voisit kirjoittaa tämän periaatteen taululle. Voisit 
myös kannustaa oppilaita kirjoittamaan sen hengellisten kokemusten luettelonsa alle.

• Miksihän hengellisten kokemusten unohtaminen voi tehdä meistä suojattomia Saatanaa 
vastaan?

• Mitä me voimme tehdä varmistaaksemme, että me emme unohda niitä hengellisiä koke-
muksia, joita meillä on ollut? (Mahdollisia vastauksia: kerromme tilanteen mukaan koke-
muksista muille, kirjoitamme niistä henkilökohtaiseen päiväkirjaan, kirjoitamme muistiin 
kokemuksia Velvollisuus Jumalaa kohtaan - toiminnoissa tai Edistyminen- toiminnoissa.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan seuraava lausunto, jossa presidentti Henry B. Eyring 
ensimmäisestä presidenttikunnasta selittää, kuinka hengellisten kokemusten kirjoittami-
nen päiväkirjaan on auttanut häntä. Pyydä luokkaa kuuntelemaan ja panemaan merkille, 
mitä siunauksia voi tulla, kun pitää sellaista aikakirjaa.

”Vuosien ajan kirjoitin muutaman rivin joka päivä. En koskaan jättänyt päivää-
kään 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 ojentuvan koskettamaan 
meitä tai lapsiamme tai perhettämme tänään?’ Kun jatkoin sitä hellittämättä, 
jotakin alkoi tapahtua. Kun kävin mielessäni päivää läpi, näin todisteen siitä, 

mitä Jumala oli tehnyt jollekulle [perheemme jäsenistä] mutta mitä en ollut käsittänyt päivän 
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kiireisinä hetkinä. Kun niin tapahtui, ja niin tapahtui usein, ymmärsin, että se, että yritin 
muistaa, oli antanut Jumalalle mahdollisuuden osoittaa minulle, mitä Hän oli tehnyt.

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

Kannusta oppilaita kertomaan, kuinka hengellisten kokemusten muistaminen – kirjoitta-
malla päiväkirjaan tai muuten – on auttanut heitä pysymään uskollisina huolimatta Saata-
nan yrityksistä houkutella tai pettää heitä.

Tiivistä 3. Nefi 2:4–19 selittämällä, että kun ihmiset pysyivät jumalattomuudessa, Gadiantonin 
rosvot vahvistuivat lukumäärässä ja voimassa. Gadiantonin rosvot kävivät vihamielisyydessään 
entistä rajummiksi, ja kääntyneet lamanilaiset yhdistivät voimansa nefiläisten kanssa taistellak-
seen rosvoja vastaan. Vaikka nefiläiset (sekä kääntyneet lamanilaiset, joita kutsuttiin nyt nefiläi-
siksi) olivat saavuttaneet jonkin verran menestystä ajaessaan Gadiantonin rosvoja pois mailtaan, 
he olivat 15 vuotta Jeesuksen Kristuksen syntymän merkkien jälkeen yhä vaarallisissa oloissa.

3. Nefi 3:1–10
Gadiantonin rosvojen johtaja vaatii nefiläisiä antautumaan
Selitä, että kohdassa 3. Nefi 3:1–10 näemme esimerkin siitä, kuinka vastustaja voi toisinaan 
toimia muiden kautta pyrkiessään heikentämään uskoamme ja johtamaan meitä harhaan. 
Gadiantonin rosvojen johtaja Giddianhi kirjoitti kirjeen nefiläisten ylituomarille Lakoneuk-
selle saadakseen tämän antautumaan Gadiantonin rosvoille.

Kirjoita taululle Giddianhi houkuttelee Lakoneusta. Pyydä puolta luokkaa lukemaan itsek-
seen 3. Nefi 3:2–5 ja toista puolta luokkaa lukemaan itsekseen 3. Nefi 3:6–10. Kun oppi-
laat lukevat, pyydä heitä panemaan merkille sanoja ja ilmauksia, jotka havainnollistavat 
taktiikoita, joita Giddianhi käytti yrittäessään heikentää Lakoneuksen uskoa ja johtaa tätä 
harhaan. Kun oppilaat ovat lopettaneet lukemisen, pyydä heitä kertomaan, mitä he ovat 
saaneet selville. Pyydä yhtä oppilasta kirjoittamaan heidän vastauksensa taululle.

Esitä yhteenveto taktiikoista, joita oppilaat ovat tunnistaneet kohdasta 3. Nefi 3:2–10, 
kirjoittamalla taululle oppilaiden luettelon alle seuraava totuus: Saatana ja hänen seu-
raajansa käyttävät usein imartelua, valheellisia lupauksia ja uhkauksia johtaakseen 
ihmisiä harhaan. Kehota oppilaita valitsemaan yksi Giddianhin taktiikoista, jotka on 
kirjoitettu taululle, ja selittämään, kuinka Saatana ja hänen seuraajansa saattaisivat käyttää 
samanlaista taktiikkaa nuoriin nykyään. Voisit auttaa oppilaita tarkastelemaan joitakin 
näistä vertailuista esittämällä seuraavanlaisia kysymyksiä:

• Mitkä ovat esimerkkejä siitä, kuinka vastustaja saattaisi käyttää mielistelyä (teennäistä tai liioi-
teltua ylistystä) nuoriin nykypäivänä? Mitä valheellisia lupauksia tai tyhjiä uhkauksia vastus-
taja saattaisi käyttää? Millä tavoin arvelette nuorten pystyvän vastustamaan näitä menetelmiä?

3. Nefi 3:11–5:7
Lakoneuksen väki valmistautuu puolustautumaan, ja he kukistavat Gadiantonin rosvot
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 3:11–12. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana 
ja panemaan merkille, kuinka Lakoneus suhtautui Giddianhin uhkailevaan kirjeeseen.

• Mitä totuuksia me voimme oppia siitä, kuinka Lakoneus suhtautui Giddianhiin? (Yksi 
totuus, jonka oppilaat saattavat tunnistaa, on se, että vanhurskaiden ei tarvitse pelätä 
jumalattomia eikä alistua heidän pelotteluunsa.)

Jaa luokka neljään ryhmään. Anna kullekin ryhmälle iso paperi. Pyydä ryhmiä jakamaan 
paperinsa kahteen sarakkeeseen ja kirjoittamaan toiseen Lakoneuksen valmisteluja ja 
toiseen Nykypäivän vastineita. Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat ja jaa 
ne ryhmien kesken: 3. Nefi 3:12–15; 3. Nefi 3:16–21; 3. Nefi 3:22–26; 3. Nefi 4:1–4. Kehota 
oppilaita lukemaan heille annetut jakeet sekä panemaan merkille, millä tavoin Lakoneus 
valmisti väkeään hengellisesti ja fyysisesti, jotta he kestäisivät Gadiantonin rosvojen hyök-
käyksen. Pyydä yhtä oppilasta kustakin ryhmästä kirjoittamaan otsikon Lakoneuksen val-
misteluja alle, mitä ihmiset tekivät valmistautuakseen. (Huom. Kun oppilaat tutkivat näitä 
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jakeita, varmista, etteivät he sekoita toisiinsa Gadiantonin rosvojen päällikköä Giddianhia 
ja Gidgiddonia, joka oli suuri profeetta ja ylin päällikkö nefiläisten keskuudessa.)

Kun oppilailla on ollut riitävästi aikaa kirjoittaa luettelonsa kohtaan Lakoneuksen valmisteluja, 
kehota heitä kirjoittamaan kohtaan Nykypäivän vastineita hengellisiä ja ajallisia valmisteluja, 
joita meitä on neuvottu tekemään myöhempinä aikoina. Kun oppilailla on ollut riittävästi aikaa 
saada tämä tehtävä valmiiksi, kehota yhtä oppilasta kustakin ryhmästä kertomaan luokalle, 
mitä hänen ryhmänsä on oppinut. Auta oppilaita pohtimaan, kuinka he voivat soveltaa oppi-
maansa, esittämällä heille seuraavanlaisia kysymyksiä heidän esityksensä aikana tai sen jälkeen:

• Kuinka me voimme vahvistaa kotejamme vastustajan hyökkäyksiä vastaan?

• Miksi ajalliset valmistelut – kuten koulutuksen ja kotivaran hankkiminen – ovat tärkeitä 
viimeisinä aikoina?

• Kuinka kokoontuminen perheinä ja seurakuntina antaa meille turvaa?

• Milloin rukous on auttanut teitä saamaan hengellistä voimaa?

• Kuinka parannus voi valmistaa meitä tulevaisuutta varten?

• Mitä siunauksia saamme, kun seuraamme eläviä profeettoja ja apostoleja?

• Kuinka voimme kutsua ilmoituksen hengen elämäämme?

Kehota muutamaa oppilasta lukemaan vuorotellen ääneen jakeet 3. Nefi 4:7–12. Pyydä 
luokkaa seuraamaan mukana ja panemaan merkille, kuinka ihmisiä siunattiin heidän hen-
gellisten ja ajallisten valmistelujensa ansiosta.

• Mitä totuuksia olette oppineet tästä kertomuksesta? (Kun oppilaat esittävät vastauk-
siaan, tähdennä seuraavaa periaatetta: Kun valmistaudumme hengellisesti ja ajalli-
sesti, Herra vahvistaa meitä voittamaan haasteemme.)

Tiivistä 3. Nefi 4:13–29 selittämällä, että Lakoneus ja hänen väkensä kukistivat Gadianto-
nin rosvot ja surmasivat heidän johtajansa. Lue ääneen 3. Nefi 4:30–33. Kehota oppilaita 
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, kuinka ihmiset suhtautuivat tähän voittoon.

• Kuinka ihmiset suhtautuivat siihen, että Herra vapautti heidät heidän vihollistensa käsistä?

• Mitkä asiat ihmiset tunnustivat syiksi vapautumiselleen Gadiantonin rosvojen käsistä? 
(Parannuksensa ja nöyryytensä sekä Jumalan hyvyyden. Voisit tähdentää, että kun 
teemme parannuksen ja nöyrrymme, Jumala antaa meille voimia koettelemuksis-
samme ja vapauttaa meidät niistä.)

Voisit kertoa kokemuksen, jossa olet turvannut Jumalaan ja Hän on auttanut sinua kestä-
mään tai voittamaan jonkin koettelemuksen. Voisit myös pyytää yhtä tai kahta oppilasta 
kertomaan tällaisesta kokemuksesta.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 5:1–4. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana 
ja panemaan merkille, mitä nefiläiset tekivät sen tuloksena, että he olivat saaneet apua ja siu-
nauksia taistelussaan Gadiantonin rosvoja vastaan. Kun oppilaat kertovat, mitä ovat löytäneet, 
tähdennä, että yksi tapa, jolla ihmiset toimivat, oli se, että he saarnasivat evankeliumia muille.

3. Nefi 5:8–26
Rauha palautetaan kansan keskuuteen; Mormon selittää aikakirjoista laati-
maansa lyhennelmää
Kerro oppilaille, että luvun 3. Nefi 5 loppuosa sisältää Mormonin selityksen sille, miksi hän 
laati lyhennelmää tästä aikakirjasta. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 5:12–15 ja 
panemaan merkille, mitä Mormon sanoi vastuullisesta tehtävästään kirjoittaa lyhennelmä 
nefiläisten aikakirjoista.

• Minkä sellaisen totuuden olette oppineet näistä jakeista, joka kuvaa vastuutamme Jee-
suksen Kristuksen opetuslapsina? (Vaikka oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, heidän 
tulisi tunnistaa seuraava totuus: Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina meillä on 
vastuu opettaa muille tie ikuiseen elämään. Voisit kirjoittaa tämän totuuden taululle.)

Tähdennä, että yksi tärkeimpiä tapoja, millä voimme osoittaa kiitollisuutemme Herralle 
siunauksista, joita Hän antaa meille, on auttaa muita tulemaan Hänen luokseen ja saa-
maan niitä samoja siunauksia. Pyydä oppilaita ehdottamaan muutamia tapoja, joilla he Jee-
suksen Kristuksen opetuslapsina voisivat opettaa muille tietä ikuiseen elämään. Kannusta 
oppilaita valitsemaan 1–2 näistä ehdotuksista kertoakseen evankeliumista ja etsimään 
rukoillen Herran apua toteuttaakseen sen, minkä he valitsevat tehtäväkseen.
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Johdanto
Sen jälkeen kun nefiläiset olivat ihmeellisellä tavalla 
vapautuneet Gadiantonin rosvojen vallasta, he saivat 
nauttia rauhasta noin kolmen vuoden ajan. Mutta kan-
san keskuudessa syntyi ylpeyttä, luokkaeroja ja vainoa. 
Vaikka jotkut pysyivät uskollisina Herralle, monet menivät 

mukaan salaliittoihin. Salaliittojen takia ylituomari mur-
hattiin ja nefiläisten hallitus kukistettiin. Ihmiset jakaan-
tuivat heimoihin, ja heimot nimittivät omat johtajansa. 
Nefi opetti kansaa voimalla ja suurella valtuudella.

OPPIAIHE 118

3. Nefi 6–7

Opetusehdotuksia

3. Nefi 6:1–18
Vaurauden kauden jälkeen nefiläisistä tulee ylpeitä ja kirkko hajaantuu
Kirjoita seuraavat kysymykset taululle ennen oppituntia. Pyydä oppilaita vastaamaan niihin 
ja selittämään vastauksensa.

Onko mahdollista, että ihminen on …

rikas ja nöyrä?

köyhä ja ylpeä?

koulutettu ja nöyrä?

kouluttamaton ja ylpeä?

Kannusta oppilaita jatkamaan näiden kysymysten miettimistä samalla kun he tutkivat 
lukua 3. Nefi 6. Tiivistä 3. Nefi 6:1–9 selittämällä, että kun nefiläiset ja lamanilaiset olivat 
kukistaneet Gadiantonin rosvot, he vakiinnuttivat maahan rauhan ja alkoivat menestyä. 
Mutta lyhyen ajan jälkeen heidän rauhansa ja hyvinvointinsa oli uhattuna.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 6:5, 10–12 ja pyydä luokkaa panemaan 
merkille, mikä alkoi uhata kansan rauhaa ja hyvinvointia.

• Mitä sellaista alkoi tapahtua, mikä uhkasi kansan rauhaa ja hyvinvointia?

• Oletteko nähneet rikkauksien tai oppineisuuden karttumisen johtavan samanlaisiin ongel-
miin omassa koulussanne, paikkakunnallanne tai maassanne? Jos olette, niin millä tavoin?

Piirrä pystyviiva taulun keskelle niin että saat kaksi saraketta. Kirjoita ensimmäisen 
sarakkeen yläosaan Ylpeä ja toisen sarakkeen yläosaan Nöyrä. Kehota oppilaita tutkimaan 
kohtaa 3. Nefi 6:13–14 ja panemaan merkille sanoja ja ilmauksia, jotka kuvaavat, kuinka 
ihmiset toimivat, kun rikkaudet ja oppineisuus alkoivat jakaa heitä. Kun oppilaat ovat 
lukeneet kohdan, kehota heitä kirjoittamaan asianmukaiseen sarakkeeseen taululla sanoja 
tai ilmauksia, joita he ovat löytäneet.

• Minkä asian jakeessa 3. Nefi 6:13 huomaatte olevan merkkinä siitä, että jotkut, joita 
ylpeät vainosivat, toimivat itsekin ylpeinä?

• Miksihän se, että vastaa ”herjauksella herjaukseen” (tai arvostelulla arvosteluun) on 
osoitus ylpeydestä?

• Mikä siinä, miten kääntyneet lamanilaiset toimivat tänä aikana, tekee teihin vaikutuksen?

• Mitä periaatteita voimme oppia kohdasta 3. Nefi 6:13–14? (Oppilaat saattavat esittää 
erilaisia vastauksia, mutta heidän tulisi tunnistaa seuraava periaate: Me voimme päättää 
olla nöyriä ja uskollisia olosuhteistamme riippumatta.)

Pyydä oppilaita katsomaan taululla olevaa saraketta, johon on lueteltu nöyriä tapoja toimia. 
Esitä seuraavat kysymykset:

• Mitä sellaista me voimme tehdä, mikä auttaa meitä pysymään nöyrinä ja uskollisina kaikissa 
olosuhteissa? (Kirjoita oppilaiden vastaukset taululle sarakkeeseen, jossa lukee Nöyrä.)
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• Ajatelkaa henkilöä, joka teidän mielestänne on hyvä esimerkki siitä, että hän on päät-
tänyt olla nöyrä ja uskollinen riippumatta olosuhteistaan. Kuinka tämä henkilö on 
esimerkkinä nöyryydestä?

Selitä, että koska useimmat nefiläiset eivät tehneet parannusta ylpeydestään, heidän tilan-
teensa huononi. Pyydä muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet 3. Nefi 
6:15–18. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja panemaan merkille, kuinka ihmisten ylpeys 
salli Saatanan vaikuttaa heihin.

• Mitä nämä jakeet opettavat siitä, miten ylpeys on yhteydessä Saatanan voimaan houkutella 
meitä? (Kun oppilaat vastaavat, auta heitä tunnistamaan seuraava totuus: Kun olemme 
ylpeitä, me sallimme Saatanalle suuremman voiman houkutella meitä ja johtaa meidät 
tekemään enemmän syntiä. Voisit kannustaa heitä kirjoittamaan tämän periaatteen pyhiin 
kirjoituksiinsa tai seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan.)

• Mitkä sanat ja ilmaukset kohdan 3. Nefi 6:15–18 mukaan kuvailevat sitä jumalatonta 
sydämenmuutosta, jonka nämä ihmiset kokivat ylpeyden vuoksi? (Heidät oli ”jätetty 
– – kuljetettaviksi, minne ikinä [Saatana] halusi heitä kuljettaa, ja tekemään kaikkea 
pahaa, mitä hän halusi heidän tekevän”. He ”olivat kauhean jumalattomuuden tilassa” 
ja ”kapinoivat tieten tahtoen Jumalaa vastaan”.)

• Mistähän syystä ylpeys vaikuttaa siihen, missä määrin Saatana voi vaikuttaa meihin?

Oppilaiden antamien vastausten lisäksi voisit kehottaa yhtä oppilasta 
lukemaan ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presidentti Henry B. 
Eyringin seuraavat sanat. Pyydä oppilaita kuuntelemaan ja panemaan 
merkille, minkä presidentti Eyring varoitti olevan yksi ylpeyden vaaroista.

”Ylpeys luo sisällemme melua, jonka vuoksi meidän on vaikea kuulla 
Hengen hiljaista ääntä. Ja pian emme turhamaisuudessamme enää edes 

koeta kuunnella sitä. Saatamme nopeasti alkaa ajatella, ettemme tarvitse sitä.” (”Rukous”, 
Liahona, tammikuu 2002, s. 17.)

• Miksi on vaarallista olla enää kuuntelematta Hengen ääntä? (Auta oppilaita ymmär-
tämään, että kun emme piittaa Pyhän Hengen kuiskauksista, me olemme alttiimpia 
Perkeleen houkutuksille.)

Pyydä oppilaita jälleen katsomaan taululla olevaa luetteloa nöyristä tavoista toimia. Kehota 
heitä valitsemaan yksi nöyrä tapa toimia, jonka he tuntevat olevan hyödyllisin juuri 
itselleen. Anna heille muutama minuutti aikaa kirjoittaa siitä, kuinka he voivat alkaa heti 
toteuttaa ehdotusta käytännössä koulussa tai kotona.

3. Nefi 6:19–7:14
Salaliitot hävittävät nefiläisten hallituksen, ja ihmiset jakaantuvat heimoihin
Jäljennä taululle seuraava aikajana:

Jaa luokka neljään ryhmään ja anna kullekin ryhmälle yksi taululla olevista pyhien kirjoitus-
ten kohdista. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen heille annettu kohta ja panemaan merkille 
tärkeitä tapahtumia nefiläisten keskuudessa. Kun oppilailla on ollut riittävästi aikaa lukea, 
kehota yhtä oppilasta kustakin ryhmästä kirjoittamaan heidän ryhmälleen annetun kohdan 
päätapahtumat asianomaiseen osioon aikajanalla (kunkin ryhmän muut oppilaat voivat 
auttaa). Kun he ovat kirjoittaneet, selitä, että luetellut tapahtumat osoittavat, kuinka salaliitot 
johtivat nefiläisten hallituksen kukistumiseen ja ihmisten jakaantumiseen heimoihin.

Pyydä muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet 3. Nefi 6:27–30. Pyydä 
luokkaa seuraamaan mukana ja tunnistamaan, kuka on salaliittojen perustaja ja mikä on 
niiden tarkoitus. Kun oppilaat ovat tunnistaneet salaliittojen perustajan (Perkele), kysy:

• Mitkä sanat ja ilmaukset kuvailevat salaliittojen päämääriä? (Mahdollisia vastauksia: 
”[liittoutua] kaikkea vanhurskautta vastaan”, hävittää Herran kansa, ”[uhmata] maansa 
lakia ja oikeuksia” sekä ”ettei maa enää olisi vapaa”.)

3. Nefi 6:19–24 3. Nefi 6:25–30 3. Nefi 7:1–8 3. Nefi 7:9–14
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• Kuinka ne, jotka murhasivat profeetat, välttyivät rangaistukselta? (Heidän ystävänsä ja 
sukulaisensa, jotka hekin olivat salaliiton jäseniä, yhdistyivät auttaakseen heitä pitämään 
tekonsa salassa ja välttymään tekojensa seurauksilta.)

• Kuvitelkaa, että teillä on ystäviä, jotka haluavat välttyä tekojensa seurauksilta. Kuinka 
voitte auttaa heitä elämään sen sijaan evankeliumin ja sen tasovaatimusten mukaan?

Kehota muutamaa oppilasta lukemaan vuorotellen ääneen jakeet 3. Nefi 7:1–8. Pyydä 
luokkaa seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mikä vaikutus näillä salaliitoilla oli 
nefiläisten keskuudessa. Selitä, että Perkele houkuttelee ihmisiä menemään mukaan 
salaliittoihin pyrkimyksenään hävittää vanhurskaus ja lisätä pahuutta. Auta oppi-
laita ymmärtämään, että salaliittojen menetelmät ja motiivit ovat usein hienovaraisia eikä 
niitä aina helposti huomaa. Kannusta heitä välttämään kanssakäymistä kaikkien sellaisten 
ryhmien tai henkilöiden kanssa, jotka jollakin tavoin muistuttavat salaliittoja.

3. Nefi 7:15–26
Aikana, jolloin vain harvat ovat uskollisia, Nefi jatkaa opettamista, ja jotkut kääntyvät
• Miltähän teistä olisi tuntunut, jos te olisitte asuneet nefiläisten keskuudessa sen jälkeen 

kun heidän hallituksensa oli kukistettu? Miksi?

• Kenen puoleen te arvelisitte kääntyneenne saadaksenne johdatusta ja ohjausta?

Pyydä muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet 3. Nefi 7:15–20. Pyydä 
luokkaa seuraamaan mukana ja panemaan merkille, miksi he näissä oloissa olisivat kenties 
halunneet seurata Nefiä. Voisit pyytää oppilaita pysähtymään aina jakeen tai kahden jälkeen, 
jotta voit pyytää oppilaita selittämään, miksi he olisivat ehkä saaneet innoitusta seurata Nefiä.

• Mikä oli Nefin sanoma ihmisille tänä aikana? (Ks. 3. Nefi 7:16.)

• Millä tavoin kirkon johtajat nykyään ovat Nefin kaltaisia?

• Milloin olette nähneet jonkun kirkon johtohenkilön opettavan ”voimalla ja suurella 
valtuudella”? (3. Nefi 7:17.)

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 7:21–26 ja panemaan merkille, kuinka niitä, 
jotka olivat kääntyneet, siunattiin sen vuoksi, että he seurasivat Nefiä ja tekivät parannuk-
sen synneistään. Kehota muutamia oppilaita selittämään, mitä he ovat saaneet selville.

• Mitä periaatteita me voimme oppia niiden esimerkistä, jotka tekivät parannuksen ja 
seurasivat Nefiä?

Oppilaat saattavat esittää useita eri totuuksia, mutta heidän tulisi tunnistaa seuraava peri-
aate: Jos teemme parannuksen ja seuraamme Herran palvelijoita, me saamme Pyhän 
Hengen vaikutuksen.

• Miksi parannus on välttämätön, jotta Pyhä Henki voi olla kanssamme?

• Miksihän Herran palvelijoiden seuraaminen auttaa meitä olemaan vastaanottavaisempia 
Pyhän Hengen johdatukselle?

Lue ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presidentti James E. Faustin seuraava lausunto:

”Olen päätynyt siihen, että hengellinen ohjaus riippuu suuressa määrin siitä, 
että on sopusoinnussa kirkon presidentin, ensimmäisen presidenttikunnan ja 
kahdentoista koorumin kanssa – jotka kaikki – – on hyväksytty profeetoiksi, 
näkijöiksi ja ilmoituksensaajiksi. En ymmärrä, kuinka voisimme odottaa 
olevamme täydellisessä sopusoinnussa Herran Hengen kanssa, jos emme ole 
sopusoinnussa kirkon presidentin ja toisten profeettojen, näkijöiden ja 

ilmoituksensaajien kanssa.” (Ks. ”Kutsuttu ja valittu”, Liahona, marraskuu 2005, s. 53–54.)

• Milloin olette tunteneet Pyhän Hengen vaikutusta, koska olette päättäneet olla kuuliaisia 
Herran palvelijoille?

Kannusta oppilaita kirjoittamaan muistiin vaikutelmia, joita he ovat saaneet siitä, mitä he 
voivat tehdä toteuttaakseen tänään oppimiaan totuuksia. Tähdennä, että silloinkin kun 
muut päättävät elää vastoin Herran käskyjä, kuten oli tilanne nefiläisten keskuudessa, me 
voimme päättää nöyrästi seurata Jumalaa ja Hänen valittuja palvelijoitaan.
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Johdanto
Kolmekymmentäkolme vuotta sen jälkeen kun nefiläiset 
olivat nähneet merkin Vapahtajan syntymästä, he alkoivat 
odottaa merkkiä, jonka Samuel Lamanilainen oli profe-
toinut Vapahtajan kuolemasta. Vaikka monia merkkejä 
annettiin, kansan keskuudessa alkoi syntyä epäilyksiä ja 
kiistoja. Seuraavan vuoden kuluessa Samuelin profetia 
toteutui. Sen jälkeen kun suuret myrskyt, maanjäristykset 

ja muut luonnonmullistukset olivat aiheuttaneet laajalle 
levinnyttä hävitystä, pimeys peitti maan kolmen päivän 
ajan. Ihmiset, jotka olivat selvinneet hengissä hävityksestä, 
kuulivat pimeyden keskellä Jeesuksen Kristuksen äänen. 
Hän kutsui heitä tekemään parannuksen ja palaamaan 
Hänen luokseen. Kun pimeys hälveni, ihmisten sureminen 
vaihtui iloksi ja Jeesuksen Kristuksen ylistykseksi.

OPPIAIHE 119

3. Nefi 8–10

Opetusehdotuksia

3. Nefi 8:1–18
Suuri hävitys on merkkinä Jeesuksen Kristuksen kuolemasta täyttäen Samuel 
Lamanilaisen profetian
Aloita oppiaihe esittämällä seuraava kysymys:

• Tiedättekö te mitään merkkejä, joita on jo tullut ja jotka osoittavat, että Vapahtajan toinen 
tuleminen on lähellä? (Voisit tuoda esiin, että monet profetiat, kuten evankeliumin 
palautus, profeetta Elian tuleminen ja se, että evankeliumia saarnataan kaikkialla maail-
massa, ovat toteutuneet tai toteutumassa.)

• Miltä teistä tuntuu, kun huomaatte jonkin olevan selkeä merkki siitä, että Vapahtajan 
toinen tuleminen on lähestymässä?

Selitä, että me elämme aikana, joka muistuttaa aikaa juuri ennen kuin Jeesus Kristus kävi 
nefiläisten luona. Aivan kuten nefiläiset odottivat merkkejä, joiden Samuel Lamanilainen 
oli profetoinut tarkoittavan Jeesuksen Kristuksen kuolemaa ja ylösnousemusta, meidänkin 
tulee odottaa Vapahtajan toisen tulemisen merkkejä.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 8:3–4 ja panemaan merkille eroja siinä, 
kuinka jotkut nefiläisistä suhtautuivat merkkeihin. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he 
löytävät. (Vaikka ihmiset odottivat merkkejä ”hyvin hartaasti”, heidän keskuudessaan oli 
”suuria epäilyksiä ja kiistoja”.)

• Millä tavoin kohdassa 3. Nefi 8:3–4 kuvailtu tilanne muistuttaa oloja nykyajan maailmassa?

• Kuinka me voimme vahvistaa uskoamme Jeesukseen Kristukseen silloinkin kun monet 
ympärillämme osoittavat epäilystä?

Kysy oppilailta, ovatko he koskaan kokeneet ankaraa myrskyä, maanjäristystä tai muuta 
luonnonmullistusta. Kun oppilaat vastaavat, pyydä heitä kertomaan, miltä heistä tuntui sen 
kokemuksen aikana tai jälkeen.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 8:5–7. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja 
panemaan merkille, mitä tapahtui 34. vuonna Jeesuksen Kristuksen syntymän jälkeen. Kehota 
oppilaita sitten lukemaan itsekseen 3. Nefi 8:8–18 ja panemaan merkille, mitä kaupunkien 
asukkaille tapahtui. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he löytävät. Muistuta oppilaille, että Samuel 
Lamanilainen oli profetoinut näistä asioista (ks. Hel. 14:20–27). Tähdennä, että profeettojen 
sanat toteutuvat täysin ja että Jumala vaatii jumalattomat vastuuseen näiden teoista.

3. Nefi 8:19–25
Pimeys peittää maan kolmen päivän ajan
Selitä, että sen jälkeen kun myrskyt ja maanjäristykset lakkasivat, pimeys peitti maan kol-
men päivän ajan. Sammuta hetkeksi huoneen valot. Kysy sitten oppilailta, ovatko he kos-
kaan olleet aivan pimeässä paikassa, kuten luolassa tai huoneessa, jossa ei ole ikkunoita.
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• Miltä teistä tuntui, kun olitte sellaisessa paikassa?

Tähdennä, että se pimeys, joka peitti maan kolmen päivän ajan, oli erilaista kuin se pimeys, 
joka tulee, kun sammutamme valot tai menemme paikkaan, jossa ei ole ikkunoita. Pyydä 
oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 8:19–23 ja panemaan merkille ilmauksia, jotka kuvai-
levat nefiläisten kokemaa pimeyttä. (Mahdollisia vastauksia: ”synkkä pimeys”, ”pimeyden 
huuru”, ”pimeyden sumut” ja ”[ei] voinut olla mitään valoa”.)

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 8:23–25 ja panemaan merkille, mikä vaikutus 
pimeydellä oli nefiläisiin, jotka olivat selvinneet hävityksestä. Pyydä oppilaita kertomaan, 
mitä he löytävät.

3. Nefi 9:1–14
Pimeyden keskellä Jeesus Kristus kutsuu niitä, jotka ovat selvinneet hengissä 
hävityksestä, tekemään parannuksen ja tulemaan luokseen
Kirjoita taululle seuraavat kysymykset. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 9:1–12 ja 
panemaan merkille vastauksia näihin kysymyksiin.

Miksi tämä hävitys tapahtui?

Kuinka Saatana suhtautui tähän hävitykseen?

Mitä tämä opettaa Saatanasta ja siitä, kuinka hän kohtelee niitä, jotka seuraavat häntä?

Lue oppilaille ääneen 3. Nefi 9:13–14. Pyydä oppilaita seuraamaan mukana ja panemaan 
merkille Vapahtajan kutsu niille, jotka olivat säästyneet hävitykseltä. Pyydä oppilaita kuvit-
telemaan sitä, kuinka nuo nefiläiset kuuntelivat Vapahtajan ääntä täydellisessä pimeydessä. 
He olivat ”säästyneet, koska [he olivat] vanhurskaampia kuin” ne, jotka oli hävitetty, mutta 
silti heidän täytyi tehdä parannus ja muuttua (ks. 3. Nefi 9:13; 10:12).

• Miltä arvelette nefiläisistä tuntuneen, kun he kuulivat tämän kutsun Vapahtajalta? Miksi?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan seitsemänkymmenen koorumin jäsenen, vanhin C. Scott 
Grow’n seuraavat sanat:

”Jeesus Kristus on sielumme Suuri Parantaja. – –

Kun teemme syntiä, Saatana sanoo meille, että olemme hukassa. Sitä vastoin meidän 
Lunastajamme tarjoaa lunastusta kaikille, sinulle ja minulle – huolimatta siitä, mitä 
olemme tehneet väärin.” (”Sovituksen ihme”, Liahona, toukokuu 2011, s. 109.)

Vahvista, että Vapahtajan kutsu kohdassa 3. Nefi 9:13 – tulla Hänen luokseen ja tulla paran-
netuksi – esitetään meille jokaiselle. Jotta Vapahtaja parantaisi meidät, meidän täytyy ottaa 
vastaan Hänen kutsunsa tulla Hänen luokseen, tehdä parannus synneistämme ja kokea 
kääntymys. Pyydä oppilaita ajattelemaan niitä elämänsä osa- alueita, joilla he tarvitsevat 
Vapahtajan parantamista. Pyydä heitä sitten kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan vastaus seuraavaan kysymykseen:

• Mitä sinun tulee tehdä päästäksesi osalliseksi Vapahtajan parantamisesta omassa elämässäsi?

3. Nefi 9:15–22
Vapahtaja julistaa, että Hänen uhrinsa kautta Mooseksen laki on täytetty
Lue ääneen 3. Nefi 9:19. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja panemaan merkille, 
mitä Jeesus Kristus ei sanojensa mukaan enää hyväksyisi nefiläisiltä. Saattaa olla tarpeen 
muistuttaa oppilaille, että nefiläiset elivät siihen aikaan Mooseksen lain mukaan. Osana 
Mooseksen lakia Herra oli käskenyt kansaansa uhraamaan eläinuhreja sen uhrin mallina ja 
kuvajaisena, jonka Vapahtaja antaisi sovituksessaan.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 9:20 ja panemaan merkille, mitä Vapahtajan sanojen 
mukaan nefiläisten oli nyt määrä uhrata uhrina. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he löytävät.

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että uhraa uhrina särkyneen sydämen ja murtuneen mielen?

• Mitä siunauksia Vapahtaja lupaa niille, jotka tulevat Hänen luokseen särkynein sydämin 
ja murtunein mielin?

Selitä, että vanhin D. Todd Christofferson kahdentoista apostolin koorumista on opetta-
nut yhden tavan ajatella ilmauksia ”särkynyt sydän” ja ”murtunut mieli”. Lue seuraava 

Henkilökohtaiset 
kysymykset
Henkilökohtaiset kysy-
mykset voivat auttaa 
oppilaita soveltamaan 
käytäntöön evankeliu-
min totuuksia. Näiden 
kysymysten luonteen 
vuoksi oppilaat saattavat 
epäröidä vastata niihin 
ääneen. Kun kehotat 
oppilaita vastaamaan 
henkilökohtaisiin 
kysymyksiin kirjoitta-
malla, he voivat vastata 
itsekseen ja vastaukset 
ovat avoimempia ja 
vilpittömämpiä. Sinun 
tulee kuitenkin varoittaa 
heitä kirjoittamasta luot-
tamuksellisista asioista 
kuten menneistä syn-
neistä tai rikkomuksista.
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lausunto ja pyydä oppilaita kuuntelemaan, mitä sanoja vanhin Christofferson käytti aut-
taakseen meitä ymmärtämään näitä ilmauksia:

”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 epäpuhdasta tai kelvotonta? Kun 

pääsette siitä eroon, se on lahja Vapahtajalle. Puuttuuko elämästänne jokin hyvä 

tapa tai luonteenpiirre? Kun omaksutte sen ja teette siitä osan persoonallisuut-

tanne, annatte lahjan Herralle.” (”Kun olet kääntynyt”, Liahona, toukokuu 2004, s. 12.)

• Mitä sanoja vanhin Christofferson käytti auttaakseen meitä ymmärtämään ilmauksen 
”särkynyt sydän”? (Parannusta tekevä.) Mitä mielestänne tarkoittaa, että jollakulla on 
parannusta tekevä sydän?

• Mitä sanaa vanhin Christofferson käytti auttaakseen meitä ymmärtämään ilmauksen ”mur-
tunut mieli”? (Tottelevainen.) Kuinka kuvailisitte henkilöä, jolla on tottelevainen mieli?

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 9:21–22 ja panemaan merkille Herran kuvaus 
siitä, kuinka meidän tulee tulla Hänen luokseen. Pyydä heitä kertomaan, mitä he löytävät. 
Näytä kuvaa pienestä lapsesta, ehkäpä jostakusta omassa perheessäsi.

• Kuinka kuvittelisitte pienen lapsen tulevan Vapahtajan luokse? Kuinka tämä auttaa teitä 
ymmärtämään, kuinka meidän pitäisi tulla Vapahtajan luokse?

Kirjoita taululle seuraavaa:

Jos me tulemme Kristuksen luokse särkynein sydämin ja murtunein mielin, Hän …

Pyydä oppilaita tarkastelemaan jakeita 3. Nefi 9:13–15, 19–22 huomatakseen, millä tavoin 
he voivat täydentää taululla olevan virkkeen. Kehota heitä kertomaan, mitä he saavat sel-
ville. Mahdollisia vastauksia: Hän parantaa meidät (ks. 3. Nefi 9:13), antaa meille iankaik-
kisen elämän (ks. 3. Nefi 9:14) ja ottaa meidät vastaan (ks. 3. Nefi 9:22). Kun oppilaat ovat 
vastanneet, täydennä taululla oleva ilmaus: Jos me tulemme Kristuksen luokse särkynein 
sydämin ja murtunein mielin, Hän ottaa meidät vastaan, parantaa meidät ja antaa 
meille iankaikkisen elämän.

3. Nefi 10
Herra tarjoutuu kokoamaan kansansa, niin kuin kanaemo kokoaa poikasensa
Tiivistä 3. Nefi 10:1–3 selittämällä, että kuultuaan Vapahtajan äänen ihmiset olivat niin häm-
mästyksissään, että he olivat hiljaa monen tunnin ajan. Sitten Hän jälleen puhui ihmisille.

Pyydä muutamaa oppilasta lukemaan vuorotellen ääneen jakeet 3. Nefi 10:4–6. Tuo esiin, 
että näissä jakeissa Vapahtaja puhuu Israelin huoneesta, liittokansastaan.

• Millä tavoin Vapahtaja on kuin kanaemo, joka suojelee poikasiaan vaaralta? Miksi Vapahtaja ei 
ollut koonnut ja suojellut koko Israelin huonetta? (He eivät tahtoneet tulla Hänen luokseen.)

• Mitä Vapahtaja lupasi niille, jotka tekisivät parannuksen ja palaisivat Hänen luokseen? 
(Hän kokoaisi heidät, niin kuin kanaemo kokoaa poikasensa.)

Pyydä oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäi-
väkirjaan vastaus seuraavaan kysymykseen. (Voisit kirjoittaa tämän kysymyksen taululle tai 
lukea sen hitaasti, jotta oppilaat voivat kirjoittaa sen muistiin.)

• Milloin sinä olet tuntenut Vapahtajan kutsun ottaa vastaan Hänen ravintoaan ja varjelustaan?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 10:9–11. Pyydä luokkaa seuraamaan 
mukana ja panemaan merkille, mitä tapahtui sen jälkeen kun Vapahtaja oli puhunut kan-
salle. Voisit lopuksi todistaa, että Vapahtaja on armollinen kaikille niille, jotka tulevat Hänen 
luokseen särkynein sydämin ja murtunein mielin. Voisit myös selittää, että seuraavalla 
oppitunnilla oppilaat keskustelevat Vapahtajan käynnistä kansan luona ja siitä, kuinka Hän 
palveli heitä jokaista henkilökohtaisesti.
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Johdanto
Sen hävityksen ja kolmen päivän pimeyden jälkeen, jotka 
olivat merkkinä Vapahtajan kuolemasta, suunnilleen 
2 500 nefiläistä miestä, naista ja lasta kokoontui temp-
pelin ympärille Runsaudenmaassa (ks. 3. Nefi 17:25). 
Kun he puhuivat keskenään, he kuulivat taivaallisen Isän 
äänen esittelevän Poikansa Jeesuksen Kristuksen, joka 

sitten ilmestyi. Jeesus Kristus kutsui ihmisiä tulemaan 
omin silmin todistamaan, että Hänet oli surmattu maa-
ilman syntien tähden. Yksi kerrallaan he tulivat Hänen 
luokseen ja tunnustelivat haavaa Hänen kyljessään ja 
naulojen jälkiä Hänen käsissään ja jaloissaan.
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3. Nefi 11:1–17

Opetusehdotuksia

3. Nefi 11:1–7
Nefiläiset kuulevat Isän äänen, joka ilmoittaa Hänen Poikansa ilmestymisestä
Kun oppilaat tulevat luokkaan, anna kirkon musiikin tai yleiskonferenssin äänitteen soida 
hiljaa taustalla – niin että sen kuulee juuri ja juuri. Pysäytä äänite, kun on aika pitää alku-
rukous ja hengellinen ajatus. Kysy oppilailta rukouksen jälkeen, kuulivatko he äänitteen. 
(Ellei sinulla ole apuvälineitä tämän toiminnan toteuttamiseen, voisit pyytää yhtä oppilasta 
lukemaan vaimealla äänellä lukua 3. Nefi 11 samalla kun oppilaat tulevat sisään. Jos päädyt 
tähän vaihtoehtoon, se onnistuu parhaiten, jos annat tehtävän edellisenä päivänä sellaiselle 
oppilaalle, joka yleensä tulee hyvissä ajoin.)

• Mitä ihmisen täytyy tehdä kuullakseen ja ymmärtääkseen vaimeaa ääntä?

• Mikä oli sen laulun (tai yleiskonferenssipuheen tai pyhien kirjoitusten kohdan) sanoma, 
joka kuului taustalla, kun tulitte tänään luokkaan?

• Oliko helppoa vai vaikeaa kuulla ja ymmärtää sanat, kun kaikki olivat tulossa luokkaan? Miksi?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 11:1–3. Pyydä luokkaa seuraamaan 
mukana ja panemaan merkille, mitä nefiläisten oli vaikea ymmärtää.

• Kuinka ääntä kuvaillaan kohdassa 3. Nefi 11:3? (Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitse-
vät äänen kuvauksen pyhiin kirjoituksiinsa.)

• Mikä vaikutus äänellä oli niihin, jotka sen kuulivat?

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 11:4–7 ja panemaan merkille, mitä nefiläiset 
tekivät eri tavalla ymmärtääkseen äänen, kun he kuulivat sen kolmannen kerran.

• Mitä nefiläiset tekivät eri tavalla, kun he kuulivat äänen kolmannen kerran?

• Kenen äänen ihmiset kuulivat kohdasta 3. Nefi 11:7 lukemanne perusteella? (He kuuli-
vat taivaallisen Isän äänen, joka esitteli Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen.)

Voisit pyytää oppilaita lukemaan Hel. 5:30 ja panemaan merkille toinen Herran äänen kuvaus.

• Millä tavoin nefiläisten kuulema ääni muistuttaa niitä kehotuksia, joita saamme Pyhältä 
Hengeltä? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta heidän tulisi tunnistaa seuraava 
totuus: Pyhä Henki puhuu meille usein tunteidemme kautta.)

• Miksi on tärkeää kiinnittää huomiota siihen innoitukseen, jota saamme Herralta Pyhän 
Hengen kautta?

Pyydä oppilaita kertomaan kokemuksista, joita heillä on ollut, kun he ovat tunteneet 
Pyhän Hengen innoituksen tulevan mieleensä tai sydämeensä. Pyydä heitä kuvailemaan, 
miltä heistä on tuntunut. Voisit kertoa omankin kokemuksen.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista apostolin koorumin presidentin Boyd K. 
Packerin seuraava lausunto siitä, mitä meidän tulee tehdä kuunnellaksemme ja ymmär-
tääksemme Pyhän Hengen kautta tulevaa Herran ääntä:

Oppiaiheen etenemisen 
suunnitteleminen
Suunnittele jokaisen 
oppiaiheen eteneminen 
niin että käytät riittä-
västi aikaa tärkeimpiin 
osuuksiin. Esimerkiksi 
tämän oppiaiheen 
lopussa oppilailla on 
mahdollisuus lausua 
todistus Jeesuksesta Kris-
tuksesta. Vaikka oppi-
aiheen muut osat ovat 
tärkeitä, varmista, että 
todistusten lausumiseen 
jää riittävästi aikaa.
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”Henki ei kiinnitä huomiotamme huutamalla. Se ei koskaan ravistele meitä 
kovakouraisesti. Henki kuiskaa. Se hyväilee tosiaankin niin lempeästi, että 
jos mielessämme on jotakin muuta, emme tunne sitä lainkaan.

Joskus Henki koskettaa juuri sen verran tai juuri niin usein, että kiinnitämme 
siihen huomion. Mutta kokemukseni 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.)

• Minkä periaatteen voimme oppia kohdasta 3. Nefi 11:1–7 ja presidentti Packerilta? 
(Oppilaat saattavat esittää useita eri vastauksia, mutta varmista, että he tunnistavat seu-
raavan totuuden: Kun opimme, kuinka Pyhän Hengen kautta tulevaa Herran ääntä 
tulee kuunnella, me pystymme ymmärtämään, mitä Hän viestittää meille.)

• Mikä auttaa teitä valmistamaan mieltänne ja sydäntänne, jotta kuulisitte ja ymmärtäisitte 
Pyhän Hengen kuiskauksia?

3. Nefi 11:8–17
Jeesus Kristus ilmestyy nefiläisille ja kutsuu heitä yksitellen tunnustelemaan haa-
vojen jälkiä käsissään, jaloissaan ja kyljessään
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 11:8–10. Pyydä luokkaa seuraamaan 
mukana ja kuvittelemaan, millaista olisi mahtanut olla nefiläisten keskuudessa sinä aikana. 
Aseta näkyviin kuva Jeesus opettaa läntisellä pallonpuoliskolla (62380; Evankeliumiaiheinen 
kuvakirja, 2009, nro 82) ja kysy:

• Mitä ajatuksia ja tuntemuksia luulisitte, että teillä olisi ollut, jos olisitte olleet nefiläisten 
keskuudessa, kun Vapahtaja kävi heidän luonaan?

Muistuta oppilaita siitä pimeydestä ja hävityksestä, jonka nefiläiset olivat kokeneet juuri 
ennen Vapahtajan ilmestymistä. Kehota sitten yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahden-
toista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Jeffrey R. Hollandin seuraava lausunto siitä, 
miten tärkeä Vapahtajan ilmestyminen oli nefiläisille:

”Tuosta ilmestymisestä ja tuosta julistuksesta muodostui keskipiste, ylimaalli-
nen hetki koko Mormonin kirjan historiassa. Tämä näyttäytyminen ja tämä 
julistus olivat vaikuttaneet jokaiseen nefiläiseen profeettaan ja innoittaneet 
heitä kuudensadan edeltäneen vuoden ajan, puhumattakaan heidän israeli-
laisista 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 tullut.” (Christ and the New Covenant: 
The Messianic Message of the Book of Mormon, 1997, s. 250–251.)

Selitä oppilaille, että oppitunnin seuraavan osuuden tarkoituksena on antaa heille mahdolli-
suus pohdiskella Vapahtajan käyntiä itsekseen. Valmista ennen oppituntia jokaiselle oppilaalle 
moniste, jossa on seuraavat ohjeet ja kysymykset (tai kirjoita ne taululle tai isolle paperille). 
Anna oppilaille riittävästi aikaa lukea 3. Nefi 11:11–17 ja noudattaa monisteessa olevia ohjeita. 
Kannusta heitä pohtimaan huolellisesti näiden jakeiden merkitystä, kun he tutkivat niitä.

 1. Lue itseksesi 3. Nefi 11:11–12. Pane merkille, mitä Jeesus Kristus halusi ihmisten tietävän 
Hänestä ja siitä, mitä Hän oli tehnyt kuolevaisuudessa suorittamansa palvelutyön aikana. 
Pohdi seuraavia kysymyksiä:

• Mikä Vapahtajan lausumista ilmauksista kohdassa 3. Nefi 11:11 on sinulle kaikkein 
merkityksellisin? Miksi?

• Mitä Vapahtaja tarkoitti, kun Hän sanoi: ”Minä olen juonut siitä katkerasta maljasta, 
jonka Isä on antanut minulle”? Miksi on tärkeää tietää, että Jeesus Kristus on aina 
alistunut taivaallisen Isän tahtoon?

 2. Lue 3. Nefi 11:13–15 ja pohdi seuraavia kysymyksiä:

• Mitä Vapahtaja kehotti nefiläisiä tekemään? Mitä Hän halusi heidän tietävän tämän 
kokemuksen tuloksena?
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• Ihmiset menivät Vapahtajan luokse ”yksitellen, kunnes he kaikki olivat menneet” (3. Nefi 
11:15). Kun ottaa huomioon, että väkijoukossa oli suunnilleen 2 500 ihmistä (ks. 3. Nefi 
17:25), mitä tämä opettaa sinulle siitä, miten Vapahtaja suhtautuu meihin jokaiseen?

 3. Kirjoita seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan vastaus 
seuraaviin kysymyksiin:

• Mistähän syystä Herra halusi ihmisten näkevän Hänet ja koskettavan Häntä ”yksitellen”?

• Mitenhän sinuun vaikuttaisi se, että voisit koskettaa niitä haavoja, jotka Vapahtaja sai 
sovittaessaan sinun syntejäsi?

 4. Voisit kirjoittaa pyhiin kirjoituksiisi kohdan 3. Nefi 11:11–15 marginaaliin seuraavan 
totuuden: Jeesus Kristus kutsuu minua saamaan henkilökohtaisen todistuksen 
siitä, että Hän on minun Vapahtajani. Kirjoita seminaarimuistivihkoon tai pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan vastaus seuraaviin kysymyksiin:

• Mitkä kokemukset ovat johtaneet sinut saamaan oman todistuksesi siitä, että Jeesus 
Kristus on sinun Vapahtajasi?

• Mitä arvelisit, että Vapahtaja haluaisi sinun tekevän vahvistaaksesi todistustasi Hänestä?

• Milloin olet tuntenut, että Vapahtaja tuntee sinut ja on siunannut sinua henkilökohtaisesti?

Kun oppilailla on ollut riittävästi aikaa tehdä tämä tehtävä, pyydä yhtä oppilasta lukemaan 
ääneen 3. Nefi 11:16–17. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä 
ihmiset tekivät saatuaan tämän henkilökohtaisen kokemuksen Vapahtajan kanssa. Voisit 
selittää, että hoosianna on heprealainen sana, joka tarkoittaa ’pelasta nyt’ tai ’pelastathan 
meidät’, ja sitä käytetään kaikkialla pyhissä kirjoituksissa ylistyksen ja rukouksen huudah-
duksena (ks. PKO, ”Hoosianna”, scriptures.lds.org/fi).

• Miksihän ihmiset huusivat ”hoosianna” sen jälkeen mitä he olivat kokeneet Vapahtajan 
kanssa?

Kehota oppilaita katsomaan tarkemmin kohtaa 3. Nefi 11:15. Pyydä heitä mainitsemaan, 
mitä ihmiset tekivät, kun he olivat nähneet Vapahtajan haavat ja tunnustelleet niitä. (Ihmi-
set todistivat, että se oli Jeesus Kristus.)

• Onko meidän tarpeen pystyä näkemään ja koskettamaan Vapahtajaa tietääksemme, että 
Hän elää? (Ks. Moroni 10:5.) Kuinka me voimme todistaa Jeesuksesta Kristuksesta?

• Kuinka me voimme soveltaa jaetta 3. Nefi 11:15 itseemme? Mitä meidän jokaisen tulee 
tehdä, kun olemme saaneet todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta? (Kun saamme oma-
kohtaisen todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta, meillä on vastuu todistaa Hänestä.)

Pyydä oppitunnin lopuksi oppilaita kertomaan tilanteista, jolloin he ovat lausuneet todis-
tuksensa Jeesuksesta Kristuksesta muille. Sikäli kuin on aikaa, pyydä kaikkia halukkaita 
lausumaan lyhyt todistus Vapahtajasta ja ehkä kertomaan, mitä he ovat tehneet saadakseen 
todistuksensa. Mikäli aikaa jää, voisit myös pyytää heitä kertomaan jotakin, mitä he ovat 
kirjoittaneet tai tunteneet tutkiessaan tänään lukua 3. Nefi 11.

Kommentteja ja taustatietoja
3. Nefi 11:3. ”Vieno ääni”

Presidentti Boyd K. Packer kahdentoista apostolin 
koorumista on selittänyt, kuinka Pyhän Hengen ääni 
vaikuttaa mieleemme ja sydämeemme:

”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, jos suostutte siihen. Se on 
hengellinen ääni, joka tulee mieleen ikään kuin sydä-
meen pantu ajatus tai tunne. – –

Teidän ei odoteta kulkevan läpi elämän tekemättä vir-
heitä, mutta te ette tee mitään isoa virhettä ilman että 
Hengen kehotukset varoittavat teitä ensin.” (”Neuvoja 
nuorille”, Liahona, marraskuu 2011, s. 17–18.)
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Johdanto
Tässä oppiaiheessa lukuja 3. Nefi 1–7 koskeva toiminta tähden-
tää joitakin niistä opeista ja periaatteista, jotka voivat auttaa 
oppilaita paremmin ymmärtämään, mitä tarkoittaa kääntymyk-
sen kokeminen Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin. Lukujen 
3. Nefi 8–10 opetustoiminnat valmistavat oppilaita pohdiske-
lemaan todistustaan Vapahtajasta, kun he saavat tietoa Hänen 
ilmestymisestään Lehin jälkeläisille luvussa 3. Nefi 11.

Opetusehdotuksia

3. Nefi 1–7
Merkit ja ihmeet ilmoittavat Jeesuksen Kristuksen syntymän; 
ihmiset kulkevat edestakaisin vanhurskauden ja pahuuden välillä, 
kunnes hallitus kukistuu
Piirrä taululle seuraavankaltainen viiva:

Kysy: Kuinka tämä viiva saattaisi kuvastaa nefiläisiä luvuissa 
3. Nefi 1–7 sen perusteella, mitä olette tutkineet tällä menneellä 
viikolla? (Voisit kehottaa oppilaita tarkastelemaan lukujen 
3. Nefi 1–7 tiivistelmiä, jotta he muistaisivat, kuinka nefiläiset 
ailahtelivat edestakaisin vanhurskauden ja jumalattomuuden 
välillä vuosina 1–33 jKr.)

Auta oppilaita miettimään, mitä luvut 3. Nefi 1–7 voivat opettaa 
meille siitä, mitä on kokea todellinen kääntymys Jeesukseen 
Kristukseen ja Hänen evankeliumiinsa, kehottamalla yhtä 

Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe
3. Nefi 1–11:17 (Viikko 24)

Valmisteluaineisto 
kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä 
oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä opeista ja periaatteista, joita 
oppilaat oppivat tutkiessaan lukualuetta 3. Nefi 1–11:17 
(viikko 24), mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiai-
heesi osana. Opettamasi oppiaihe keskittyy vain muutamiin 
näistä opeista ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen keho-
tuksia, kun mietit oppilaidesi tarpeita.

Päivä 1 (3. Nefi 1)
Kun oppilaat tutkivat Samuel Lamanilaisen profetioiden toteutu-
mista, jotka koskivat Jeesuksen Kristuksen syntymää, he oppivat, 
että Herra toteuttaa kaikki sanat, joita Hän on käskenyt profeet-
tojensa puhua. Niiden esimerkistä, jotka olivat uskollisia silloinkin, 
kun epäuskoiset suunnittelivat heidän hävittämistään, oppilaat 
oppivat, että kun kohtaamme Saatanan valheita, me voimme 
päättää uskoa Jeesukseen Kristukseen ja pysyä uskollisina. Joi-
denkin lamanilaisnuorten kapinointi osoitti oppilaille, että jos me 
annamme periksi kiusaukselle, meidän esimerkillämme voi olla 
kielteinen vaikutus muiden uskoon ja vanhurskauteen.

Päivä 2 (3. Nefi 2–5)
Lukiessaan ihmisten vanhurskauden vähenemisestä oppilaat 
havaitsivat, että jos me unohdamme aiemmat hengelliset koke-
mukset, meistä tulee suojattomampia Saatanan houkutuksia ja 
petoksia vastaan. Kun oppilaat tarkastelivat Giddianhin petollista 
kirjettä Lakoneukselle, he huomasivat, kuinka Saatana ja hänen 
seuraajansa käyttävät usein imartelua, valheellisia lupauksia ja 
uhkauksia johtaakseen ihmisiä harhaan. Oppilaat oppivat niiltä 
nefiläisiltä ja lamanilaisilta, jotka menestyksekkäästi puolustau-
tuivat Gadiantonin rosvoja vastaan, että kun valmistaudumme 
hengellisesti ja ajallisesti, Herra vahvistaa meitä voittamaan 
haasteemme. Kun oppilaat lukivat, kuinka nefiläiset ylistivät 
Herraa vapautumisestaan, he oppivat, että Jumalan hyvyyden 
ja armon tunnustaminen vapautuessamme vaikeuksista auttaa 
meitä pysymään nöyrinä. Nefiläisten pyrkimykset saarnata evan-
keliumia ja Mormonin julistus, joka koski hänen velvollisuuttaan, 
havainnollistavat sitä, että Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina 
meillä on vastuu opettaa muille tietä ikuiseen elämään.

Päivä 3 (3. Nefi 6–10)
Kun oppilaat lukivat siitä, kuinka nefiläiset ja lamanilaiset 
lankesivat jälleen pahuuteen, he huomasivat, että kun 
olemme ylpeitä, me sallimme Saatanalle suuremman voiman 
houkutella meitä ja johtaa meidät tekemään enemmän 
syntiä. Mutta joidenkin ihmisten vanhurskas esimerkki osoitti, 
että me voimme päättää olla nöyriä ja uskollisia olosuhteis-
tamme riippumatta. Kun nefiläisten hallitus hajosi, ne, jotka 
seurasivat Nefiä, osoittivat, että jos teemme parannuksen ja 
seuraamme Herran palvelijoita, me saamme nauttia Pyhän 

Hengen vaikutuksesta elämässämme. Kauhean hävityksen jäl-
keen kaikki ihmiset koko maassa kuulivat Jeesuksen Kristuk-
sen äänen julistavan pimeyden keskellä, että jos me tulemme 
Hänen luokseen särkynein sydämin ja murtunein mielin, Hän 
parantaa meidät ja antaa meille iankaikkisen elämän.

Päivä 4 (3. Nefi 11:1–17)
Kun oppilaat lukivat siitä, kun Isä ilmoitti Jeesuksesta Kristuk-
sesta, he huomasivat, että Pyhä Henki puhuu meille usein tun-
teidemme kautta. He oppivat myös, että kun opimme, kuinka 
tulee kuunnella Pyhän Hengen kautta tulevaa Herran ääntä, 
me pystymme ymmärtämään, mitä Hän viestittää meille. Ker-
tomus siitä, kuinka Vapahtaja aloitti palvelutyönsä nefiläisten 
keskuudessa, opetti oppilaille, että Jeesus Kristus kutsuu meitä 
kaikkia saamaan henkilökohtaisen todistuksen siitä, että Hän 
on meidän Vapahtajamme, ja että kun me saamme tämän 
todistuksen, meillä on vastuu todistaa Hänestä.
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KOTIOPISKELUSEMINAARIN OPPIAIHE

oppilasta lukemaan ääneen ensimmäisen presidenttikunnan jäse-
nen, presidentti Marion G. Romneyn seuraava lausunto. (Mikäli 
mahdollista, varaa kopio jokaiselle oppilaalle ja pyydä heitä 
alleviivaamaan ilmauksia tai sanoja, joiden he tuntevat parhaiten 
kuvaavan kääntynyttä henkilöä.)

”Kääntymys on hengellinen ja moraalinen muutos. Sanalla 
kääntynyt tarkoitetaan paitsi Jeesuksen ja Hänen opetustensa 
hyväksymistä henkisellä tasolla myös liikkeellepanevaa uskoa 
Häneen ja Hänen evankeliumiinsa. – – Ihmisessä, joka on todella 
kokonaan kääntynyt, halu tehdä jotakin vastoin Jeesuksen Kris-
tuksen evankeliumia on itse asiassa kuollut. Ja sen tilalle on tullut 
rakkaus Jumalaa kohtaan sekä pysyvä ja hallitseva päättäväisyys 
pitää Hänen käskynsä.” (Ks. Richard G. Scott, ”Täydellinen kään-
tymys tuo onnen”, Liahona, heinäkuu 2002, s. 27.)

Kysy: Mitkä ilmaukset tai sanat kuvailevat kääntynyttä henkilöä 
mielestänne parhaiten?

Piirrä taululle seuraava taulukko tai laadi siitä moniste oppilaille:

Uskonkäsitykset ja 
teot, jotka johtavat 
kääntymykseen

Uskonkäsitykset ja 
teot, jotka heiken-
tävät kääntymystä

3. Nefi 1:15–23, 
27–30

3. Nefi 2:1–3; 
3:1–10

3. Nefi 4:7–12, 
30–33

3. Nefi 6:13–18; 
7:1–5

3. Nefi 7:15–22

Anna kullekin oppilaalle yksi taulukossa olevista pyhien kirjoitus-
ten kohdista. Anna luokan jäsenille aikaa etsiä heille annetusta 
kohdasta uskonkäsityksiä ja tekoja, jotka joko johtavat kään-
tymykseen tai heikentävät sitä. Monet niistä periaatteista, joita 
oppilaat ehkä löytävät, ovat tämän oppiaiheen alussa tiivistel-
mässä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä oppiaiheista päivien 
1–3 kohdalla. Samalla kun oppilaat kertovat, mitä he löytävät, kir-
joita heidän vastauksiaan taululle tai kannusta heitä kirjoittamaan 
niitä monisteeseensa. Auta oppilaita soveltamaan löytämiään 
periaatteita käytäntöön esittämällä seuraavanlaisia kysymyksiä 
yhdestä tai kahdesta totuudesta, jonka he ovat tunnistaneet:

• Kuinka te tai joku tuntemanne henkilö olette eläneet kyseisen 
totuuden mukaan tai kokeneet kyseisen periaatteen todeksi?

• Minkä neuvon antaisitte löytämänne totuuden pohjalta 
auttaaksenne jotakuta kokemaan syvemmän kääntymyksen ja 
olemaan hengellisesti vakaampi?

3. Nefi 8–11:17
Suuri hävitys ja pimeys ovat merkkinä Jeesuksen Kristuksen kuole-
masta; ylösnousemuksensa jälkeen Hän käy Lehin jälkeläisten luona
Kehota yhtä oppilasta esittämään lyhyesti luvun 3. Nefi 8 tapah-
tumat ja kertomaan luokalle, mitä tuntemuksia tai vaikutelmia 

hän sai tutkiessaan tätä lukua menneellä viikolla. Pyydä yhtä 
oppilasta lukemaan 3. Nefi 8:20–23. Kehota luokkaa selittä-
mään, miksi se merkki, jota näissä jakeissa kuvaillaan, on sopiva 
merkki osoittamaan Jeesuksen Kristuksen kuoleman. Voisit 
tähdentää nefiläisten kokemaa pimeyttä seuraavalla toiminnalla:

Anna jokaiselle oppilaalle taskulamppu ja sammuta huoneen 
valot. (Ellei sinulla ole riittävästi taskulamppuja, oppilaiden täytyy 
käyttää niitä yhdessä.) Pyydä oppilaita sytyttämään taskulamp-
punsa ja kehota muutamia heistä lukemaan vuorotellen ääneen 
jakeet 3. Nefi 9:13–20. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja 
panemaan merkille, mitä totuuksia ihmiset oppivat Jeesuksesta 
Kristuksesta, kun he kokivat Hänen kuolemansa jälkeisen pimey-
den. Kun valot on laitettu jälleen päälle, tee taululle yhteenveto 
oppilaiden tunnistamista totuuksista. Tähdennä seuraavia peri-
aatteita: Jeesus Kristus on maailman valo ja elämä. Jos me 
tulemme Jeesuksen Kristuksen luokse särkynein sydämin 
ja murtunein mielin, Hän ottaa meidät vastaan, parantaa 
meidät ja antaa meille iankaikkisen elämän.

Tiivistä 3. Nefi 11:1–7 selittämällä, että ihmiset, jotka olivat 
selvinneet hengissä hävityksestä, kokoontuivat temppelin luo 
Runsaudenmaassa.

Näytä kuvaa Jeesus opettaa läntisellä pallonpuoliskolla (62380; 
Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009, nro 82) tai Jeesus paran-
taa nefiläisiä (Evankeliumiaiheinen kuvakirja, nro 83). Kehota 
oppilaita kuvittelemaan mielessään kohdan 3. Nefi 11:8–17 
tapahtuma samalla kun luet sen heille. Keskeytä lukemisesi aika 
ajoin ja kehota oppilaita kertomaan, miltä heistä tuntuu, kun 
he kuvittelevat mielessään tätä kokemusta, varsinkin nefiläisten 
yksitellen saamaa kokemusta Vapahtajan kanssa, kuten sitä 
kuvataan jakeessa 3. Nefi 11:15.

Kun olet lukenut kohdan 3. Nefi 11:8–17, esitä oppilaille seu-
raavat kysymykset: Kehota heitä pohdiskelemaan kysymyksiä 
itsekseen jonkin aikaa ennen kuin he vastaavat. (Varmista, että 
jätät oppilaille riittävästi aikaa vastata näihin kysymyksiin, jottei 
heistä tunnu, että heitä hoputetaan heidän pohdiskellessaan ja 
kertoessaan tuntemuksistaan ja todistuksestaan.)

• Jos te olisitte olleet nefiläisten keskuudessa ja teillä olisi ollut 
tilaisuus tunnustella Vapahtajan haavoja, mitä te olisitte sano-
neet Hänelle?

• Kun Jeesus Kristus esittäytyi nefiläisille, miksihän on mer-
kittävää, että Hän kiinnitti huomiota ”katkeraan maljaan”? 
(Ks. 3. Nefi 11:11.)

• Mikä on se ”katkera malja”, johon Jeesus Kristus viittasi?  
(Ks. OL 19:16–19.)

Lausu todistuksesi Vapahtajasta ja siitä valosta, joka on tullut 
elämääsi, kun olet seurannut Häntä. (Voisit myös kannustaa 
oppilaita muistamaan ne tuntemukset, joita he ovat kokeneet 
tämän oppiaiheen aikana, ja kirjoittamaan niitä kotona henkilö-
kohtaiseen päiväkirjaansa.)

Seuraava viikko (3. Nefi 11:18–16:20)
Kehota oppilaita miettimään seuraavia kysymyksiä, kun he opis-
kelevat seuraavalla viikolla: Pidänkö minä ketään vihollisenani? 
Jos pidän, kuinka kohtelen heitä? Mitä hyveitä Jumala pitää 
tärkeinä minun elämässäni? Onko hyväksyttävää tuomita muita 
ihmisiä? Oppilaat löytävät vastauksia näihin kysymyksiin, kun he 
tutkivat Vapahtajan sanoja viikolla 25.
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Johdanto
Kun nefiläiset olivat tulleet tunnustelemaan haavojen 
jälkiä Vapahtajan käsissä, jaloissa ja kyljessä, Herra 
antoi Nefille ja muille vallan kastaa ja suorittaa muita 

pappeuden tehtäviä. Vapahtaja myös kehotti ihmisiä 
välttämään kiistelyä ja lupasi, että ne, jotka elävät 
Hänen oppinsa mukaan, perivät Jumalan valtakunnan.

OPPIAIHE 121

3. Nefi 11:18–41

Opetusehdotuksia

3. Nefi 11:18–27
Jeesus Kristus antaa Nefille ja muille vallan kastaa
Kirjoita ennen oppituntia taululle seuraavat kysymykset: Kuka voi kastaa minut? Kuinka 
kaste toimitetaan?

Jos oppilaidesi joukossa on yksi tai useampia oppilaita, jotka ovat äskettäin liittyneet kirk-
koon, voisit aloittaa tämän oppiaiheen pyytämällä heitä kertomaan joistakin kokemuksis-
taan siltä ajalta, kun he saivat tietoa kirkosta. Kysy heiltä, miettivätkö he vastauksia kahteen 
taululla olevaan kysymykseen, kun he päättivät mennä kasteelle.

Voisit aloittaa tämän oppitunnin myös kehottamalla oppilaita kuvittelemaan, että yksi hei-
dän ystävistään on äskettäin päättänyt liittyä kirkkoon ja on esittänyt heille taululla olevat 
kaksi kysymystä. Pyydä oppilaita selittämään, kuinka he saattaisivat vastata näihin kysy-
myksiin. Tai voisit kehottaa kahta oppilasta esittämään roolileikkinä keskustelun kirkon 
jäsenen ja hänen ystävänsä välillä käyttäen näitä kysymyksiä.

Muistuta oppilaita siitä, että edellisellä oppitunnilla he saivat kuulla Jeesuksen Kristuk-
sen ilmestymisestä joukolle nefiläisiä. Jeesus Kristus kutsui heitä saamaan omakohtaisen 
todistuksen Hänen ylösnousemuksestaan ja jumalallisuudestaan tunnustelemalla haavojen 
jälkiä Hänen käsissään, jaloissaan ja kyljessään. Selitä, että heti tämän kokemuksen jälkeen 
Vapahtaja opetti ihmisille oppinsa, joka tarkoittaa Häneen uskomista, kasteelle menemistä 
ja Pyhän Hengen saamista.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 11:18–22. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana 
ja panemaan merkille vastauksia kysymykseen Kuka voi kastaa minut? Pyydä yhtä oppilasta 
kirjoittamaan vastauksia taululle kysymyksen alle. Vaikka oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, 
heidän tulisi tunnistaa seuraava totuus: Kastajalla täytyy olla asianmukainen valtuus. 
(Mikäli tätä ajatusta ei ole vielä kirjoitettu taululle, voisit lisätä sen vastausten luetteloon.)

Voisit auttaa oppilaita ymmärtämään tämän totuuden paremmin selittämällä lyhyesti, 
että kasteen voi toimittaa vain henkilö, jolla on Aaronin pappeudessa papin virka (ks. 
OL 20:46), tai joku, jolle on annettu Melkisedekin pappeus (ks. OL 20:38–39; 107:10–11). 
Lisäksi tämän henkilön on toimittava sen pappeusjohtajan johdolla, jolla on toimituksen 
valtuuttamiseen tarvittavat pappeuden avaimet (kuten piispa, seurakunnanjohtaja tai 
lähetysjohtaja).

• Miksihän Herra vaatii, että kastetoimituksen suorittaa valtuutettu pappeudenhaltija?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 11:23–27. Pyydä luokkaa seuraamaan 
mukana ja panemaan merkille vastauksia kysymykseen Kuinka kaste toimitetaan? Pyydä 
yhtä oppilasta kirjoittamaan heidän vastauksiaan taululle kysymyksen alle.

• Mitä tehdään, jos kastetoimituksessa toimituksen sanoja ei lausuta oikein tai jos kas-
tettavaa henkilöä ei upoteta täysin veden alle? (Toimitus tehdään uudelleen.) Minkä 
totuuden me voimme oppia tästä? (Vaikka oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, heidän 
tulisi tunnistaa seuraava totuus: Kaste on toimitettava Herran asettamalla tavalla. 
Voisit kirjoittaa tämän lausuman taululle.)

• Miksihän on tärkeää, että kasteet toimitetaan täsmälleen Herran asettamalla tavalla?

Sovella oppiaihetta
Monien tämän oppikir-
jan oppiaiheiden alussa 
ehdotetaan toimintaa 
tai kysymystä, jonka 
tarkoituksena on valmis-
taa oppilaita tutkimaan 
pyhiä kirjoituksia. Voit 
sovittaa nämä ehdotuk-
set oppilaiden tarpeiden 
ja olosuhteiden mukaan.
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3.  NEFI  11:18 – 41

Voisit auttaa oppilaita tuntemaan niiden totuuksien tärkeyden, joista keskustelitte kohdan 
3. Nefi 11:18–27 yhteydessä, esittämällä heille seuraavia kysymyksiä:

• Miltä teistä tuntui, kun teidät kastettiin? Mitä teille merkitsee tieto siitä, että teidät on 
kastanut henkilö, jolla on asianmukainen valtuus, ja että teidät on kastettu Herran aset-
tamalla tavalla?

• Oletteko äskettäin olleet kastetilaisuudessa? Miltä teistä tuntui?

Jos joku oppilaistasi on asetettu Aaronin pappeudessa papin virkaan, kysy:

• Kuinka tieto siitä, että sinulla on valtuus kastaa, vaikuttaa sinuun? (Voisit kysyä, onko 
jollakulla luokkasi oppilaista ollut tilaisuus kastaa joku. Jos jollakulla on ollut, pyydä 
häntä kertomaan, miltä hänestä tuntui ja mitä hän oppi sen kokemuksen aikana.)

Voisit kertoa omista kokemuksistasi ja tuntemuksistasi, jotka liittyvät pyhään 
kastetoimitukseen.

3. Nefi 11:28–30
Jeesus Kristus varoittaa, että kiistely on Perkeleestä
Kirjoita taululle sana kiistely.

• Mitä kiistely on? (Väittelyä, riitelyä tai erimielisyyttä.)

Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimis-
päiväkirjaan lyhyesti luettelo tilanteista tai toiminnoista, joissa saattaa syntyä kiistelyä. 
Kun oppilailla on ollut riittävästi aikaa kirjoittaa, pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 
3. Nefi 11:28–30. Kehota luokkaa seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mistä jotkut 
nefiläiset kiistelivät.

• Mistä jotkut nefiläisistä olivat ilmeisesti kiistelleet? (Kastetoimituksesta [ks. myös 3. Nefi 
11:22] ja Kristuksen opista.)

• Mistä kiistelyn henki on kohdan 3. Nefi 11:29 mukaan lähtöisin? (Kirjoita taululle seu-
raava totuus: Kiistelyn henki ei ole Jumalasta vaan se on Perkeleestä. Voisit ehdottaa, 
että oppilaat merkitsevät tämän totuuden kohdassa 3. Nefi 11:29.)

• Mistähän syystä on tärkeää välttää kiistelyä, kun keskustelemme evankeliumista muiden 
kanssa? Miksi väitteleminen on väärä tapa opettaa evankeliumia? (Oppilaat saattavat 
esittää useita eri vastauksia, mutta varmista, että he ymmärtävät, että kun me kiistelemme 
tai väittelemme muiden kanssa evankeliumista, Pyhä Henki ei ole läsnä auttamassa meitä 
opettamaan tai todistamassa totuudesta niiden sydämessä, joita opetamme.)

Tähdennä erästä tärkeää kiistelyn seurausta kirjoittamalla taululle ensimmäisen president-
tikunnan jäsenen, presidentti James E. Faustin seuraava lausunto. Voisit kannustaa oppi-
laita kirjoittamaan sen pyhiin kirjoituksiinsa kohdan 3. Nefi 11:29 viereen. (Lainaus löytyy 
artikkelista ”Mitä haluan poikani tietävän ennen kuin hän lähtee lähetystyöhön”, Valkeus, 
heinäkuu 1996, s. 43.)

”Kun syntyy kiistaa, Herran Henki poistuu, riippumatta siitä kumpi on syyllinen” (presidentti 
James E. Faust).

• Milloin te olette tunteneet Herran Hengen poistuvan kiistelyn vuoksi? Kuinka tiesitte, 
että Henki oli poistunut?

Tuo esiin kiistelyä koskevat Vapahtajan sanat jakeessa 3. Nefi 11:30: ”Minun oppini on, että 
sellaisen on loputtava.”

• Kuinka me voimme lopettaa riidat ja kiistat? (Mahdollisia vastauksia: Me voimme pyrkiä 
olemaan rauhantekijöitä [ks. 3. Nefi 12:9]. Me voimme rukoilla viisautta ja kärsivälli-
syyttä, jotta voisimme välttää kiistaa. Voimme yrittää välttää tilanteita, joissa saatamme 
tuntea kiusausta kiistellä muiden kanssa.)

• Milloin olette tunteneet, että teitä on siunattu pyrkiessänne välttämään kiistelyä tai pää-
semään eroon siitä?

• Kuinka se, että muistatte Vapahtajan opetukset kohdassa 3. Nefi 11:29–30, voi auttaa 
teitä, kun huomaatte olevanne tilanteessa, jossa on tai voi syntyä kiistelyä?

Voisit kertoa kokemuksesta, joka sinulla on ollut ja jolloin olet tuntenut, että sinua on siunattu 
pyrkiessäsi välttämään kiistelyä tai pääsemään eroon siitä. Kannusta oppilaita soveltamaan 
sitä, mitä he ovat oppineet kohdasta 3. Nefi 11:28–30, kehottamalla heitä katsomaan uudelleen 
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luetteloaan tilanteista tai toiminnoista, joissa he saattaisivat olla taipuvaisia kokemaan kiistelyä. 
Kehota heitä asettamaan tavoite ja kirjoittamaan muistiin, kuinka he aikovat välttää kiistelyä tai 
päästä eroon siitä jossakin tilanteessa tai toiminnassa, joka on heidän luettelossaan.

3. Nefi 11:31–41
Jeesus Kristus julistaa oppinsa
Valmista oppilaita tutkimaan kohtaa 3. Nefi 11:31–41 kirjoittamalla ja piirtämällä taululle 
seuraavaa:

Teko Seuraus

Kehota oppilaita kertomaan lyhyesti jollekulle luokkatoverille jotakin, mitä he tekivät hiljattain 
ja mikä johti myönteiseen seuraukseen, ja selostamaan, mikä se seuraus oli. Voisit myös pyytää 
heitä kertomaan jotakin, mitä he tekivät tai näkivät ja mikä johti kielteiseen seuraukseen. 
(Varoita oppilaita kertomasta mitään, mikä saattaisi olla epäsopivaa tai liian henkilökohtaista.)

Lue oppilaille ääneen 3. Nefi 11:31. Selitä, että luvun 3. Nefi 11 loppuosa sisältää Jeesuksen 
Kristuksen julistuksen Hänen opistaan Nefin kansalle. Tässä luvussa esitetään myös, mitä 
seuraa Hänen oppinsa hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet: 3. Nefi 11:32–34; 3. Nefi 11:35–36; 
3. Nefi 11:37–38; 3. Nefi 11:39–40. Järjestä oppilaat pareiksi ja anna kullekin parille tehtä-
väksi tutkia yhtä pyhien kirjoitusten kohtaa. Pyydä heitä ottamaan selville, mistä teoista ja 
seurauksista Jeesus Kristus puhui. (Voisit ehdottaa, että oppilaat vertaavat näitä opetuksia 
neljänteen uskonkappaleeseen.)

Kun oppilailla on ollut riittävästi aikaa tutkia, pyydä muutamia heistä kertomaan, mitä 
tekoja ja seurauksia he löysivät heille annetuista jakeista. Pyydä heitä kirjoittamaan 
vastauksiaan taululle sanan Teko tai Seuraus alle. Kun oppilaat kertovat kustakin pyhien 
kirjoitusten kohdasta, esitä vastaavat alla olevat kysymykset:

Kysy pareilta, jotka tutkivat kohtaa 3. Nefi 11:32–34:

• Kuinka Pyhä Henki auttaa meitä uskomaan Jeesukseen Kristukseen ja taivaalliseen 
Isään? (Pyhä Henki todistaa taivaallisesta Isästä ja Jeesuksesta Kristuksesta.) Mil-
loin Pyhä Henki on todistanut teille taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen todellisuu-
desta ja rakkaudesta?

Kysy pareilta, jotka tutkivat kohtaa 3. Nefi 11:35–36:

• Kuinka näiden jakeiden mukaan se, että päätämme uskoa taivaalliseen Isään ja Jeesuk-
seen Kristukseen, luo otollisen ilmapiirin Pyhän Hengen vaikutukselle elämässämme?

Kysy pareilta, jotka tutkivat kohtaa 3. Nefi 11:37–38:

• Mitä yhtäläisyyksiä huomasitte jakeiden 3. Nefi 11:37 ja 3. Nefi 11:38 välillä?

• Mitä hyviä ominaisuuksia on pienessä lapsessa? Mistähän syystä on tärkeää tulla ”pie-
nen lapsen kaltaisiksi”?

Kysy pareilta, jotka tutkivat kohtaa 3. Nefi 11:39–40:

• Kuinka Vapahtajan opetukset näissä jakeissa tähdentävät sitä, miten tärkeä on meidän 
valintamme noudattaa tai olla noudattamatta Hänen oppiaan?

Pyydä oppilaita esittämään lyhyesti, mitkä ovat ne keskeiset asiat, jotka meidän täytyy Jee-
suksen Kristuksen opetuksen mukaan tehdä päästäksemme taivaan valtakuntaan. Oppilaat 
saattavat käyttää eri sanoja, mutta heidän tulisi ilmaista seuraava totuus: Päästäksemme 
taivaan valtakuntaan meidän täytyy tehdä parannus, uskoa Jeesukseen Kristukseen, 
ottaa kaste ja saada Pyhä Henki. Voisit lopuksi lausua oman todistuksesi tästä totuu-
desta. Kannusta oppilaita elämään Jeesuksen Kristuksen opin mukaan, jotta he pystyvät 
perimään Jumalan valtakunnan. Voisit myös muistuttaa heitä työskentelemään tavoittei-
densa hyväksi välttääkseen kiistelyä ja päästäkseen siitä eroon.
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Johdanto
Jeesus Kristus opetti nefiläisille, kuinka Hänen evanke-
liuminsa siunaukset voi saada, ja opetti heitä vaikutta-
maan muihin hyvällä tavalla. Hän julisti, että Hän oli 

täyttänyt Mooseksen lain, ja Hän antoi kansalle kor-
keamman lain valmistaakseen heitä tulemaan Hänen ja 
taivaallisen Isämme kaltaisiksi.

OPPIAIHE 122

3. Nefi 12

Opetusehdotuksia

3. Nefi 12:1–12
Jeesus Kristus puhuu väkijoukolle siunauksista, joita saamme, kun elämme Hänen 
evankeliuminsa mukaan
Kirjoita ennen oppituntia taululle seuraavat kysymykset:

Odottaako taivaallinen Isä meidän olevan täydellisiä?

Täytyykö meidän tulla täydellisiksi tässä elämässä päästäksemme selestiseen valtakuntaan?

Pystymmekö koskaan olemaan täydellisiä?

Kehota oppitunnin alussa oppilaita pohdiskelemaan näitä kysymyksiä. Pyydä heitä mietti-
mään kysymyksiä koko oppitunnin ajan.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 12:48. Tähdennä, että tämä on pyhien kir-
joitusten hallittava kohta. Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät tämän kohdan selvästi 
erottuvalla tavalla, jotta he pystyvät löytämään sen helposti.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Russell M. 
Nelsonin seuraava lausunto, joka koskee käskyä olla täydellinen:

”Meidän ei tarvitse lannistua, vaikka meidän hartaat pyrkimyksemme kohti 
täydellisyyttä näyttävätkin nyt uuvuttavilta [vaikeilta] 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.)

• Miksihän täydellisyys voi tulla ”vain Herran avulla”?

Kertaa tämän oppiaiheen alussa olevat kolme kysymystä. Kysy oppilailta, haluaisivatko he 
muuttaa vastauksiaan niihin luettuaan kohdan 3. Nefi 12:48 ja kuultuaan vanhin Nelsonin 
selityksen. Auta oppilaita ymmärtämään, ettei taivaallinen Isä odota meidän tulevan täy-
dellisiksi kuolevaisen elämämme aikana vaan että kun uutterasti pyrimme pitämään käskyt 
ja kun turvaamme sovitukseen, me voimme lopulta tulla täydellisiksi.

Kirjoita taululle sana siunattuja. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 12:1–12 ja 
panemaan merkille, mitä ominaisuuksia Vapahtaja kehottaa meitä kehittämään itsessämme 
ja mitä siunauksia Hän lupaa sen tuloksena.

• Mitä siunauksia on tullut elämäänne sen tuloksena, että olette eläneet niiden Jeesuksen 
Kristuksen opetusten mukaan, jotka ovat kohdassa 3. Nefi 12:1–12?

Tähdennä, kuinka usein sana siunattuja esiintyy näissä jakeissa. Lausu todistuksesi siitä, 
miten sinua on siunattu, kun olet elänyt Vapahtajan opetusten mukaan.

Pyydä oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan 
siunauksesta, jonka he haluaisivat ja jota kuvaillaan kohdassa 3. Nefi 12:1–12. Pyydä heitä kirjoit-
tamaan muistiin ominaisuus, jota heidän täytyy kehittää itsessään saadakseen sen siunauksen. 
Kehota heitä sitten kirjoittamaan jotakin, mitä he haluaisivat tehdä kehittääkseen itsessään sitä 
ominaisuutta. Pyydä muutamaa oppilasta kertomaan, mitä he ovat kirjoittaneet ja miksi.

3. Nefi 12:48  
on pyhien kirjoitusten 
hallittava kohta. Käytä 
oppiaiheen lopussa 
annettua opetusehdo-
tusta auttaaksesi 
oppilaita hallitsemaan 
tämän kohdan.
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3. Nefi 12:13–16
Vapahtaja kehottaa väkijoukkoa olemaan vanhurskaana esimerkkinä maailmalle
Näytä astiaa, jossa on suolaa. Pyydä luokkaa mainitsemaan, mitä hyötyä on suolasta. Kun 
oppilaat vastaavat, varmista, että kaikki tietävät, että suola maustaa ruokaa ja että se on säi-
löntäaine, jota käytetään estämään lihaa pilaantumasta. Voisit myös selittää, että Moosek-
sen lain aikana pappeja käskettiin uhraamaan suolaa uhrilahjojensa mukana (ks. 3. Moos. 
2:13). Näin ollen suola oli vertauskuva liitosta Herran ja Hänen kansansa välillä.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 12:13 ja mainitsemaan, keitä Vapahtaja vertasi 
suolaan. Kun oppilaat vastaavat, selitä, että Vapahtaja viittasi paitsi temppelin luona sinä 
päivänä olevaan väkijoukkoon myös kaikkiin niihin, jotka kastetaan Hänen kirkkoonsa ja 
jotka elävät Hänen evankeliuminsa mukaan.

• Millä tavoin me voimme Jeesuksen Kristuksen seuraajina olla suolan kaltaisia? (Meidän 
on määrä auttaa säilyttämään eli pelastamaan ihmisiä ja parantamaan maailmaa vaikut-
tamalla muihin hyvällä tavalla.)

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että suola menettää makunsa?

Kun oppilaat keskustelevat tästä kysymyksestä, voisit lukea seitsemänkymmenen kooru-
min jäsenen, vanhin Carlos E. Asayn seuraavan lausunnon:

”Suola ei menetä makua vanhetessaan. Se menettää makunsa muihin aineisiin sekoittumi-
sen ja saastumisen vuoksi. – – Mies menettää makunsa ja kelvollisuutensa, kun hän saas-
tuttaa mielensä epäpuhtailla ajatuksilla, häpäisee suunsa puhumalla muuta kuin totuutta 
ja käyttää väärin voimaansa tekemällä pahoja tekoja.” (Ks. ”Maan suola: ihmiskunnalle 
mauksi ja ihmisten pelastajiksi”, Valkeus, lokakuu 1980, s. 78.)

• Miksi meidän täytyy olla puhtaita vaikuttaaksemme muihin hyvällä tavalla?

Selitä, että Vapahtaja käytti erästä toista vertauskuvaa opettaakseen, kuinka Hänen kirk-
konsa liiton tehneiden jäsenten tulee vaikuttaa muihin hyvällä tavalla. Kehota yhtä oppi-
lasta lukemaan ääneen 3. Nefi 12:14–16. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja panemaan 
merkille, kuinka Vapahtaja käytti valoa opettaakseen liittokansansa tehtävää maailmassa. 
Ennen kuin oppilas lukee, voisit selittää, että vakka on eräänlainen kori.

• Kuinka kirkon jäsenet voisivat olla valona muille? Mitä mielestänne tarkoittaa se, että 
annamme valomme loistaa? (Kun oppilaat vastaavat tähän kysymykseen, auta heitä näke-
mään, kuinka heidän esimerkkinsä vanhurskaasta elämästä voi auttaa muita ihmisiä.)

• Millä tavoin jotkut kirkon jäsenet saattaisivat piilottaa valonsa?

• Miksi kohdan 3. Nefi 12:16 mukaan Vapahtaja haluaa, että annamme valomme loistaa? 
(Kun olemme vanhurskaana esimerkkinä, me voimme auttaa muita ylistämään 
taivaallista Isää. Voisit ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat tämän periaatteen omin 
sanoin pyhiin kirjoituksiinsa.)

• Keiden vanhurskas esimerkki on auttanut teitä pääsemään lähemmäksi taivaallista Isää 
ja vahvistanut haluanne elää evankeliumin mukaan?

Kehota oppilaita pohdiskelemaan, millaisena esimerkkinä he ovat lähipiirissään oleville. 
Kannusta heitä miettimään, kuinka he voivat paremmin auttaa muita syventämään rak-
kauttaan taivaallista Isää kohtaan ja haluaan seurata Häntä.

3. Nefi 12:17–48
Jeesus Kristus opettaa väkijoukolle korkeamman lain, joka auttaa heitä tulemaan 
Hänen ja taivaallisen Isän kaltaisiksi
Selitä, että Vapahtaja opetti nefiläisille edelleen, kuinka voi tulla Hänen luokseen ja päästä tai-
vaan valtakuntaan. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 12:19–20. Pyydä luokkaa 
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mikä sana esiintyy näissä jakeissa useaan kertaan.

• Mitä tärkeää sanaa Vapahtaja käyttää kolme kertaa tässä kutsussaan tulla Hänen luok-
seen? (Käskyt.)

Selitä, että 3. Nefi 12:21–47 sisältää joitakin täsmällisiä käskyjä, jotka Vapahtaja antoi ja 
jotka auttavat meitä tulemaan Hänen luokseen ja tulemaan enemmän Hänen kaltaisik-
seen. Kun Hän opetti näitä käskyjä nefiläisille, Hän viittasi säädöksiin, jotka sisältyivät 
Mooseksen lakiin, ja opetti sitten korkeamman lain. Hän viittasi perinteiseen ymmärryk-
seen Mooseksen laista, kun Hän käytti ilmauksia kuten ”ihmiset muinaisena aikana ovat 
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sanoneet” ja ”on kirjoitettu”. Kun Hän sanoi: ”Mutta minä sanon teille”, Hän esitteli tavan, 
jolla Hän haluaa meidän pitävän tuon käskyn nykyään.

Auta oppilaita tutkimaan näitä jakeita jäljentämällä taululle seuraava taulukko. Jaa luokka 
neljään ryhmään. Anna kullekin ryhmälle taulukosta yksi rivi ja kehota heitä lukemaan 
siinä mainitut jakeet ja vastaamaan kysymyksiin.

Mikä oli perinteinen käsi-
tys Mooseksen laissa?

Kuinka Vapahtaja neu-
voi meitä elämään?

Mitä nuori mies tai nainen voisi tehdä toteut-
taakseen käytännössä Vapahtajan opetusta?

3. Nefi 12:21 3. Nefi 12:22–26

3. Nefi 12:27 3. Nefi 12:28–30

3. Nefi 12:38 3. Nefi 12:39–42

3. Nefi 12:43 3. Nefi 12:44–46

 Voisit selittää, että seitsemänkymmenen koorumin jäsen, vanhin David E. Sorensen on 
opettanut, että ilmaus ”sovi vastustajasi kanssa nopeasti” (3. Nefi 12:25) tarkoittaa sitä, että 
”[selvitämme] erimielisyytemme hyvissä ajoin, jottei hetken kiihko riistäydy fyysiseksi eikä 
henkiseksi väkivallaksi ja jottemme joutuisi vihamme vangeiksi” (”Anteeksianto korvaa 
katkeruuden rakkaudella”, Liahona, toukokuu 2003, s. 11).

Kun oppilaat ovat tutkineet heille annettuja jakeita, kehota kutakin ryhmää kertomaan 
vastauksensa. Voisit pyytää heitä kirjoittamaan vastauksensa taululle taulukkoon.

• Mikä näytti muuttuvan Mooseksen lain ja Jeesuksen Kristuksen opettaman korkeamman 
lain välillä?

Voisit tähdentää, että korkeampi laki keskittyy enemmän haluihimme, ajatuksiimme ja 
motiiveihimme kuin ulkoisiin tekoihimme.

• Kun pyrimme tulemaan täydellisiksi, miksi on niin tärkeää keskittyä haluihimme, ajatuk-
siimme ja motiiveihimme?

Kehota oppilaita valitsemaan yksi Vapahtajan opetuksista luvusta 3. Nefi 12 ja kirjoitta-
maan muutama rivi siitä, kuinka he aikovat edistyä sillä alueella.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 12:19–20. Auta oppilaita ymmärtämään, että 
tekemällä parannuksen ja pyrkimällä uutterasti pitämään Vapahtajan opettamat käskyt me 
voimme sovituksen avulla tulla täydellisiksi ja päästä taivaan valtakuntaan (ks. 3. Nefi 12:20).

Kun oppilaat ovat suorittaneet nämä toiminnat, pyydä heitä kertomaan, mikä on ollut 
heille merkityksellisintä. Tiivistä tämä luku kirjoittamalla taululle seuraava periaate: Kun 
tulemme Kristuksen luokse ja pidämme Hänen käskynsä, me voimme tulla enemmän 
Hänen ja taivaallisen Isämme kaltaisiksi, jotka ovat täydellisiä. Muistuta oppilaille, 
että saavuttaaksemme minkäänlaisen täydellisyyden tason, meidän täytyy turvautua 
Jeesuksen Kristuksen sovitukseen. Kehota oppilaita kirjoittamaan yhdestä tai kahdesta 
tavasta, jolla he haluaisivat toteuttaa niitä Vapahtajan opetuksia, joita he ovat oppineet 
tänään. Lausu lopuksi oma todistuksesi taululle kirjoittamastasi periaatteesta.

Pyhien kirjoitusten hallinta – 3. Nefi 12:48
Kehota oppilaita ottamaan pyhistä kirjoituksistaan esiin kohta 3. Nefi 12:48. Pyydä heitä lukemaan 
jae yhteen ääneen. Anna oppilaille aikaa opetella jae ulkoa ja pyydä heitä sitten sulkemaan pyhät 
kirjoituksensa ja lausumaan jae uudelleen niin täsmällisesti kuin vain osaavat. Pyydä heitä toista-
maan sama katsomalla jaetta, sulkemalla pyhät kirjoituksensa ja sitten lausumalla jae ulkomuistista.

• Miten kehityitte, kun ponnistelitte?

• Kuinka tämä toiminta auttaa teitä ymmärtämään omaa matkaanne kohti täydellisyyttä?

Tähdennä, että meidän ponnistelumme elämässä ovat ratkaisevan tärkeitä. Muistuta 
oppilaille kuitenkin, ettei Herra odota meidän tulevan täydellisiksi kaikessa kuolevaisen 
elämämme aikana. Sovituksen ansiosta ja kun pyrimme uutterasti seuraamaan Vapahtajaa, 
meidät voidaan lopulta tehdä täydellisiksi. Kehota oppilaita ajattelemaan yhtä tapaa, jolla 
he voivat pyrkiä seuraamaan Vapahtajaa.

Huom. Tämä oppiaihe on sen verran pitkä, että voisit käyttää tätä toimintaa jonakin toisena 
päivänä, kun teille jää enemmän aikaa.
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Johdanto
Vapahtaja jatkoi saarnaansa temppelin luona Run-
saudenmaassa. Hän varoitti ihmisiä tekopyhyydestä 
ja opetti heitä tekemään vanhurskaita tekoja ollak-
seen otollisia taivaalliselle Isälle. Lisäksi Hän kehotti 

väkijoukkoa kokoamaan aarteita taivaaseen ja opasti 
opetuslapsiaan etsimään Jumalan valtakuntaa ennen 
omia ajallisia huolenaiheitaan.

OPPIAIHE 123

3. Nefi 13

Opetusehdotuksia

3. Nefi 13:1–18
Vapahtaja varoittaa nefiläisiä tekopyhyydestä ja opettaa heitä tekemään van-
hurskaita tekoja ollakseen otollisia taivaalliselle Isälle
Valmista ennen oppituntia jokaiselle oppilaalle moniste seuraavasta itsearvioinnista. Mikäli 
se ei ole mahdollista, voisit esitellä arvioinnin suullisesti tai kirjoittaa sen taululle.

 1. Annan almuja (uskonnollista omistautumista osoittavia tekoja tai muiden palvelua), koska

 a. niin kuuluu tehdä.

 b. rakastan Herraa ja nautin muiden auttamisesta.

 c. haluan muiden arvostavan minua.

 2. Rukoilen, koska

 a. haluan vastata vanhemmilleni ja piispalleni ”kyllä”, kun he kysyvät, rukoilenko.

 b. se kuuluu päivärutiiniini.

 c. haluan puhua taivaallisen Isäni kanssa.

 3. Paastoan, koska

 a. paastoaminen auttaa minua pääsemään lähemmäksi Herraa.

 b. muut ihmiset pitävät minua heikkona, ellen paastoa.

 c. vanhempani käskevät minua paastoamaan.

Pyydä oppitunnin alussa oppilaita tekemään itsearviointi (joko monisteeseen tai seminaa-
rimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan) merkitsemällä, mitkä lauseet 
kuvailevat parhaiten heidän motiivejaan tai syitään antaa almuja, rukoilla ja paastota. 
Vakuuta oppilaille, ettet pyydä heitä kertomaan tai näyttämään vastauksiaan muille. Kun 
oppilaat ovat tehneet itsearvioinnin, tuo esiin, että ne mahdolliset vastaukset, jotka luetel-
laan kohdissa almujen antaminen, rukoileminen ja paastoaminen, kuvastavat eri motiiveja 
tai syitä, joita meillä saattaa olla näiden ja muiden evankeliumiin liittyvien toimintojen 
tekemiseen (me saatamme esimerkiksi tehdä niitä velvollisuudesta tai velvoitettuina, teh-
däksemme vaikutuksen muihin ihmisiin tai ollaksemme otollisia taivaalliselle Isälle).

• Onko sillä väliä, miksi teemme vanhurskaita tekoja? Miksi tai miksi ei?

Kirjoita taululle seuraavat aiheet ja niihin liittyvät pyhien kirjoitusten viitteet (voisit tehdä 
tämän ennen oppituntia):

Almut: 3. Nefi 13:1–4

Rukous: 3. Nefi 13:5–6

Paasto: 3. Nefi 13:16–18

Selitä, että luvussa 3. Nefi 13 kerrotaan, kuinka Jeesus Kristus jatkoi opetustaan temppelin 
luona olevalle nefiläisjoukolle ja opetti heille, miten tärkeitä ovat henkilön motiivit hänen 
antaessaan almuja, rukoillessaan ja paastotessaan.
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Kehota oppilaita valitsemaan yksi kolmesta taululla olevasta aiheesta. Pyydä heitä luke-
maan itsekseen siihen liittyvä pyhien kirjoitusten kohta ja etsimään vastauksia seuraaviin 
kysymyksiin (voisit kirjoittaa nämä kysymykset taululle):

• Mistä motiivista Herra varoitti meitä, kun teemme tätä?

• Kuinka meidän Herran mukaan pitäisi tehdä tätä?

Ennen kuin oppilaat alkavat lukea, saattaa olla hyödyllistä määritellä, että tekopyhä tarkoit-
taa henkilöä, joka esittää vilpillisesti vanhurskasta tai joka sanoo yhtä ja tekee toista.

Kehota muutamaa oppilasta kertomaan, mitä vastauksia he löysivät kahteen kysymykseen. 
(Oppilaiden pitäisi tutkimisensa avulla huomata, että Herra varoitti tekemästä vanhurs-
kaita tekoja, jotta ihmiset näkisivät, ja opetti, että meidän tulee tehdä vanhurskaita tekoja 
ollaksemme otollisia taivaalliselle Isällemme.) Auta oppilaita miettimään Vapahtajan ope-
tuksia lisää ja toteuttamaan niitä käytännössä esittämällä seuraavat kysymykset:

• Kuinka meidän motiivimme tehdä vanhurskaita tekoja voivat vaikuttaa siihen, kuinka 
teemme niitä?

• Mitkä ovat vanhurskaita motiiveja, jotka saattaisivat innoittaa meitä antamaan almuja, 
rukoilemaan tai paastoamaan salassa?

Kirjoita taululle seuraavaa: Jos teemme vanhurskaita tekoja ollaksemme otollisia taivaalliselle Isälle …

• Mikä siunaus jakeiden 3. Nefi 13:4, 6, 18 mukaan tulee niille, jotka tekevät vanhurskaita 
tekoja ollakseen otollisia taivaalliselle Isälle? (Kun oppilaat vastaavat, täydennä taululla 
oleva ilmaus: Jos teemme vanhurskaita tekoja ollaksemme otollisia taivaalliselle 
Isälle, Hän palkitsee meidät julkisesti.)

Kehota oppilaita käymään lyhyesti läpi oma itsearviointinsa ja arvioimaan omia motiivejaan 
antaa almuja, rukoilla tai paastota. Kannusta heitä miettimään, kuinka he voisivat toteuttaa 
Vapahtajan opetuksia parantaakseen motiivejaan tehdä näitä tai muita toimintoja, kuten 
tutkia pyhiä kirjoituksia, maksaa kymmenykset, käydä kirkossa ja nauttia sakramentti.

3. Nefi 13:19–24
Jeesus Kristus opettaa väkijoukkoa kokoamaan aarteita taivaaseen
Kirjoita taululle seuraavat sanat: Aarteita maan päällä ja Aarteita taivaassa. Kehota oppilaita 
keskustelemaan seuraavasta kysymyksestä parin kanssa:

• Mitkä ovat esimerkkejä aarteista maan päällä ja aarteista taivaassa?

Kun oppilailla on ollut aikaa keskustella tästä kysymyksestä pareittain, voisit pyytää muu-
tamia heistä kertomaan vastauksensa luokalle. Voisit mainita omasta elämästäsi esimer-
kin aarteesta maan päällä (voisit näyttää jotakin kallisarvoista esinettä, jonka omistat) ja 
esimerkin aarteesta taivaassa (voisit näyttää kuvan perheestäsi tai mainita, miten tärkeä 
todistuksesi on). Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 13:19–23. Pyydä luokkaa 
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä neuvoja Vapahtaja antoi maan päällä 
olevien aarteiden ja taivaassa olevien aarteiden etsimisestä.

• Kuinka kohdan 3. Nefi 13:19–20 mukaan maan päällä olevat aarteet eroavat taivaassa 
olevista aarteista?

• Kuinka maan päällä olevien aarteiden etsiminen voisi estää meitä etsimästä taivaassa 
olevia aarteita? (Voisit selventää, ettei Vapahtaja opettanut, että raha tai maallinen omai-
suus on pahasta; pikemminkin Hän tähdensi sitä, miten tärkeää meidän on kiinnittää 
sydämemme taivaallisiin aarteisiin, jotka kestävät.)

• Mitähän ilmaus ”jos – – silmäsi on terve” tarkoittaa jakeessa 3. Nefi 13:22? Kuinka voitte 
osoittaa omistautumisenne kokoamalla aarteita taivaaseen?

Kehota yhtä oppilasta kirjoittamaan paperille sana Jumala ja laittamaan se toiselle puolelle 
luokkahuonetta. Kehota toista oppilasta kirjoittamaan paperille sana Maailmallisuus ja laitta-
maan se vastakkaiselle puolelle luokkahuonetta. Pyydä kolmatta oppilasta tulemaan luokan 
eteen ja katsomaan kohti paperia, jossa lukee Jumala. Pyydä oppilasta seuraavaksi käänty-
mään ja katsomaan kohti paperia, jossa lukee Maailmallisuus. Kehota oppilasta yrittämään 
katsoa kohti kumpaakin paperia samanaikaisesti. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 
13:24 ja miettimään, kuinka tämä jae liittyy oppilaan yritykseen katsoa kohti kumpaakin 
paperia samanaikaisesti. Selitä, että sana mammona kuvaa maailmallisuutta tai rikkauksia.

Vaikeiden sanojen 
tai ilmausten 
määritteleminen
Oppilaiden voi toisinaan 
olla haasteellista ymmär-
tää pyhien kirjoitusten 
kieltä. Vaikeiden sanojen 
tai ilmausten määrit-
teleminen voi auttaa 
oppilaita ymmärtämään 
paremmin paitsi tietyn 
jakeen sisällön myös 
profeetallisen kirjoitta-
jan sanoman kokonai-
suudessaan. Sanakirjat, 
alaviitteet ja pyhien 
kirjoitusten tutkimisen 
apuvälineet voivat olla 
hyödyllisiä apuneuvoja, 
joiden avulla voit auttaa 
oppilaita saamaan 
selville jonkin tietyn 
sanan tai ilmauksen 
merkityksen.
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• Kuinka se, että yrittää palvella Jumalaa ja mammonaa on kuin yrittäisi katsoa kohti kum-
paakin seinää samanaikaisesti?

• Mitkä saattaisivat olla esimerkkejä siitä, että yrittää palvella Jumalaa ja mammonaa 
samanaikaisesti?

Kehota oppilaita nousemaan ja katsomaan kohti paperia, jossa lukee Jumala.

• Miksi teille on tärkeää pitää Jumalaa herrananne?

• Kuinka jakeessa 3. Nefi 13:24 olevien Vapahtajan sanojen mukaan voitte tietää, onko 
Jumala teidän herranne? (Vaikka oppilaat saattavat antaa monia oikeita vastauksia, var-
mista, että he tunnistavat seuraavan periaatteen: Jotta Jumala olisi meidän herramme, 
meidän täytyy rakastaa ja palvella Häntä enemmän kuin sitä, mikä on maailmasta.)

Oppilaiden yhä seistessä lue seuraavat esimerkit ja pyydä heitä kääntämään katseensa 
kohti sitä puolta luokkahuoneesta, joka kuvaa sitä herraa, jota he arvelevat esimerkin hen-
kilön palvelevan – Jumalaa tai Maailmallisuutta (mammonaa). Pyydä oppilaita selittämään, 
miksi he päättivät kääntyä siihen suuntaan, mihin he kääntyivät. (Voisit sovittaa nämä 
esimerkit vastaamaan opettamiesi oppilaiden olosuhteita ja kiinnostuksen kohteita.)

 1. Nuori mies kieltäytyy työstä, joka edellyttäisi hänen jäävän pois sunnuntaikokouksistaan, ja 
valitsee sen sijaan alempipalkkaisen työn, joka ei edellytä hänen jäävän pois kokouksistaan.

 2. Nuori nainen valittaa usein vanhemmilleen tarvitsevansa uusia vaatteita. Vaatteet, joita 
hän haluaa ostaa, maksavat enemmän kuin mihin hänen perheellään on varaa.

 3. Nuori mies maksaa säännöllisesti kymmenyksensä palkasta, jonka hän saa työstään. Hän 
kuitenkin käyttää koko muun osan palkastaan ostaakseen viihdettä, myös sopimattomia 
elokuvia ja musiikkia, eikä hän ole säästänyt yhtään rahaa lähetystyötä tai opiskelua varten.

 4. Nuori nainen käyttää säännöllisesti osan tuloistaan ostaakseen pieniä lahjoja osoittaak-
seen rakastavansa muita.

Kehota oppilaita toiminnan jälkeen istuutumaan ja esitä heille sitten seuraavat kysymykset:

• Miksi oman kokemuksenne perusteella saattaa olla vaikeaa aina rakastaa ja palvella 
Jumalaa enemmän kuin sitä, mikä on maailmasta? Miksi Jumala kannattaa asettaa 
ensimmäiselle sijalle?

3. Nefi 13:25–34
Vapahtaja opastaa kahtatoista opetuslasta etsimään Jumalan valtakuntaa ennen 
omia ajallisia huolenaiheitaan
Tiivistä 3. Nefi 13:25–31 kertomalla oppilaille, että Jeesus Kristus opetti kahtatoista ope-
tuslastaan olemaan huolehtimatta ajallisista ruoan ja vaatetuksen tarpeistaan. Tähdennä, 
että vaikka nämä opetukset annettiin nimenomaan kahdelletoista opetuslapselle, niiden 
perustana olevia periaatteita voidaan soveltaa yleisesti. Kehota yhtä oppilasta lukemaan 
ääneen 3. Nefi 13:32–33. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja panemaan merkille, 
kuinka Vapahtaja lohdutti opetuslapsiaan näiden ajallisiin tarpeisiin liittyen.

• Kuinka sen käsittäminen, että Jumala tuntee tarpeemme, auttaa meitä?

• Mitä jakeen 3. Nefi 13:33 mukaan Jeesus Kristus lupasi niille, jotka panevat Jumalan ja Hänen 
valtakuntansa ensimmäiselle sijalle elämässään? (Vaikka oppilaat saattavat vastata eri tavoin, 
varmista, että he tunnistavat seuraavan periaatteen: Jos etsimme ensin Jumalan valtakuntaa, 
Hän auttaa meitä huolehtimaan tarpeistamme. Voisit kirjoittaa tämän periaatteen taululle.)

• Miltä teistä tuntuu, kun joku läheinen ystävä tai perheenjäsen asettaa teidän kiinnostuk-
sen kohteenne ja tarpeenne omiensa edelle? Mitä me viestimme taivaalliselle Isälle ja 
Vapahtajalle, kun me asetamme Heidät omien ajallisten tarpeidemme ja kiinnostuksen 
kohteidemme edelle?

Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimis-
päiväkirjaan tavoite, joka koskee yhtä asiaa, jonka he voisivat tehdä asettaakseen Jumalan 
täydellisemmin ensimmäiselle sijalle elämässään. Voisit päättää oppiaiheen lausumalla 
todistuksen siunauksista, joita olet saanut osaksesi, kun olet pyrkinyt asettamaan Jumalan 
ja Hänen valtakuntansa ensimmäiseksi elämässäsi.
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Johdanto
Kun Jeesus Kristus jatkoi saarnaansa temppelin luona 
Runsaudenmaassa, Hän varoitti ihmisiä tuomitse-
masta toisia ja kehotti heitä tavoittelemaan siunauksia 

taivaalliselta Isältä rukoilemalla ja tekemällä Hänen tah-
tonsa. Vapahtaja varoitti heitä myös vääristä profeetoista 
ja tähdensi sitä, kuinka tärkeää on tehdä Jumalan tahto.

OPPIAIHE 124

3. Nefi 14

Opetusehdotuksia

3. Nefi 14:1–6
Vapahtaja opettaa tuomitsemaan vanhurskaasti
Valmista oppilaita tutkimaan Vapahtajan opetuksia, jotka koskevat vanhurskasta tuomitse-
mista, lukemalla seuraava presidentti Thomas S. Monsonin kertomus:

”Nuoripari Lisa ja John muuttivat uudelle asuinalueelle. Eräänä aamuna 
heidän ollessaan aamiaisella Lisa katsoi ulos ikkunasta ja näki naapurinsa 
ripustavan pyykkiään ulos kuivumaan.

’Tuo pyykki ei ole puhdasta!’ Lisa huudahti. ’Naapurimme ei osaa pestä 
vaatteita puhtaaksi!’

John katseli sivusta mutta oli vaiti.

Joka kerta kun naapuri ripusti pyykkiään kuivumaan, Lisa huomautti samasta asiasta.

Joitakin viikkoja myöhemmin Lisa yllättyi, kun hän ikkunasta vilkaistessaan näki putipuh-
dasta pyykkiä kuivumassa naapurinsa pihalla. Hän sanoi miehelleen: ’Katso, John – hän on 
viimeinkin oppinut pesemään kunnolla! Kuinkahan hän sen teki?’

John vastasi: ’Kulta, minulla on sinulle vastaus. Sinua kiinnostanee tietää, että nousin tänä 
aamuna varhain ja pesin meidän ikkunat!’” (”Rakkaus ei koskaan katoa”, Liahona, marras-
kuu 2010, s. 122.)

• Mitä me voimme oppia tästä kertomuksesta?

Selitä, että 3. Nefi 14 sisältää jatkoa Vapahtajan opetuksille nefiläisille temppelin luona. 
Kehota yhtä oppilasta lukemaan 3. Nefi 14:1–2. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja 
panemaan merkille, minkä varoituksen Jeesus Kristus esitti muiden tuomitsemisesta.  
Ilmaus ”millä mitalla te mittaatte” viittaa siihen, minkä mittapuun mukaan ihminen arvioi 
tai tuomitsee muita.

• Kuinka te ilmaisisitte omin sanoin totuuden, joka on kohdassa 3. Nefi 14:2? (Oppilaiden 
vastauksista tulisi kuvastua seuraava totuus: Meidät tuomitaan sen mukaan, kuinka 
tuomitsemme muita.)

Auta oppilaita ymmärtämään Vapahtajan käsky ”Älkää tuomitko” kohdassa 3. Nefi 14:1 
kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin 
Dallin H. Oaksin seuraava lausunto. Pyydä luokkaa kuuntelemaan, millaisia tuomioita 
meidän täytyy välttää tekemästä muista.

”[Viimeinen tuomio] on se tulevaisuuden tilanne, jolloin me kaikki sei-
somme Kristuksen tuomioistuimen 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 helvettiin (tai taivaaseen) jostakin 
tietystä teosta tai jostakin tietystä ajasta lukien. Niin tehdessämme – ja kiusaus siihen on 
suuri – me loukkaamme itseämme ja henkilöä, jota me väitämme tuomitsevamme. – –
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Evankeliumi on toivon evankeliumi, eikä kenelläkään meistä ole valtuutta kieltää sovituksen 
voimaa puhdistamasta yksilöllisistä synneistä, tuomasta anteeksiantoa ja elämän uudistumista 
asianmukaisissa olosuhteissa.” (”’Judge Not’ and Judging”, Ensign, elokuu 1999, s. 7, 9.)

• Kuinka vanhin Oaksin lausuma auttaa teitä ymmärtämään Vapahtajan käskyä ”Älkää 
tuomitko”?

Aseta näkyviin pieni puupalanen, kuten pieni puulastu. Selitä, että jossakin tilanteessa puu-
lastua voisi nimittää roskaksi. Aseta sitten näkyviin puinen keppi tai piirrä taululle pitkä hirsi. 
Kerro oppilaille, että Vapahtaja viittasi roskaan ja hirteen auttaakseen meitä ymmärtämään, 
mitä ongelmia syntyy, kun tuomitsemme muita epävanhurskaasti. Kehota yhtä oppilasta 
lukemaan ääneen 3. Nefi 14:3–5 ja pyydä luokkaa miettimään, mitä roska ja hirsi kuvastavat.

• Mitä roska kuvastaa? (Virhettä, jonka näemme jossakussa muussa.) Mitä hirsi kuvastaa? 
(Omia virheitämme.)

Tähdennä, että Vapahtajan vertaus keskittyy esineisiin, jotka ovat silmässä. Sellaiset esineet 
vaikuttaisivat henkilön näkökykyyn.

• Kuinka meidän virheemme voivat vaikuttaa siihen, miten näemme muut?

Kehota oppilaita miettimään, onko koskaan asianmukaista tuomita muita ihmisiä. Anna 
heidän hetken aikaa pohdiskella tätä kysymystä. Selitä sitten, että kohdan Matt. 7:1 
innoitetussa käännöksessä profeetta Joseph Smith selvensi Vapahtajan opetusta, joka koski 
muiden tuomitsemista. Joseph Smithin mukaan Vapahtaja sanoi: ”Älkää tuomitko epä-
vanhurskaasti, ettei teitä tuomittaisi, vaan tuomitkaa vanhurskas tuomio” (JSR Matt. 7:2). 
Kehota yhtä oppilasta lukemaan seuraava selitys julkaisusta Lujana uskossa:

”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 hakuteos, 2005, s. 98.)

Auta oppilaita näkemään, että Vapahtaja opetti vanhurskaiden arvioiden tekemisen tärkeyttä, 
kehottamalla heitä lukemaan itsekseen 3. Nefi 14:6. Pyydä heitä mainitsemaan joitakin 
arvioita, joita Vapahtaja kehotti meitä tekemään. Pyydä heitä kertomaan, mitä he löytävät.

• Mitä tarkoittaa se, että antaa koirille sitä, mikä on pyhää, tai heittää helmiä sikojen eteen? 
(Kertoo jotakin, mikä on pyhää, niille, jotka eivät arvosta sitä tai kunnioita sen pyhyyttä.)

• Kuinka Vapahtajan neuvo kohdassa 3. Nefi 14:6 vaatii meitä tekemään arvioita muista?

Kun oppilaat ovat vastanneet, lue vanhin Dallin H. Oaksin seuraava lausunto, joka koskee 
muita tilanteita, joissa meidän on tehtävä vanhurskaita arvioita:

”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.)

• Miksi on tärkeää tehdä vanhurskaita arvioita sellaisissa asioissa kuten ystävien valitse-
minen, siitä päättäminen, kuinka käytämme aikaamme ja rahojamme, sekä iankaikkisen 
kumppanin valitseminen?

• Mitä muita tilanteita on, joissa meidän täytyy arvioida muita? (Oppilaat saattavat mainita 
seuraavia: kenen työnantajan työpaikkatarjouksen ottaa vastaan tai ottaako vastaan 
kutsun lähteä treffeille.)

3. Nefi 14:7–11
Vapahtaja kehottaa tavoittelemaan siunauksia taivaalliselta Isältä
Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 14:7–11 ja panemaan merkille, mitä Vapahtaja 
opettaa taivaallisen Isän halukkuudesta vastata meidän rukouksiimme. Selitä, että jos 
maalliset isät, jotka ovat hyviä ja rakastavia mutta epätäydellisiä, haluavat antaa lapsilleen 
kivien ja käärmeiden sijaan leipää ja kalaa, niin varmastikin meidän taivaallinen Isämme, 
joka on täydellisen hyvä ja rakastava, vastaa lastensa avunpyyntörukouksiin.
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• Mitä periaatteita voimme oppia kohdasta 3. Nefi 14:7–11? (Oppilaat saattavat mainita 
useita eri periaatteita. Yksi periaate, jota voisit tähdentää, on se, että taivaallinen Isä 
siunaa meitä, kun me rukoilemme Hänen apuaan.)

• Miksi teidän on tärkeää tietää, että taivaallinen Isä vastaa teidän rukouksiinne?

• Milloin olette tunteneet taivaallisen Isän rakkauden teitä kohtaan siinä, kuinka Hän on 
vastannut teidän rukouksiinne? (Voisit antaa oppilaille hetken aikaa pohtia tätä kysy-
mystä, ennen kuin he vastaavat siihen. Voisit myös kertoa oman kokemuksen.)

3. Nefi 14:12–27
Vapahtaja opettaa, miten tärkeää on tehdä taivaallisen Isän tahto
Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 14:12 ja pyydä heitä miettimään, kuinka Vapahta-
jan opetukset tässä jakeessa voivat auttaa heitä tulemaan enemmän taivaallisen Isän kaltaisiksi.

• Kuinka kohdan 3. Nefi 14:12 neuvon noudattaminen voi auttaa meitä tulemaan enem-
män taivaallisen Isän kaltaisiksi?

Kerro oppilaille, että kun Vapahtaja jatkoi opettamista, Hän käytti voimallisia vertauksia 
auttaakseen meitä ymmärtämään, miten tärkeää on tehdä taivaallisen Isän tahto.

Valmista oppilaita tutkimaan Vapahtajan vertauksia luvussa 3. Nefi 14 järjestämällä seu-
raava toiminta:

Jaa oppilaat 2–4 hengen ryhmiin. Anna jokaiselle oppilaalle paperi. Kirjoita taululle seuraa-
vat pyhien kirjoitusten viitteet ja anna yksi niistä kullekin ryhmälle: 3. Nefi 14:13–14; 3. Nefi 
14:15–20; 3. Nefi 14:24–27. (Jos sinulla on iso luokka, anna sama pyhien kirjoitusten viite 
useammalle kuin yhdelle ryhmälle.) Pyydä oppilaita lukemaan heille annetut pyhien kir-
joitusten jakeet ja piirtämään kuvia Vapahtajan käyttämistä vertauksista. Pyydä heitä myös 
kirjoittamaan, mitä he oppivat vertausten pohjalta.

Riittävän ajan kuluttua pyydä oppilaita näyttämään piirroksensa luokalle ja selittämään, mitä he 
ovat oppineet. Kun oppilaat esittelevät, mitä he ovat oppineet, esitä seuraavanlaisia kysymyksiä:

• Kuinka Jeesuksen Kristuksen opetusten noudattaminen on kuin kävelisi kapeaa tietä? 
Kuinka Jeesuksen Kristuksen opetusten hylkääminen on kuin kävelisi laveaa tietä? (Ks. 
3. Nefi 14:13–14.) Millä tavoin Vapahtajan opetukset eroavat maailman opetuksista?

• Miksi susi pukeutuisi lampaan vaatteisiin? (Ks. 3. Nefi 14:15.) Mitä tämä vertaus kertoo 
meille väärien profeettojen pyrkimyksistä ja toimista?

• Jos kohdassa 3. Nefi 14:16–20 puut kuvastavat ihmisiä, mitä hedelmät mahtaisivat kuvas-
taa? (Mahdollisia vastauksia: ihmisten ajatuksia, sanoja, tekoja ja vaikutusta muihin.)

• Kun kuulemme Vapahtajan sanoja ja noudatamme niitä, millä tavoin me olemme sen 
miehen kaltaisia, joka rakensi talonsa kalliolle? (Ks. 3. Nefi 14:24–25.) Jos päätämme olla 
noudattamatta Vapahtajan sanoja, millä tavoin me olemme sen miehen kaltaisia, joka 
rakensi talonsa hiekalle? (Ks. 3. Nefi 14:26–27.)

Oppilaiden esitysten ja keskustelun jälkeen pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 
3. Nefi 14:21–23.

• Mitä voimme oppia kohdasta 3. Nefi 14:21? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta 
heidän tulisi tunnistaa seuraava totuus [kirjoita tämä totuus taululle]: Meidän täytyy 
tehdä taivaallisen Isän tahto päästäksemme taivaan valtakuntaan.)

• Kuinka tämä totuus liittyy esimerkkeihin laveasta tiestä ja kapeasta tiestä, hyvästä puusta 
ja pahasta puusta sekä viisaasta miehestä ja tyhmästä miehestä?

Anna oppilaille hetki aikaa pohdiskella ja soveltaa sitä, mitä he ovat oppineet luvusta 3. Nefi 
14. Kehota heitä kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäivä-
kirjaan, kuinka he aikovat kehittyä pyrkimyksissään noudattaa Vapahtajan opetuksia luvussa 
3. Nefi 14. Mikäli aikaa jää, pyydä muutamia oppilaita esittämään lyhyesti, mitä he ovat oppi-
neet, ja kertomaan, mitä he aikovat tehdä sen pohjalta, mitä he ovat oppineet. Voisit lopuksi 
todistaa siunauksista, joita olet saanut, kun olet noudattanut taivaallisen Isän tahtoa.
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Johdanto
Kun Jeesus Kristus jatkoi ihmisten opettamista temppe-
lin luona Runsaudenmaassa, Hän julisti, että Mooseksen 
laki oli täytetty ja että Hän oli valo ja laki, johon ihmis-
ten tulisi turvautua. Sitten hän selitti kahdelletoista 
opetuslapselle, että ihmiset Amerikan mantereella 

olivat niitä ”muita lampaita”, joista Hän oli puhunut 
Jerusalemissa (ks. Joh. 10:14–16). Hän myös lupasi, että 
ne, jotka tekevät parannuksen ja palaavat Hänen luok-
seen, luetaan Hänen liittokansaansa.

OPPIAIHE 125

3. Nefi 15–16

Opetusehdotuksia

3. Nefi 15:1–10
Vapahtaja julistaa, että Hän on täyttänyt Mooseksen lain
Kirjoita ennen oppitunnin alkua taululle seuraavat kysymykset:

Miksi maksaisimme kymmenykset? Miksi pyhittäisimme lepopäivän? Miksi kunnioittaisimme 
vanhempiamme?

Aloita oppitunti osoittamalla taululla olevia kysymyksiä ja kysymällä:

• Jotkut saattavat ihmetellä, miksi Herra antaa käskyjä. Kuinka te voisitte selittää käskyjen 
tarkoituksen?

Kerro oppilaille, että kun Jeesus Kristus opetti nefiläisiä, Hän opetti heille, että yksi Hänen 
käskyjensä tarkoituksista oli ohjata ihmisiä Hänen luokseen. Kehota oppilaita panemaan 
merkille tämä tarkoitus, kun he tutkivat lukua 3. Nefi 15.

Selitä, että kun Vapahtaja puhui väkijoukolle, Hän huomasi, että muutamilla heidän joukos-
saan olevista oli kysymys. Pyydä oppilaita silmäilemään jakeita 3. Nefi 15:1–2 löytääkseen, 
mitä nämä ihmiset halusivat tietää. (He ihmettelivät, mitä Vapahtaja halusi heidän tekevän 
Mooseksen lain suhteen. Nefiläisten jumalanpalvelus, toimitukset ja kirkon organisaatio oli 
rakennettu Mooseksen lain pohjalle valmistamaan ihmisiä Jeesuksen Kristuksen tulemiseen 
ja auttamaan heitä odottamaan Hänen sovitusuhriaan. Ilmeisesti jotkut olivat hämmenty-
neitä siitä, mitä heidän pitäisi tehdä Mooseksen lain noudattamisen sijaan.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 15:3–5, 9. Kehota luokkaa seuraamaan 
mukana ja panemaan merkille, mitkä ilmaukset Vapahtajan selityksessä olisivat saattaneet 
vakuuttaa nefiläisille, ettei heidän uskonsa tarvinnut muuttua. Pyydä muutamia oppilaita 
kertomaan, mitä ilmauksia he huomaavat. Pyydä heitä selittämään, miksi heidän mieles-
tään nämä ilmaukset olisivat saattaneet olla hyödyllisiä nefiläisille.

• Mitä Jeesus teidän mielestänne opetti, kun Hän julisti, että Hän on laki? (3. Nefi 15:9.)

Oppilaat saattavat antaa erilaisia vastauksia. Kun he vastaavat, auta heitä tunnistamaan 
seuraavat totuudet (kirjoita nämä totuudet taululle): Jeesus Kristus on lain lähde. Kaikki 
evankeliumin lait ohjaavat meitä kohti Jeesusta Kristusta ja Hänen sovitustaan. Jos 
noudatamme Hänen käskyjään, me saamme iankaikkisen elämän.

• Miksi nefiläisten olisi ollut tärkeää ymmärtää nämä totuudet sinä aikana? (Voisit tähden-
tää, että Mooseksen lain tavoin uusi laki ohjasi kohti Vapahtajaa ja Hänen sovitustaan. 
Vaikka jotkin ihmisten jumalanpalvelustavoista muuttuisivat, niin he osoittaisivat edel-
leen uskoa Jeesukseen Kristukseen ja palvelisivat Isää Hänen nimessään.)

Tiivistä 3. Nefi 15:6–8 selittämällä, että Vapahtaja vakuutti kansalle, että aivan kuten 
profeettojen Lunastajaa koskevat sanat olivat täyttyneet Hänessä, samoin myös heidän 
profetiansa tulevista tapahtumista toteutuisivat. Lisäksi Hän selitti, että liitto, jonka Hän oli 
tehnyt kansansa kanssa, oli yhä voimassa ja se täytettäisiin.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 15:9–10. Pyydä luokkaa seuraamaan 
mukana ja panemaan merkille, mitä Vapahtaja haluaa, että Hänen kansansa tekee tiedol-
laan niistä totuuksista, jotka on kirjoitettu taululle.
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3.  NEFI  15 –16

• Mitä teidän mielestänne tarkoittaa se, että turvautuu Kristukseen?

Pyydä oppilaita kertaamaan jakeet 3. Nefi 15:9–10 ja esittämään lyhyesti, kuinka Herra 
haluaa meidän elävän evankeliumin mukaan ja mikä on siitä koituva siunaus. (Oppilaat 
saattavat esittää kohdan käyttäen eri sanoja, mutta heidän vastauksistaan tulisi kuvastua 
seuraava totuus: Jos me turvaudumme Jeesukseen Kristukseen pitämällä Hänen käs-
kynsä ja kestämällä loppuun asti, Hän antaa meille iankaikkisen elämän.)

• Onko mahdollista seurata Jeesusta Kristusta pitämättä Hänen käskyjään? Miksi ei?

Kehota oppilaita miettimään kysymyksiä, jotka kirjoitit taululle ennen oppituntia.

• Onko ihmisen mahdollista pitää käskyt ulkonaisesti turvautumatta Jeesukseen Kristukseen?

• Mistä syistä ihminen saattaisi noudattaa käskyjä ulkonaisesti turvautumatta Jeesukseen 
Kristukseen? (Mahdollisia vastauksia: velvollisuudesta, rangaistuksen pelosta, halusta 
kuulua joukkoon tai kulissien ylläpitämiseksi tai rakkaudesta sääntöihin.)

• Minkä asioiden pitäisi olla syynä siihen, että noudatamme käskyjä? (Meidän tulisi pitää 
käskyt, koska rakastamme Herraa, haluamme olla Hänelle otollisia ja haluamme tulla 
Hänen luokseen.)

• Kuinka teitä on siunattu, kun olette pitäneet käskyt vakain aikein?

Kehota oppilaita ajattelemaan jotakin käskyä tai evankeliumin tasovaatimusta, jota heidän 
on ollut vaikea ymmärtää ja noudattaa. Kehota heitä miettimään, millä tavoin heidän 
suhtautumisensa tätä käskyä tai tasovaatimusta kohtaan voisi muuttua, jos he alkaisivat 
noudattaa sitä rakkaudestaan Herraa kohtaan. Kannusta heitä noudattamaan käskyjä 
rakkaudesta Herraa kohtaan. Kerro, millä tavoin käskyt ovat auttaneet sinua pääsemään 
lähemmäksi taivaallista Isää ja Vapahtajaa.

3. Nefi 15:11–16:5
Jeesus Kristus puhuu opetuslapsilleen muista lampaistaan
Pyydä oppilaita nostamaan kätensä, jos he ovat milloinkaan tunteneet olevansa vähemmän 
tärkeitä kuin joku muu. Pyydä heitä miettimään, ovatko he koskaan tunteneet olevansa 
unohdettuja tai yksin tai ovatko he koskaan miettineet, tunteeko taivaallinen Isä heidät.

Kirjoita taululle seuraava lausuma: Jumala välittää kaikista lapsistaan, ja Hän ilmaisee 
itsensä heille. Vakuuta oppilaille, että tämä lausuma on totta, ja kehota heitä panemaan 
merkille todisteita sen totuudesta, kun he tutkivat luvun 3. Nefi 15 loppuosaa ja luvun 
3. Nefi 16 alkuosaa.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan 3. Nefi 15:11–17 ja pyydä oppilaita panemaan merkille, 
mitä Herra sanoi ihmisille Jerusalemissa kansastaan Amerikan mantereella. Voisit myös 
pyytää oppilaita lukemaan Joh. 10:14–16. (Auta oppilaita ymmärtämään, että ”muilla lam-
pailla” viitataan paimenen, Jeesuksen Kristuksen, muihin seuraajiin. [Englanninkielinen] 
sana fold ’lammastarha’ voi viitata lammasaitaukseen, mutta se tarkoittaa myös sellaisten 
ihmisten piiriä, jotka uskovat samalla tavoin.)

• Kuinka Herra kohdan 3. Nefi 15:17 mukaan lupasi ilmaista itsensä muille lampailleen eli 
seuraajilleen? (He kuulisivat Hänen äänensä.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 15:18–19. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja 
panemaan merkille, miksi taivaallinen Isä käski Jeesusta Kristusta salaamaan Jerusalemissa asu-
vilta ihmisiltä tiedon muista lampaistaan. Kun oppilaat ovat kertoneet, mitä ovat löytäneet, kysy:

• Minkä periaatteen me voimme oppia tästä? (Oppilaiden vastauksista tulisi kuvastua seu-
raava periaate: Jumala antaa meille tietoa ja totuutta meidän uskomme ja kuuliai-
suutemme mukaan.)

Tiivistä 3. Nefi 15:21–23 selittämällä, että Herra kertoi nefiläisille, että nämä olivat niitä 
muita lampaita, joista Hän oli puhunut. Juutalaiset Jerusalemissa olivat kuitenkin luulleet 
Hänen puhuvan pakanoista eli niistä, jotka eivät olleet israelilaista syntyperää. He eivät 
olleet ymmärtäneet, että pakanat eivät kuulisi Hänen ääntään henkilökohtaisesti.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 15:24 ja pyydä luokkaa kuuntelemaan ja 
panemaan merkille, kuinka Herra vakuutti nefiläisille välittävänsä heistä. Voisit kysyä oppi-
lailta, miltä heistä tuntuisi, jos he kuulisivat Herran sanovan nämä sanat heille.
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Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 16:1–3 ja panemaan merkille, ketkä muut kuulisivat 
Vapahtajan äänen. Selitä, ettei meillä ole aikakirjaa, jossa kerrottaisiin muista paikoista ja ihmi-
sistä, joiden luona Vapahtaja kävi, mutta on selvää, että Hän kävi muiden ihmisryhmien luona.

Esittele ajatus siitä, että Vapahtaja ilmaisee itsensä myös niille, jotka eivät kuule Hänen 
ääntään, esittämällä seuraavat kysymykset ennen kuin kehotat oppilaita etsimään vastauk-
sia pyhistä kirjoituksista:

• Entä ne, jotka eivät pääse kuulemaan Vapahtajan ääntä? Kuinka Hän osoittaa heille, että 
Hän välittää heistä?

Kehota oppilaita tutkimaan kohtia 3. Nefi 15:22–23 ja 3. Nefi 16:4 ja panemaan merkille, 
kuinka Herra julisti ilmaisevansa itsensä pakanoille (muiden saarnaamisen kautta, Pyhän 
Hengen todistuksen kautta sekä profeettojen kirjoitusten kautta).

• Kuinka nämä ilmoitukset osoittavat, että Jumala välittää kaikista lapsistaan?

• Millä tavoin Herra on ilmaissut itsensä teille ja perheellenne?

• Kuinka te voitte olla apuna Herran pyrkimyksessä ilmaista itsensä kaikille kansaansa 
kuuluville?

3. Nefi 16:6–20
Jeesus Kristus lausuu siunauksia ja varoituksia pakanoille, jotka saavat evankeliu-
min myöhempinä aikoina
Kysy oppilailta, ovatko he koskaan halunneet kuulua johonkin ryhmään, kerhoon tai 
joukkueeseen. Kysy, mitä edellytyksiä sen ryhmän jäseneksi pääsemiselle asetettiin, johon 
he halusivat kuulua. Kerro, että suurenmoisin ryhmä, johon me voimme kuulua, on Herran 
liittokansa.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 16:6–7. Pyydä luokkaa seuraamaan 
mukana ja panemaan merkille, mitä Herra sanoi tapahtuvan viimeisinä päivinä, koska 
pakanat uskoisivat Häneen ja Israelin huone ei uskoisi Häneen. (Voisit selittää, että Mor-
monin kirjan profeetat käyttivät sanaa pakanat viitatessaan ihmisiin, jotka eivät ole lähtöisin 
Pyhästä maasta. Siksi sana voi tarkoittaa sekä kirkon jäseniä että uskonnottomia ja muihin 
uskontoihin kuuluvia.) Kun oppilaat ovat vastanneet, tiivistä 3. Nefi 16:8–9 selittämällä, 
että Jeesus Kristus on profetoinut, että viimeisinä päivinä on oleva pakanoita, jotka eivät 
usko ja jotka hajottavat Israelin huoneen jäsenet ja kohtelevat heitä huonosti. Kehota yhtä 
oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 16:10. Pyydä muita luokan jäseniä seuraamaan mukana 
ja panemaan merkille, mitä tapahtuu näille pakanoille, jotka eivät usko.

• Mitä Herra julisti niiden pakanoiden menettävän, jotka eivät usko?

• Kuinka tämä saattaisi soveltua niihin, jotka tuntevat totuuden mutta ylpistyvät kopeudessa?

Selitä, että Herra lupasi pitää liittonsa Israelin huoneen kanssa tuomalla heille evankeliu-
min (ks. 3. Nefi 16:11–12). Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 16:13. Pyydä 
luokkaa seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä ihmiseltä vaaditaan, jotta hänestä 
tulisi Herran liittokansan jäsen. Kirjoita taululle seuraavaa: ”Jos me … , niin meidät …” 
Pyydä oppilaita täydentämään tämä virke kohdan 3. Nefi 16:13 avulla. Oppilaiden tulisi 
pystyä tunnistamaan seuraava totuus: Jos me teemme parannuksen ja palaamme Jeesuk-
sen Kristuksen luokse, niin meidät luetaan Hänen kansansa joukkoon.

• Miksi on siunaus tulla luetuksi Herran kansan joukkoon?

Lausu lopuksi oma todistuksesi tämän päivän oppiaiheessa opetetuista totuuksista.

Kommentteja ja taustatietoja
3. Nefi 15:5–8. Liitto ei ole kokonaan täyttynyt

Mitä Jeesus tarkoitti sanoessaan: ”Liitto, jonka minä 
olen tehnyt kansani kanssa, ei ole kokonaan täyttynyt”? 
(3. Nefi 15:8.) Jehova teki muinoin liiton Abrahamin 

kanssa. Abrahamille luvattiin 1) jälkeläisiä iankaikki-
sesti, 2) perintömaa ja 3) pappeuden voima Jumalalta. 
Nämä lupaukset annettiin myös Abrahamin jälkeläisille 
(ks. OL 132:30–31), ja ne täyttyvät tulevaisuudessa.

Etsimiseen johtavia 
kysymyksiä
Etsimiseen johtavat 
kysymykset auttavat 
oppilaita vahvistamaan 
pyhien kirjoitusten 
lukualueen perusym-
märrystään innosta-
malla heitä panemaan 
lukiessaan merkille 
tärkeitä yksityiskohtia. 
Tämänkaltaiset kysymyk-
set kannattaa esittää 
ennen kuin pyytää 
oppilaita lukemaan ne 
jakeet, joista vastaus 
löytyy. Tämä keskittää 
oppilaiden huomion 
ja auttaa heitä löytä-
mään vastaukset pyhien 
kirjoitusten tekstistä sitä 
lukiessaan.
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Johdanto
Tässä oppiaiheessa oppilaat miettivät, kuinka kiistely vaikuttaa 
heidän kykyynsä tuntea Henkeä. He voivat myös miettiä, ketkä 
ovat olleet myönteisinä esimerkkeinä heille, ja miettiä, kuinka he 
itse voivat olla parempia esimerkkejä muille.

Opetusehdotuksia

3. Nefi 11:18–41
Jeesus Kristus asettaa kastamistavan, tuomitsee kiistelyn ja 
julistaa oppinsa
Kirjoita taululle sana kiistely ja pyydä oppilaita määrittelemään 
tämän sanan merkitys (väittely, ristiriita tai erimielisyys).

Kehota oppilaita laatimaan taululle lyhyt luettelo tilanteista tai 
toiminnoista, joissa he saattaisivat olla taipuvaisia kokemaan kiis-
telyä. (Voisit pyytää yhtä oppilasta toimimaan kirjurina samalla 
kun luokka antaa vastauksia.) Välttäkää tämän toiminnan yhtey-
dessä sitä, mitä vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin 
koorumista nimitti ”vastustajan menetelmäksi”, mikä saattaa 
yllyttää väittelyyn ja riitelyyn (ks. The Lord’ s Way, 1991, s. 139).

Muistuta oppilaille, että luvusta 3. Nefi 11 he lukivat, että Jeesus 
Kristus ilmestyi nefiläisille, jotka olivat kokoontuneet temppelin 
luo. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 11:28 ja 
pyydä luokkaa panemaan merkille, mistä aiheesta jotkut nefiläi-
sistä olivat kiistelleet. 

Kysy: Mistähän syystä on tärkeää välttää väittelyä ja kiistelyä, kun 
keskustelemme evankeliumista muiden kanssa?

Kirjoita taululle seuraavaa: Kiistelyn henki ei ole Jumalasta 
vaan… Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 11:29–30 
ja pyydä oppilaita mainitsemaan, mistä kiistelyn henki on läh-
töisin. Heidän löytämänsä totuus voitaisiin ilmaista seuraavasti: 
Kiistelyn henki ei ole Jumalasta vaan se on Perkeleestä. 
Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät tämän totuuden pyhiin 
kirjoituksiinsa.

Kysy: Kuinka se, että muistatte Vapahtajan opetukset kohdassa 
3. Nefi 11:29–30, voi auttaa teitä, kun olette tilanteessa, jossa 
saattaa syntyä kiistelyä? (Voisit tuoda esiin nimenomaisia tilan-
teita, joita on kirjoitettu taululle, tai pyytää oppilaita miettimään 
tilannetta, jossa joku haluaa väitellä evankeliumiin liittyvistä 
kohdista.)

Auta oppilaita ymmärtämään yksi tärkeä kiistelyn seuraus luke-
malla tai asettamalla näkyviin ensimmäisen presidenttikunnan 
jäsenen, presidentti James E. Faustin seuraava lausunto: ”Kun 

Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe
3. Nefi 11:18–16:20 (Viikko 25)

Valmisteluaineisto 
kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä 
oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä opeista ja periaatteista, joita 
oppilaat oppivat tutkiessaan lukualuetta 3. Nefi 11:18–16:20 
(viikko 25), mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiai-
heesi osana. Opettamasi oppiaihe keskittyy vain muutamiin 
näistä opeista ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen keho-
tuksia, kun mietit oppilaidesi tarpeita.

Päivä 1 (3. Nefi 11:18–12:48)
Oppilaat oppivat, että kastajalla täytyy olla asianmukainen 
valtuus ja kaste täytyy toimittaa Herran asettamalla tavalla. 
Lisäksi he tutkivat Kristuksen oppia ja oppivat, että Pyhä 
Henki todistaa taivaallisesta Isästä ja Jeesuksesta Kristuksesta. 
Tutkiessaan siunatuksijulistuksia ja Vapahtajan selostusta kor-
keammasta laista he oppivat, että jos me elämme Jeesuksen 
Kristuksen opetusten mukaan, meitä siunataan ja valmiste-
taan astumaan taivaan valtakuntaan. He oppivat myös, että 
kun tulemme Kristuksen luokse ja pidämme Hänen käskynsä, 
me voimme tulla enemmän Hänen ja taivaallisen Isämme 
kaltaisiksi, jotka ovat täydellisiä.

Päivä 2 (3. Nefi 13)
Sen pohjalta, mitä Vapahtaja opetti almujen antamisen, 
rukoilemisen ja paastoamisen syistä, oppilaat oppivat, että jos 
teemme vanhurskaita tekoja ollaksemme otollisia taivaalliselle 
Isälle, Hän palkitsee meidät julkisesti. Kun he tutkivat Vapah-
tajan opetuksia, jotka koskivat kahden herran palvelemisen 
mahdottomuutta, he oppivat seuraavia periaatteita: Jotta 
Jumala olisi meidän herramme, meidän täytyy rakastaa ja 
palvella Häntä enemmän kuin sitä, mikä on maailmasta. Jos 
etsimme ensin Jumalan valtakuntaa, Hän auttaa meitä huo-
lehtimaan tarpeistamme.

Päivä 3 (3. Nefi 14)
Vapahtajan opetukset vanhurskaasta tuomitsemisesta aut-
toivat oppilaita ymmärtämään, että meidät tuomitaan sen 
mukaan miten me tuomitsemme muita. He oppivat myös, 
että taivaallinen Isä siunaa meitä, kun me rukoilemme Hänen 
apuaan. Oppilaat piirsivät kuvia, jotka havainnollistavat 
Vapahtajan opetuksia, ja oppivat, että meidän täytyy tehdä 
taivaallisen Isän tahto päästäksemme taivaan valtakuntaan.

Päivä 4 (3. Nefi 15–16)
Oppilaat oppivat, että Jeesus Kristus on kaikkien evankeliu-
min lakien ja käskyjen lähde. Jos me turvaudumme Häneen 
pitämällä Hänen käskynsä ja kestämällä loppuun asti, Hän 
antaa meille iankaikkisen elämän. Kun oppilaat tutkivat 
Vapahtajan sanoja ”muista lampaista” (ks. 3. Nefi 15:21), he 

oppivat, että Jumala välittää kaikista lapsistaan ja ilmaisee 
itsensä heille. He oppivat myös, että Jumala antaa meille 
tietoa ja totuutta meidän uskomme ja kuuliaisuutemme 
mukaan.
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syntyy kiistaa, Herran Henki poistuu, riippumatta siitä kumpi on 
syyllinen” (”Mitä haluan poikani tietävän ennen kuin hän lähtee 
lähetystyöhön”, Valkeus, heinäkuu 1996, s. 43).

Voisit ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat tämän lausuman pyhiin 
kirjoituksiinsa tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa.

Kysy: Oletteko koskaan tunteneet Herran Hengen poistuvan 
kiistelyn vuoksi? Miltä se tuntui?

Tähdennä kiistelyä koskevia Vapahtajan sanoja jakeessa 3. Nefi 
11:30: ”Minun oppini on, että sellaisen on loputtava.” Esitä 
sitten seuraavat kysymykset:

• Kuinka me voimme lopettaa riidat ja kiistat?
• Kuinka voimme olla muiden kanssa eri mieltä ja samalla vält-

tää kiistelyä?
• Millä tavoin olette tunteneet, että teitä on siunattu pyrkies-

sänne välttämään kiistelyä tai pääsemään eroon siitä?

Voisit kertoa kokemuksesta, joka sinulla on ollut ja jolloin olet 
tuntenut, että sinua on siunattu pyrkiessäsi välttämään kiistelyä 
tai pääsemään eroon siitä. Kehota oppilaita katsomaan taululla 
olevaa luetteloa ja valitsemaan tilanne, jossa he saattavat usein 
tuntea halua kiistellä. Anna heille hetki aikaa kirjoittaa muistiin 
tavoite siitä, kuinka he aikovat siinä tilanteessa välttää kiistelyä 
tai päästä eroon siitä.

3. Nefi 12–16
Jeesus Kristus opettaa periaatteita, jotka auttavat Hänen lap-
siaan kulkemaan kohti täydellisyyttä
Kehota oppilaita nousemaan ja lausumaan kohta 3. Nefi 12:48. 
Sinun pitää ehkä antaa heidän harjoitella pari kertaa, jotta he osaa-
vat lausua tämän pyhien kirjoitusten hallittavan kohdan täydellisesti. 
Pyydä oppilaita pyhien kirjoitustensa avulla tuomaan esiin joitakin 
täydellisyyden ominaisuuksia, jotka mainitaan kohdassa 3. Nefi 
12:1–12 ja joita he toivovat kehittävänsä itsessään enemmän.

Laita lusikkaan vähän suolaa ja pyydä oppilaita arvaamaan, mitä 
aine on. Kehota sitten yhtä oppilasta tulemaan eteen ja tunnis-
tamaan aine maistamalla sitä. Kun oppilas on tunnistanut aineen 
suolaksi, pyydä luokkaa luettelemaan suolan hyötyjä. Kun he vas-
taavat, varmista, että kaikki tietävät, että ruoan maustamisen lisäksi 
suolaa käytetään säilöntäaineena estämään lihaa pilaantumasta.

Pyydä oppilaita lukemaan 3. Nefi 12:13 saadakseen selville, keitä 
Vapahtaja vertasi suolaan. Kun oppilaat vastaavat, selitä, että 
Hän viittasi paitsi temppelin luona sinä päivänä olevaan väkijouk-
koon myös kaikkiin niihin, jotka kastetaan Hänen liittoonsa.

Kysy: Millä tavoin me voimme Jeesuksen Kristuksen seuraajina 
olla suolan kaltaisia? (Meidän on määrä auttaa säilyttämään eli 
pelastamaan ihmisiä ja parantamaan maailmaa vaikuttamalla 
muihin hyvällä tavalla.)

Selitä, että kohdassa 3. Nefi 12:13 sanalla maku viitataan myös 
suolan toimimiseen säilöntäaineena.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan seitsemänkymmenen koorumin 
jäsenen, vanhin Carlos E. Asayn seuraavat sanat siitä, kuinka 
suola voi menettää makunsa:

”Suola ei menetä makua vanhetessaan. Se menettää makunsa 
muihin aineisiin sekoittumisen ja saastumisen vuoksi. Samalla 
tavoin – – mies menettää makunsa ja kelvollisuutensa, kun hän 
saastuttaa mielensä epäpuhtailla ajatuksilla, häpäisee suunsa 
puhumalla muuta kuin totuutta ja käyttää väärin voimaansa 
tekemällä pahoja tekoja.” (Ks. ”Maan suola: ihmiskunnalle 
mauksi ja ihmisten pelastajiksi”, Valkeus, lokakuu 1980, s. 78.)

Kysy: Miksi meidän täytyy pyrkiä olemaan puhtaita vaikuttaak-
semme muihin hyvällä tavalla?

Näytä oppilaille taskulamppua. Sytytä lamppu ja kehota oppilaita 
lukemaan 3. Nefi 12:14–16 ja panemaan merkille, kuinka 
Vapahtaja käytti valoa opettaakseen lisää liittokansansa tehtä-
västä maailmassa. Ennen kuin he lukevat, voisi olla hyödyllistä 
selittää, että vakka on eräänlainen kori.

Kysy: Kuinka kirkon jäsenet, jotka pitävät liittonsa, voisivat olla 
valona muille?

Peitä lamppu korilla tai pyyhkeellä ja esitä seuraavat kysymykset:

• Millä tavoin me saattaisimme tuntea houkutusta peittää 
valomme?

• Miksi kohdan 3. Nefi 12:16 mukaan Vapahtaja haluaa meidän 
olevan vanhurskaana esimerkkinä muille? (Kun olemme van-
hurskaana esimerkkinä, me voimme auttaa muita ylistä-
mään taivaallista Isää. Voisit ehdottaa, että oppilaat kirjoitta-
vat tämän periaatteen pyhien kirjoitustensa marginaaliin.)

• Keiden vanhurskas esimerkki on auttanut teitä pääsemään 
lähemmäksi taivaallista Isää tai on vahvistanut haluanne elää 
täydemmin evankeliumin mukaan?

Kannusta oppilaita olemaan suolana ja valona maailmalle päät-
tämällä olla vanhurskaana esimerkkinä.

Selitä, että Vapahtaja jatkoi opettaen nefiläisille, että todellinen 
palkinto käskyjen vanhurskaasta noudattamisesta tulisi, kun he 
palvelisivat Jumalaa ilman tekopyhyyttä ja kun he eivät kiinnittäisi 
sydäntään maallisiin aarteisiin tai palkintoihin. Kirjoita taululle 
seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet: 3. Nefi 13:22; 13:31–33; 
14:7–8; 15:9; 16:13. Kehota oppilaita tutkimaan näitä kohtia ja 
panemaan merkille, mitä palkintoja taivaallinen Isä lupaa meille, 
jos sydämemme keskittyy vanhurskaaseen elämään. Riittävän 
ajan kuluttua kehota heitä kertomaan, mitä he ovat löytäneet.

Lausu oppilaille todistuksesi siitä, että taivaallinen Isä ja Jeesus 
Kristus auttavat ja siunaavat heitä heidän pyrkiessään lopetta-
maan kiistat ja olemaan vanhurskaana esimerkkinä maailmalle.

Seuraava viikko (3. Nefi 17–22)
Sano oppilaille, että kun he tutkivat lukuja 3. Nefi 17–22, he 
lukevat siitä, kuinka Jeesus Kristus itki, kun Hän oli nefiläisten 
lasten kanssa. Kannusta heitä etsimään vastauksia seuraaviin 
kysymyksiin: Mitä Hän teki heidän hyväkseen? Mitä muita 
ihmeitä Jeesus teki palvellessaan nefiläisiä?
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Johdanto
Kun Vapahtajan ensimmäinen päivä nefiläisten luona 
oli päättymässä, Hän huomasi, etteivät monet täysin 
ymmärtäneet Hänen sanojaan. Hän opetti heille, kuinka 
voi saada lisää ymmärrystä, ja Hän tähdensi, kuinka 
tärkeää on rukoilla ja pohdiskella. Ihmiset itkivät, kun 

Hän ilmoitti heille olevansa lähdössä. Myötätunnon 
täyttämänä Vapahtaja jäi hieman pidemmäksi aikaa 
kansan luo parantamaan sairaita, rukoilemaan heidän 
puolestaan ja siunaamaan lapsia. Nefiläiset valtasi ilo.
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3. Nefi 17

Opetusehdotuksia

3. Nefi 17:1–3
Jeesus opettaa nefiläisiä pohdiskelemaan Hänen sanojaan ja rukoilemaan 
ymmärrystä
Kehota oppilaita kuvittelemaan itsensä seuraavaan tilanteeseen: Sinulla ja ystävälläsi on etu-
rivin paikat yleiskonferenssissa tai aluekonferenssissa, jossa profeetta puhuu. Siellä ollessanne 
pääsette kumpikin tapaamaan hänet. Kun konferenssi päättyy, sinä ja ystäväsi menette kotiin.

• Mistä arvelette puhuvanne ystävänne kanssa kokouksen jälkeen?

Muistuta oppilaille, että Jeesus Kristus oli opettanut nefiläisiä luultavasti suurimman 
osan päivästä. Kun Hän valmistautui lähtemään, Hän huomasi, että ihmiset eivät täysin 
ymmärtäneet, mitä Hän oli opettanut. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 17:1–3 
ja panemaan merkille, mitä Vapahtaja kehotti nefiläisiä tekemään, jotta he saisivat lisää 
ymmärrystä. (Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät löytämänsä asiat.) Kun oppilaat 
ovat kertoneet, mitä ovat löytäneet, kysy:

• Mitä pohdiskeleminen tarkoittaa?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presi-
dentti Henry B. Eyringin seuraava lausunto. Pyydä luokkaa kuuntelemaan, mitä hän opetti 
siitä, mitä pohdiskeleminen tarkoittaa.

”Lukeminen, tutkiminen ja pohtiminen 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.” (”Palvelkaa Hengen voimalla”, Liahona, 

marraskuu 2010, s. 60.)

• Kuinka teidän mielestänne pohdiskeleminen ja rukous voivat yhdessä auttaa meitä 
ymmärtämään, mitä opimme kirkossa tai seminaarissa?

Tähdennä Vapahtajan ohjetta jakeessa 3. Nefi 17:3, jossa Hän kehotti nefiläisiä valmista-
maan mieltään huomispäivää varten, kun Hän palaisi jälleen opettamaan heitä.

• Mitä henkilö voisi tehdä valmistaakseen mieltään ennen osallistumista kirkon kokouk-
siin tai seminaariin?

• Millainen vaikutus on sillä, kun me valmistamme mieltämme senkaltaisiin 
oppimistilaisuuksiin?

Auta oppilaita tunnistamaan kohdassa 3. Nefi 17:1–3 opetettu periaate kirjoittamalla tau-
lulle seuraava vajaa virke ja pyytämällä oppilaita täydentämään virke sen pohjalta, mitä he 
ovat oppineet.

Pohdiskelemalla ja Isää rukoilemalla me voimme …

Vaikka oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, heidän tulisi mainita seuraava periaate: Poh-
diskelemalla ja Isää rukoilemalla me voimme saada suurempaa ymmärrystä.
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Kirjoita taululle seuraavaa:

Valmistan mieltäni, ennen kuin osallistun kirkon kokouksiin tai seminaariin

Pohdiskelen sitä, mitä kuulen kirkossa tai seminaarissa

Rukoilen siitä, mitä kuulen kirkossa tai seminaarissa

Kehota oppilaita valitsemaan yksi kolmesta taululle kirjoitetusta toiminnasta. Anna heille 
aikaa miettiä, 1) kuinka he ovat tehneet niin ja 2) kuinka se on auttanut heitä oppimaan 
lisää heidän osallistuessaan kirkon kokouksiin tai seminaariin. Pyydä muutamaa oppi-
lasta kertomaan ajatuksiaan luokalle. Kannusta oppilaita miettimään, kuinka he voisivat 
kehittyä jollakin näistä kolmesta osa- alueesta, ja suunnittelemaan, kuinka he aikovat tehdä 
niin. Voisit ehdottaa, että he kirjoittavat suunnitelmansa seminaarimuistivihkoon tai pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan. Sano oppilaille, että oppiaiheen seuraava osuus antaa 
heille tilaisuuden harjoitella pohdiskelemista.

3. Nefi 17:4–25
Vapahtaja parantaa sairaat nefiläisten keskuudessa, rukoilee Isää ihmisten puo-
lesta ja siunaa heidän lapsensa
Aseta näkyviin kuva Jeesus opettaa läntisellä pallonpuoliskolla (62380; Evankeliumiaiheinen 
kuvakirja, 2009, nro 82). Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 3. Nefi 17:4. Tähdennä ilmausta 
”nyt minä menen Isän luokse”. Pyydä oppilaita kuvittelemaan, että he ovat juuri viettäneet 
päivän Vapahtajan kanssa ja Hän on ilmoittanut, että Hänen on aika lähteä. Pyydä muuta-
maa oppilasta kertomaan, miltä heistä saattaisi tuntua tässä tilanteessa. Kehota yhtä oppi-
lasta lukemaan ääneen 3. Nefi 17:5 ja pyydä luokkaa panemaan merkille, kuinka nefiläiset 
reagoivat, kun Vapahtaja ilmaisi aikovansa lähteä.

Selitä, että ilman nefiläisten vanhurskaita toiveita lukuihin 3. Nefi 17 ja 18 muistiin mer-
kityt tapahtumat olisivat saattaneet jäädä toteutumatta. Seuraavan toiminnan tarkoituk-
sena on auttaa oppilaita ymmärtämään täydellisemmin sitä rakkautta, jota Jeesus Kristus 
tuntee kansaansa kohtaan, ja auttaa heitä itsenäisesti löytämään pyhistä kirjoituksista 
totuuksia Jeesuksen Kristuksen luonteesta. Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten 
viitteet ja kehota oppilaita jäljentämään ne seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaan:

3. Nefi 17:6–10

3. Nefi 17:11–18

3. Nefi 17:19–25

Lue seuraavat presidentti Ezra Taft Bensonin sanat:

”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, siunauksen ja onnen ainoa todellinen 
mitta on se, kuinka lähelle Mestarimme Jeesuksen Kristuksen kaltaisuutta me 
pääsemme. Hän on oikea tie, täydellinen totuus ja yltäkylläinen elämä.” 
(”Jeesus Kristus – lahjat ja odotukset”, Valkeus, joulukuu 1987, s. 3.)

Anna oppilaille 5–10 minuuttia aikaa tutkia itsekseen kutakin taululle kirjoittamaasi pyhien 
kirjoitusten kohtaa. Pyydä heitä mainitsemaan totuuksia, jotka koskevat Vapahtajan luon-
netta. Kun he tutkivat, heidän pitäisi löytää ainakin yksi totuus kustakin pyhien kirjoitusten 
kohdasta. Pyydä heitä kirjoittamaan muistiin totuudet, joita he löytävät.

Kun oppilaat ovat tutkineet jakeita, kehota muutamia heistä kirjoittamaan taululle vastaa-
van pyhien kirjoitusten viitteen alle yksi totuus, jonka he ovat oppineet Vapahtajasta. Kun 
oppilaat ovat tehneet tämän tehtävän, esitä seuraavat kysymykset:

• Miksi meidän on tärkeää tietää nämä totuudet Vapahtajasta?

• Mitä todisteita löysitte siitä, että Vapahtaja ymmärtää meidän tarpeitamme ja 
toiveitamme?

• Mitkä osat tässä kertomuksessa tekivät teihin suurimman vaikutuksen? Miksi?

• Miksi arvelette, että ihmiset olivat ilon vallassa? (Ks. 3. Nefi 17:18.)

• Miksi arvelette Vapahtajan ilon olleen sinä päivänä täysi? (Ks. 3. Nefi 17:20.)
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3.  NEFI  17

Pyydä oppilaita kertomaan lyhyesti, mitä he ovat oppineet kohdasta 3. Nefi 17:6–25. 
Oppilaat saattavat antaa erilaisia vastauksia. Yksi totuus, jonka he saattavat mainita, on se, 
että Vapahtaja tuntee suurta myötätuntoa meitä kohtaan. Kirjoita tämä totuus taululle. 
Voisit ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat tämän totuuden tai jonkin muun löytämänsä 
totuuden pyhiin kirjoituksiinsa kohdan 3. Nefi 17:6 marginaaliin.

Auta oppilaita käsittämään, kuinka Jeesuksen Kristuksen luonteen ymmärtäminen auttaa 
meitä kasvattamaan uskoamme, lukemalla seuraava lausuma:

”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).

• Kuinka Vapahtajan myötätuntoisen luonteen ymmärtäminen auttaa teitä osoittamaan 
uskoa Häneen?

Tähdennä ilmausta ”jotka olivat jollakin tavalla vaivaisia” jakeessa 3. Nefi 17:9.

• Minkälaisia vaivoja saatettaisiin tarkoittaa ilmauksella ”jollakin tavalla vaivaisia”? (Kai-
kenlaisia fyysisiä, emotionaalisia, henkisiä ja hengellisiä vaivoja.)

Pyydä oppilaita pohtimaan, millä tavoin he saattavat olla ”jollakin tavalla vaivaisia” ja mistä 
vaivoista he pyytäisivät Vapahtajaa parantamaan heidät, jos Hän siunaisi heitä henkilökoh-
taisesti. Muistuta heille, että vaikka Vapahtaja ei ole täällä siunaamassa meitä henkilökoh-
taisesti, Hänen siunaamis-  ja parantamisvoimansa on käytettävissä pappeuden kautta.

• Kenen luokse menette saadaksenne pappeuden siunauksia?

• Milloin viimeksi tunsitte Vapahtajan parantavan vaikutuksen elämässänne?

Muistuta oppilaita pohdiskelemisen periaatteesta, josta he keskustelivat oppitunnin alussa. 
Ehdota, että yksi tapa, jolla he voivat pohdiskella, on se, että he kuvittelevat olevansa itse 
niissä pyhien kirjoitusten kertomusten kuvailemissa tilanteissa, joista he lukevat. Kehota 
oppilaita kuvittelemaan olevansa nefiläisten keskuudessa luvun 3. Nefi 17 tapahtumien 
aikaan. Anna oppilaille aikaa kirjoittaa seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaan, mitä he olisivat saattaneet kuulla, nähdä, tuntea ja oppia, jos he olisivat 
olleet nefiläisten keskuudessa ja olleet tekemisissä Vapahtajan kanssa siinä tilanteessa. Voisit 
ehdottaa, että he kirjoittavat jostakin vaivasta, josta he olisivat pyytäneet Vapahtajaa paran-
tamaan heidät. Kun he ovat lopettaneet kirjoittamisen, voisit pyytää muutamaa oppilasta 
lukemaan luokalle, mitä he ovat kirjoittaneet. Varmista, että he ymmärtävät, ettei heidän pidä 
tuntea olevansa pakotettuja kertomaan mitään, mikä on liian henkilökohtaista tai yksityistä.

Kun muutamat oppilaat ovat kertoneet, mitä he ovat kirjoittaneet, voisit pyytää yhtä tai 
kahta heistä kertomaan, kuinka he ovat tulleet tietämään, että Jeesus Kristus rakastaa heitä 
ja tuntee myötätuntoa heitä kohtaan. Kannusta oppilaita pohdiskelemaan tätä oppiaihetta 
ja luottamaan Vapahtajan myötätuntoon, kun he turvautuvat Häneen saadakseen apua 
toiveissaan, heikkouksissaan, syvässä murheessaan ja koettelemuksissaan.

Kuvitteleminen
Kuvitteleminen on 
pyhien kirjoitusten 
tutkimiseen liittyvä taito, 
joka voi auttaa oppilaita 
tarkastelemaan, ymmär-
tämään ja soveltamaan 
lukemaansa. Auta 
oppilaita opettelemaan 
pyhien kirjoitusten 
tapahtumien kuvitte-
lemista kannustamalla 
heitä pyrkimään siihen, 
että he näkevät mieles-
sään ihmiset, paikat ja 
tapahtumat, joista he 
lukevat. Oppilaat voivat 
tehdä niin esimerkiksi 
kuvittelemalla, että 
he ovat mukana siinä 
kertomuksessa, jota he 
lukevat.
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Johdanto
Kun Jeesus Kristus päätti nefiläisten keskuudessa suorit-
tamansa palvelutyön ensimmäisen päivän, Hän siunasi 
ja antoi sakramentin. Hän käski heitä nauttimaan 
sakramentin, rukoilemaan Isää aina ja ottamaan kaikki 
ihmiset joukkoonsa. Vapahtaja lupasi suurenmoisia 

siunauksia niille, jotka tottelisivat. Sitten Hän antoi 
kahdelletoista nefiläiselle opetuslapselle ohjeita heidän 
palvelutyöstään kirkossa. Ennen taivaaseen nousemista 
Hän antoi heille vallan antaa Pyhän Hengen lahjan.
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3. Nefi 18

Opetusehdotuksia

3. Nefi 18:1–14
Jeesus Kristus siunaa ja antaa nefiläisille sakramentin
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan seitsemänkymmenen koorumin jäsenen, vanhin Gerald N. 
Lundin seuraava kertomus. (Sano oppilaille, että nimi Czenkusch lausutaan ”Zenkush”.) Kan-
nusta oppilaita kuvittelemaan, millaista olisi ollut olla vanhin Lundin mainitsema vuorikiipeilijä.

”Jokin aika sitten eräässä lääketieteellisessä lehdessä oli mielenkiintoinen artikkeli 
vuorikiipeilystä. – –

Artikkeli kertoi miehestä nimeltä Czenkusch, joka pitää kiipeilykoulua. – – Czenkusch 
kuvaili haastattelijalle vuorikiipeilyssä käytettyä varmistusmenetelmää. Tämä on menetelmä, 
jolla kiipeilijät suojaavat itsensä putoamisilta. Yksi kiipeilijä asettuu turvalliseen paikkaan ja 
varmistaa köyden toiselle kiipeilijälle kietomalla sen tavallisesti oman kehonsa ympäri. ’Var-
mistan’, tarkoittaa: ’Olen varmistanut köytesi. Jos jotakin tapahtuu, pysäytän putoamisesi.’ 
Se on tärkeä osa vuorikiipeilyä. Huomatkaa nyt, mitä artikkelissa kerrotaan seuraavaksi: 
’Köysivarmistus on antanut Czenkuschille hänen parhaat ja pahimmat kiipeilyhetkensä. 
Kerran Czenkusch putosi korkealta vuorenseinämältä kiskaisten irti kolme hakaa ja vetäen 
varmistajansa kallionkielekkeeltä. Hän pysähtyi pää alaspäin kolmen metrin päässä maasta, 
kun hänen varmistajansa [Don] raajat levällään pysäytti putoamisen ojennettujen 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, marraskuu 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.)

• Miksihän vuorikiipeilijästä tuntui, ettei aineellisten lahjojen antaminen hänen pelastajal-
leen riittäisi osoittamaan kiitollisuutta?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 18:1–7 ja panemaan merkille, mitä Vapah-
taja pyysi nefiläisiä tekemään, jotta he muistaisivat Hänet. (Voisit ehdottaa, että oppilaat 
merkitsevät sanat muistoksi ja muistatte jakeessa 3. Nefi 18:7.) Kun oppilaat ovat kertoneet, 
mitä ovat löytäneet, esitä seuraavat kysymykset:

• Kuinka sakramentin nauttiminen auttaa meitä muistamaan Vapahtajan uhrin meidän 
puolestamme?

• Mitä nefiläisten oli jakeen 3. Nefi 18:7 mukaan määrä muistaa nauttiessaan leivän?

Anna oppilaille hetki aikaa katsoa uudelleen kohtaa 3. Nefi 11:14–15. Esitä sitten seuraavat 
kysymykset:

• Miksi Vapahtajan ruumiin muistaminen olisi saattanut olla erityisen merkityksellistä 
nefiläisille?

• Vaikka te ette olekaan nähneet haavoja Vapahtajan ruumiissa, kuten nefiläiset näkivät, miksi 
teidän on silti tärkeää nauttia sakramenttileipä Vapahtajan ”ruumiin muistoksi”? (OL 20:77.)

• Mitä voitte tehdä muistaaksenne Vapahtajan aina?

Kirjoita taululle seuraava virke: Kun nautimme sakramentin, me todistamme Isälle, että …
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3.  NEFI  18

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 18:8–11 ja panemaan merkille sanoja ja 
ilmauksia, joilla taululla olevan virkkeen voisi täydentää. Pyydä muutamia oppilaita ker-
tomaan, mitä he ovat löytäneet. (Oppilaat voisivat täydentää virkkeen tällä tavoin: Kun 
nautimme sakramentin, me todistamme Isälle, että muistamme Jeesuksen Kristuk-
sen aina. Toinen mahdollinen vastaus voisi olla seuraava: Kun nautimme sakramentin, 
me todistamme Isälle, että olemme halukkaita tekemään kaiken, mitä Vapahtaja on 
käskenyt.)

Esitä seuraavat kysymykset tai joitakin niistä auttaaksesi oppilaita syventämään ymmärrys-
tään ja kiitollisuuttaan sakramentin tehtävästä auttaa meitä muistamaan Vapahtaja:

• Mitä Vapahtajan elämän ja palvelutyön osa- alueita voisimme muistella sakramentti-
toimituksen aikana? (Mahdollisia vastauksia: Hänen kuolemaansa ja sovitusuhriaan, 
Hänen vaatimatonta syntymäänsä, Hänen ihmetekojaan ja opetuksiaan, Hänen hellää 
huolenpitoaan muista ja Hänen alistuvaisuuttaan taivaallista Isää kohtaan.)

• Vaikka sakramentin nauttiminen kestää vain hetken, tähän toimitukseen valmistautumi-
sen ja osallistumisen vaikutukset ovat iankaikkisia. Mitä voimme tehdä muistaaksemme 
aina Vapahtajan nautittuamme sakramentin sekä viikon mittaan?

• Millä tavoin se vilpittömyys ja se huomio, jonka kohdistamme sakramenttiin, voisivat 
auttaa meitä muistamaan Vapahtajan viikon aikana?

• Mikä merkitys sakramentilla on, ellemme muista Häntä?

• Mitä Vapahtaja jakeiden 3. Nefi 18:7,11 mukaan lupasi niille, jotka nauttivat sakramentin 
ja muistavat Hänet? (Kun nautimme sakramentin ja muistamme Vapahtajan aina, 
niin Hänen Henkensä on meidän kanssamme.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 18:12–14 ja pyydä sitten toista oppilasta 
lukemaan ääneen Hel. 5:12. Kehota muita oppilaita seuraamaan mukana ja pohdiskele-
maan, miten nämä kaksi pyhien kirjoitusten kohtaa liittyvät yhteen.

• Kuinka se, että nautitte sakramentin säännöllisesti, auttaa teitä asettamaan Jeesuksen 
Kristuksen siksi perustukseksi, jolle rakennatte elämänne?

Auta oppilaita muistamaan Jeesusta Kristusta enemmän kehottamalla heitä seuraavalla 
viikolla kirjoittamaan joka päivä seminaarimuistivihkoon, pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkir-
jaan tai henkilökohtaiseen päiväkirjaansa, mitä he tekevät muistaakseen Vapahtajan. Kannusta 
heitä halutessaan kirjoittamaan ajatuksista, joita heillä on ollut sakramentin aikana, tai siitä, 
kuinka Vapahtajan muistaminen on vaikuttanut heidän ajatuksiinsa, sanoihinsa ja tekoihinsa.

Seuraa oppilaiden edistymistä muutamien seuraavien oppituntien aikana kannustamalla heitä 
jatkamaan kirjoittamista joka päivä. Viikon aikana voisit aina oppitunnin alussa antaa heille muu-
taman minuutin, jotta he voivat kirjoittaa muistiin, mitä he tekevät muistaakseen Vapahtajan.

3. Nefi 18:15–25
Jeesus opettaa nefiläisiä rukoilemaan Isää aina ja kokoontumaan usein yhteen
Järjestä oppilaat pareiksi. Kehota kutakin paria lukemaan yhdessä 3. Nefi 18:15–21 ja 
panemaan merkille, mitä Vapahtaja opetti meitä tekemään vastustaaksemme kiusausta. 
Kun parit ovat lukeneet kohdan, pyydä kutakin paria kirjoittamaan yksi virke, joka heidän 
mielestään tiivistää nämä kiusausten voittamista koskevat opetukset. Pyydä muutamia 
pareja kertomaan, mitä he ovat kirjoittaneet. (Vaikka oppilaat saattavat käyttää tiivistelmis-
sään eri sanoja, heidän tulisi mainita seuraava totuus: Jos me aina valvomme ja rukoi-
lemme Isää, me voimme vastustaa Saatanan kiusauksia.)

• Mitähän sana valvoa tarkoittaa jakeessa 3. Nefi 18:18? (Olla hengellisesti valpas, tarkkaa-
vainen tai varuillaan.)

• Minkähän vuoksi kiusauksen vastustamiseen tarvitaan välttämättä sekä valvomista että 
rukoilemista?

Tähdennä, että 3. Nefi 18:15, 20–21 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Voisit ehdottaa, 
että oppilaat merkitsevät tämän kohdan selvästi erottuvalla tavalla, jotta he pystyvät löytä-
mään sen helposti.

• Kuinka rukous auttaa meitä pysymään valppaina ja varuillamme Saatanan pyrkiessä 
kiusaamaan meitä?

3. Nefi 18:15, 
20–21 on pyhien 
kirjoitusten hallittava 
kohta. Käytä oppiaiheen 
lopussa annettua 
opetusehdotusta 
auttaaksesi oppilaita 
hallitsemaan tämän 
kohdan.
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Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäi-
väkirjaan vastaus yhteen seuraavista kysymyksistä. (Voisit kirjoittaa kysymykset taululle tai 
lukea ne hitaasti, jotta oppilaat voivat kirjoittaa ne.)

• Kuinka rukoileminen on auttanut sinua vastustamaan Saatanan kiusauksia?

• Mitä voit tehdä kehittääksesi henkilökohtaisia rukouksiasi?

• Mitä siunauksia olet nähnyt koituvan siitä, kun olet rukoillut perheesi kanssa?

• Mitä voit tehdä auttaaksesi perhettäsi pitämään perherukouksia säännöllisesti ja teke-
mään niistä merkityksellisiä?

Mikäli aikaa jää, voisit pyytää muutamaa oppilasta kertomaan muille, mitä he ovat kirjoittaneet.

Pyydä oppilaita miettimään, ketä he haluaisivat auttaa pääsemään lähemmäksi Vapahtajaa. 
Kirjoita taululle seuraava periaate ja kannusta oppilaita kirjoittamaan se muistiin: Kun pal-
velemme muita, me voimme auttaa heitä tulemaan Kristuksen luokse. Pyydä oppilaita 
lukemaan itsekseen 3. Nefi 18:22–24.

• Mitä Vapahtaja pyytää meitä tekemään auttaaksemme muita tulemaan Hänen luokseen? 
(Emme saa käännyttää muita pois kirkon kokouksistamme, ja meidän tulee rukoilla 
heidän puolestaan.)

• Vapahtaja sanoi, että Hän on valo, joka meidän on pidettävä korkealla maailmalle. 
Kuinka kukin meistä voi elää siten, että pitää Vapahtajan valon korkealla?

Lue ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Robert D. Halesin seuraava 
lausunto. Kehota oppilaita kuuntelemaan, mitä vanhin Hales sanoi tapahtuvan, kun me 
elämme vanhurskaasti.

”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 iankaikki-
seen elämään (ks. 2. Nefi 31). Voisitteko te olla se valo, joka johtaa heidät turvalli-
seen satamaan?” (”That Ye May Be the Children of Light”, puhe Brigham Youngin 
yliopiston takkavalkeaillassa, 3. marraskuuta 1996, s. 8, speeches. byu. edu.)

• Mitä ajatuksia teille tulee mieleen, kun mietitte kysymystä: ”Eikö Jeesukselle olisi otollista, jos 
voisimme antaa valomme loistaa niin että ne, jotka seuraavat meitä, seuraisivat Vapahtajaa?”

Selitä, että muiden puolesta rukoileminen, heidän kutsumisensa kirkon kokouksiin ja 
Kristuksen kaltaisena esimerkkinä oleminen ovat tapoja, joilla voimme palvella muita. 
Pyydä muutamaa oppilasta kertomaan kokemus, jossa he ovat pitäneet Vapahtajan valoa 
korkealla auttaakseen jotakuta tulemaan Hänen luokseen.

3. Nefi 18:26–39
Vapahtaja opettaa, että opetuslasten tulee ottaa kaikki ihmiset joukkoonsa
Tiivistä 3. Nefi 18:26–39 selittämällä, että kun Vapahtaja oli puhunut väkijoukolle, Hän kään-
tyi niiden kahdentoista opetuslapsen puoleen, jotka Hän oli valinnut, ja opetti heille, kuinka 
kirkon asioita tulee johtaa ja ohjata. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 18:32 ja 
panemaan merkille, kuinka meidän tulee suhtautua niihin, jotka ovat harhautuneet uskosta.

• Miksi on tärkeää, että palvelemme edelleen niitä, jotka ovat harhautuneet uskosta?

Voisit kertoa kokemuksesta, jossa olet auttanut palvelemaan yhtä Jumalan lapsista ja autta-
nut kyseistä henkilöä tulemaan Kristuksen luokse.

Pyhien kirjoitusten hallinta – 3. Nefi 18:15, 20–21
Huom. Koska tämä oppiaihe on pitkä, voisit aloittaa seuraavan oppitunnin seuraavalla pyhien 
kirjoitusten hallittavien kohtien toiminnalla. Tai voisit käyttää tätä toimintaa jossakin tulevassa 
oppiaiheessa, kun teillä on enemmän aikaa kerrata pyhien kirjoitusten hallittavia kohtia.

Käytä muutama minuutti auttaen oppilaita opettelemaan ulkoa 3. Nefi 18:15, 20–21. 
Kirjoita kaikki kolme jaetta taululle ja pyydä oppilaita harjoittelemaan toistamalla niitä 
ääneen. Kun oppilaat ovat lukeneet kaikki jakeet muutamaan kertaan, aloita sanojen 
pyyhkiminen eri puolilta jakeita samalla kun oppilaat jatkavat koko kohdan toistamista. 
Jatkakaa tätä, kunnes kaikki sanat on pyyhitty pois taululta.
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Johdanto
Kun Vapahtaja oli päättänyt ensimmäisen käyntinsä 
nefiläisten luona, uutinen Hänen käynnistään levisi 
kansan keskuudessa koko yön ajan. (Lukuihin 3. Nefi 
11–18 kirjatut tapahtumat tapahtuivat kaikki yhden 
päivän aikana.) Läpi yön ihmiset ”ponnistelivat tavat-
tomasti – – voidakseen olla seuraavana päivänä sillä 
paikalla”, missä Vapahtaja ilmestyisi jälleen (3. Nefi 

19:3). Aamulla kaksitoista opetuslasta opettivat ihmisiä 
ja rukoilivat heidän kanssaan. Jeesus Kristus ilmestyi ja 
käski ihmisiä rukoilemaan samalla kun Hän rukoili Isää 
heidän puolestaan. Uskonsa ansiosta kaksitoista opetus-
lasta puhdistettiin. Jeesus rukoili, että opetuslapset ja 
kaikki ne, jotka uskoisivat heidän sanansa, voisivat tulla 
yhdeksi Hänen ja Hänen Isänsä kanssa.

OPPIAIHE 128

3. Nefi 19

Opetusehdotuksia

3. Nefi 19:1–14
Kaksitoista opetuslasta palvelevat kansaa kuten Vapahtaja on käskenyt
Kehota oppilaita kuvittelemaan, mitä he kenties tekisivät tai miltä heistä saattaisi tuntua, 
jos he tietäisivät, että huomenna Jeesus Kristus tulisi temppeliin (tai vaarnakeskukseen 
tai kaupungin keskustaan tai johonkin muuhun paikkaan, johon päästäkseen oppilaiden 
pitäisi nähdä vaivaa ja matkustaa).

• Miten pääsisitte sinne?

• Keiden haluaisitte tulevan sinne kanssanne?

• Mitä tekisitte valmistautuaksenne tähän kokemukseen?

Muistuta oppilaille, että kun Vapahtajan käynti nefiläisten luona ensimmäisenä päivänä oli päätty-
mässä, Hän kannusti ihmisiä menemään koteihinsa ja pohdiskelemaan Hänen opetuksiaan sekä 
rukoilemaan niiden johdosta, jotta he valmistautuisivat Hänen käyntiinsä seuraavana päivänä 
(ks. 3. Nefi 17:3). Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 19:1–3 ja panemaan merkille, miten 
nefiläiset suhtautuivat Vapahtajan lupaukseen siitä, että Hän palaisi seuraavana päivänä. Kun 
oppilaat ovat kertoneet, mitä he löytävät, tiivistä 3. Nefi 19:4–8 selittämällä, että kun väkijoukko oli 
kokoontunut seuraavana päivänä, kaksitoista opetuslasta jakoivat ihmiset kahteentoista ryhmään 
ja alkoivat opettaa heitä. Kun kaksitoista opetuslasta olivat kehottaneet väkijoukkoa polvistumaan 
rukoukseen, he itsekin rukoilivat ja opettivat sitten kansalle samoja totuuksia, joita Vapahtaja oli 
opettanut edellisenä päivänä. Sitten opetuslapset polvistuivat jälleen rukoukseen.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 19:8–9. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana 
ja panemaan merkille, mitä opetuslapset rukoilivat.

• Mitä opetuslapset halusivat eniten?

• Kahdentoista opetuslapsen oli määrä johtaa kirkon asioita nefiläisten keskuudessa sen jälkeen 
kun Vapahtaja olisi lähtenyt. Miksihän he tarvitsivat palvelutehtävässään Pyhää Henkeä?

• Mitä asioita te haluatte lausumissanne rukouksissa eniten?

• Rukoiletteko te saadaksenne Pyhän Hengen? Miksi tai miksi ette?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 19:10–12. Kun hän on lukenut kohdan, selitä, 
että tämä toinen kaste oli erityistilanne. Vaikka nefiläiset oli kastettu aikaisemmin syntien 
anteeksisaamiseksi ja he olivat kelvollisia olemaan Jeesuksen Kristuksen edessä, Vapahtaja 
käski heitä ottamaan kasteen uudestaan, koska Hän oli järjestänyt kirkon uudelleen.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 19:13–14. Pyydä luokkaa seuraamaan 
mukana ja panemaan merkille, mitä siunauksia opetuslapset saivat vastauksena vanhurs-
kaisiin haluihinsa. Auta kasvattamaan oppilaiden halua saada Pyhän Hengen vaikutus 
elämäänsä seuraavan toiminnan avulla:

Järjestä oppilaat pareiksi. Pyydä kutakin paria laatimaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan luettelo siitä, mitä Pyhä Henki tekee niiden hyväksi, jotka 
elävät kelvollisina. Kehota oppilaita seuraavaksi vertaamaan luetteloaan kahdentoista 
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apostolin koorumin jäsenen, vanhin Robert D. Halesin seuraavaan lausuntoon. (Ota ennen 
oppituntia kopioita lausunnosta tai kirjoita se taululle.) Mikäli oppilaat lausuntoa lukies-
saan löytävät uusia ajatuksia, pyydä heitä lisäämään ne luetteloonsa.

”Pyhä Henki – – on lähteenä todistuksellemme Isästä ja Pojasta. – –

Me tarvitsemme Pyhän Hengen jatkuvaa toveruutta auttamaan meitä teke-
mään parempia valintoja päivittäin eteemme tulevissa tilanteissa. – – Hen-
gen toveruus antaa heille [nuorillemme] voimaa vastustaa pahaa ja auttaa 
heitä tarpeen tullen tekemään parannuksen ja palaamaan suoralle ja kaidalle 
polulle. – – Me kaikki tarvitsemme Pyhän Hengen tarjoamaa vahvistusta. 

– – Pyhän Hengen lahja auttaa perheenjäseniä tekemään viisaita valintoja – valintoja, jotka 
auttavat heitä palaamaan perheineen taivaallisen Isänsä ja Hänen Poikansa Jeesuksen 
Kristuksen luo asuakseen Heidän kanssaan iankaikkisesti.” (”Kasteenliitto: Olla Jumalan 
valtakunnassa ja kuulua siihen”, Liahona, tammikuu 2001, s. 8.)

• Millä tavoin luettelossanne olevat siunaukset olisivat hyödyllisiä kirkon nuorille?

Kehota oppilaita tarkastelemaan kirjoittamaansa luetteloa siunauksista ja miettimään, mitä 
meidän täytyy tehdä ollaksemme kelvollisia saamaan nämä siunaukset. Pyydä heitä luke-
maan itsekseen 3. Nefi 19:9, 13 ja panemaan merkille periaate, joka koskee Pyhän Hengen 
vaikutuksen saamista. Pyydä oppilaita kirjoittamaan periaate, jonka he huomaavat. Pyydä 
muutamaa heistä kertomaan, mitä he ovat kirjoittaneet. (Oppilaat saattavat esittää jotakin 
seuraavan kaltaista: Vanhurskaat halumme ja rukouksemme voivat tehdä meistä kel-
vollisia täyttymään Pyhällä Hengellä.)

• Milloin teidän vanhurskaat halunne ja rukouksenne ovat auttaneet teitä tuntemaan 
Hengen vaikutusta?

Kirjoita taululle seuraava vajaa virke. Kehota oppilaita kirjoittamaan muistiin tämä vail-
linainen virke ja sitten täydentämään se omin sanoin.

Osoitan taivaalliselle Isälle haluavani Pyhän Hengen kumppanuutta siten, että …

3. Nefi 19:15–36
Vapahtaja ilmestyy ja rukoilee, että ihmiset puhdistettaisiin uskonsa kautta
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 19:15–16. Tähdennä, että ollessaan pol-
vistuneina ihmiset saivat todistaa, kuinka Jeesus Kristus lausui kolme erillistä rukousta 
opetuslastensa ja väkijoukon puolesta. (Selitä, että myöhemmin oppiaiheessa luokka tutkii 
Vapahtajan kolmatta rukousta.)

Kirjoita ennen oppituntia taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet ja kysymykset (tai 
valmista niistä moniste jokaiselle oppilaalle):

3. Nefi 19:17–18, 24–26, 30

3. Nefi 19:19–23

3. Nefi 19:27–29

Mitä voit oppia rukouksesta tämän pyhien kirjoitusten kohdan pohjalta?

Kuinka voisit soveltaa näistä jakeista oppimaasi henkilökohtaisiin rukouksiisi?

Jaa luokka kolmen oppilaan ryhmiin. (Jos luokkanne on pieni, sinun on kenties jaettava 
luokka pienempiin ryhmiin.) Pyydä yhtä oppilasta kussakin ryhmässä lukemaan aina yksi 
taululle kirjoitetuista pyhien kirjoitusten kohdista. Sano oppilaille, että heidän kaikkien 
tulee olla valmiita vastaamaan ryhmissään taululla oleviin kysymyksiin.

Pyydä oppilaita riittävän ajan kuluttua kertomaan vastauksensa kysymyksiin ryhmänsä muille 
jäsenille. Valmistaudu vastaamaan, jos oppilaat kysyvät, miksi opetuslapset rukoilivat Vapahtajaa 
(ks. 3. Nefi 19:18). Tuo esiin, että tässä ainutlaatuisessa tilanteessa opetuslapset rukoilivat Jeesusta 
Kristusta, koska Hän oli henkilökohtaisesti heidän luonaan Isän edustajana (ks. 3. Nefi 19:22).

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 19:31–34. Pyydä luokkaa seuraamaan 
mukana ja miettimään, miksi Vapahtajan rukous vaikutti ihmisiin niin syvästi. Pyydä 
muutamia oppilaita kertomaan, mitä he löytävät. Vaikka oppilaat saattavat oppia monia 
totuuksia toisiltaan kertoessaan löytämistään asioista, seuraavassa toiminnassa tähdenne-
tään kahta periaatetta, jotka he saattavat löytää tutkiessaan kohtia.

Kirjoita taululle seuraavaa: Kun osoitamme uskoa Jeesukseen Kristukseen, …
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3.  NEFI  19

Pyydä oppilaita tarkastelemaan itsekseen jaetta 3. Nefi 19:28 ja miettimään, millä tavoin 
he voivat täydentää taululla olevan virkkeen. (Kehota oppilaita kirjoittamaan vastauksensa. 
Seuraavassa on yksi tapa, jolla oppilaat voisivat täydentää virkkeen: Kun osoitamme 
uskoa Jeesukseen Kristukseen, meidät voidaan puhdistaa.)

• Mitä tarkoittaa se, että meidät puhdistetaan? Kuinka uskon osoittaminen Jeesukseen 
Kristukseen auttaa meitä olemaan puhtaita?

• Millä tavoin opetuslapset osoittivat uskoa lukuun 3. Nefi 19 muistiin merkittyjen tapah-
tumien aikana?

Auta oppilaita ymmärtämään, että meidät puhdistetaan Pyhän Hengen kautta, muistut-
tamalla heille, että opetuslapset olivat saaneet Pyhän Hengen ja he täyttyivät tulella (ks. 
3. Nefi 19:13). Selitä, että ilmaus ”täyttyivät tulella” on vertauskuvallinen ja viittaa siihen 
siunaukseen, että henkilö puhdistuu Pyhän Hengen vaikutuksesta.

Pyydä oppilaita lukemaan uudelleen jakeet 3. Nefi 19:23, 29 ja panemaan merkille toinen 
siunaus, joka tulee niille, joiden kanssa on Herran Henki. (Kun oppilaat ovat lukeneet, voisit 
ehdottaa, että he merkitsevät kumpaankin jakeeseen ilmauksen ”jotta me olisimme yhtä”.)

• Kuinka Jeesus Kristus ja Isä ovat yhtä? (He ovat erillisiä, käsin kosketeltavia olentoja, 
mutta He ovat yhtä päämäärissään ja opissa. He ovat täydellisesti yhtä ja toteuttavat 
taivaallisen Isän jumalallista pelastussuunnitelmaa.)

• Mitä tarkoittaa se, että meistä tulee yhtä Isän Jumalan ja Pojan kanssa?

• Mitä opimme kohdan 3. Nefi 19:23, 29 pohjalta siitä, kuinka meistä voi tulla yhtä Heidän 
kanssaan? (Uskon kautta me voimme puhdistua ja meistä voi tulla yhtä Jeesuksen 
Kristuksen kanssa, kuten Hän on yhtä Isän kanssa.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin D. Todd 
Christoffersonin seuraava lausunto. Pyydä oppilaita kuuntelemaan, millä tavoin me 
voimme olla yhtä Isän ja Pojan kanssa:

”Jeesus saavutti täyden ykseyden Isän kanssa alistamalla itsensä, sekä lihan 
että hengen, Isän tahtoon. Hänen palvelutehtävällään oli aina selvä päämäärä, 
koska Hänessä ei ollut minkäänlaista heikentävää tai häiritsevää epäröintiä. 
Jeesus sanoi Isäänsä viitaten: ’Minä teen kaiken hänen mielensä mukaan’ (Joh. 8:29). – –

Emme varmastikaan ole yhtä Jumalan ja Kristuksen kanssa, ennen kuin Heidän 
tahtonsa ja halunsa tulee meidänkin suurimmaksi toiveeksemme. Sellaista alistu-

vaisuutta ei saavuteta päivässä, mutta Pyhän Hengen kautta Herra kouluttaa meitä, jos olemme 
halukkaita, kunnes aikanaan voidaan oikeutetusti sanoa, että Hän on meissä aivan kuten Isä on 
Hänessä.” (Ks. ”’Jotta he olisivat yhtä’ meidän kanssamme”, Liahona, marraskuu 2002, s. 72–73.)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 19:35–36 ja pohtimaan omien rukoustensa 
voimaa. Lupaa oppilaille, että mekin voimme saada suurempia hengellisiä kokemuksia 
ja kasvaa, jotta meistä tulee yhtä Isän ja Pojan kanssa, jos me kasvatamme uskoamme ja 
rukoilemme vilpittömästi Hengen kumppanuutta.

Kommentteja ja taustatietoja
3. Nefi 19:18, 22. ”He rukoilivat Jeesusta”

Pyhien kirjoitusten ja myöhempien aikojen profeetto-
jen opetusten pohjalta tiedämme, että meidän tulee 
palvella Isää Jumalaa ja rukoilla vain Häntä. Meidän 
ei pidä rukoilla Jeesusta Kristusta. Esimerkiksi Vapah-
taja opetti nefiläisille: ”Teidän täytyy aina rukoilla Isää 
minun nimessäni” (3. Nefi 18:19). Kuitenkin pian sen 
jälkeen kun Vapahtaja oli opettanut tämän, Hänen 
nefiläiset opetuslapsensa rukoilivat suoraan Häntä (ks. 
3. Nefi 19:18). Hän sanoi heidän tekevän niin, koska Hän 
oli heidän kanssaan (ks. 3. Nefi 19:22). Vanhin Bruce R. 

McConkie kahdentoista apostolin koorumista on selittä-
nyt, että tämä oli poikkeus – ainutlaatuinen tilanne:

”On olemassa erityinen syy siihen, miksi näin tehtiin 
tässä tilanteessa ja vain tämän kerran. Jeesus oli jo opet-
tanut heitä rukoilemaan Isää Hänen nimessään, mitä he 
ensin tekivätkin. – – Jeesus oli läsnä heidän edessään ver-
tauskuvana Isästä. Hänet nähdessään oli aivan kuin he 
olisivat nähneet Isän. Häntä rukoillessaan oli aivan kuin 
he olisivat rukoilleet Isää. Se oli erityinen ja ainutlaatui-
nen tilanne.” (The Promised Messiah, 1978, s. 560–561.)
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Johdanto
Palvelutyönsä toisena päivänä nefiläisten keskuu-
dessa Jeesus Kristus siunasi ja antoi jälleen sakramen-
tin kansalle. Hän todisti, että Isän liitot ja lupaukset 

toteutuisivat viimeisinä aikoina. Israel koottaisiin ja 
kaikkia maan kansakuntia siunattaisiin.

OPPIAIHE 129

3. Nefi 20

Opetusehdotuksia

3. Nefi 20:1–9
Vapahtaja siunaa ja antaa jälleen väkijoukolle sakramentin
Aloita oppiaihe selittämällä, että haluaisit luokan nuorten miesten ja nuorten naisten 
vastaavan eri kysymyksiin. Pyydä muutamaa nuorta miestä, joilla on Aaronin pappeus, 
kertomaan luokalle sakramentin valmistamiseen, siunaamiseen tai jakamiseen liittyvistä 
tehtävistään. Auta heitä kertomaan, miltä heistä tuntuu, kun he suorittavat näitä velvolli-
suuksia, esittämällä heille seuraavat kysymykset:

• Mitä teille merkitsee se, että autatte toimittamaan sakramenttipalveluksen?

• Kuinka osoitatte Herralle, että ymmärrätte tämän toimituksen pyhän luonteen?

Auta muutamia nuoria naisia kertomaan, mitä sakramentin pyhyyteen liittyviä tuntemuk-
sia heillä on, esittämällä heille seuraavat kysymykset:

• Miltä teistä tuntuu, kun näette kelvollisten nuorten miesten toimittavan 
sakramenttipalvelusta?

• Mitä sellaista te teette sakramenttipalveluksen aikana, mikä osoittaa, että te ymmärrätte 
sen pyhän luonteen?

Selitä, että palvelutyönsä toisen päivän aikana nefiläisten keskuudessa Vapahtaja ja Hänen 
opetuslapsensa siunasivat ja antoivat sakramentin kansalle toisen kerran. Pyydä oppilaita 
lukemaan itsekseen 3. Nefi 20:1. Tähdennä seuraavaa virkettä: ”Ja hän antoi heille käskyn, 
ettei heidän pitänyt lakata rukoilemasta sydämessään.”

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, ettei lakkaa rukoilemasta sydämessään?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 20:3–5.

• Millä tavoin rukoileminen sydämessänne voi mielestänne vaikuttaa viikoittaiseen koke-
mukseenne sakramentin nauttimisesta?

• Miksi mielestänne on tärkeää, että sakramentin nauttiessamme pysymme keskittyneinä 
Vapahtajaan?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 20:8. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana 
ja panemaan merkille, mitä leipä ja viini edustavat. (Voi olla hyödyllistä selittää, että kirkon 
nykyisenä käytäntönä on käyttää viinin sijaan vettä. [Ks. OL 27:2.])

• Mitä sakramenttileipä ja - vesi kuvaavat? (Vapahtajan ruumista ja verta.)

Voisit lukea kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin James E. Talmagen seuraa-
van lausunnon auttaaksesi oppilaita ymmärtämään sitä vertauskuvallista merkitystä, joka 
Vapahtajan kutsulla syödä Hänen lihaansa ja juoda Hänen vertaan on:

”Kristuksen lihan syöminen ja veren juominen merkitsi ja merkitsee Häneen uskomista ja 
Hänen vastaanottamistaan kirjaimellisesti Jumalan Poikana ja maailman Vapahtajana ja 
Hänen käskyjensä tottelemista. Vain tällä tavoin voi Jumalan Henki tulla ihmisen yksilöllisen 
olemuksen pysyväksi osaksi samalla tavoin, kuin hänen syömänsä ruoka muuttuu hänen 
ruumiinsa kudoksiksi.” (Jeesus Kristus, 1986, s. 239, kursivointi lisätty.)

• Mitä vertauskuvallisuutta on leivän ja veden nauttimisessa?

• Mitä Jeesus Kristus jakeen 3. Nefi 20:8 mukaan lupasi niille, jotka nauttivat sakramentin? 
(Heidän sielunsa tulee kylläiseksi.)
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3.  NEFI  20

Auta oppilaita ymmärtämään, mitä tarkoittaa se, että heidän sielunsa tulee kylläiseksi, pyy-
tämällä heitä miettimään, miten paljon leipää ja vettä he tavallisesti syövät ja juovat, kun he 
nauttivat sakramentin. Kysy sitten:

• Jos olisitte nälkäisiä ja janoisia, tulisitteko te niistä kylläisiksi?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 20:9 ja kysy luokalta:

• Minkä periaatteen voimme oppia Vapahtajan opetuksista kohdassa 3. Nefi 20:8–9? 
(Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta heidän tulisi tunnistaa seuraava periaate: 
Jos nautimme sakramentin kelvollisina, me voimme täyttyä Pyhällä Hengellä.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Dal-
lin H. Oaksin seuraavat sanat. Pyydä oppilaita kuuntelemaan, millä tavoin meitä voidaan 
siunata, kun me täytymme Hengellä:

”Tulkaamme sen Vapahtajamme lupauksen arvoisiksi, että nauttimalla sakra-
mentin 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 
iankaikkiseen elämään johtavan kuolevaisen matkamme pyhittäjä.

– – Kun ilmeisen pienellä teolla me tietoisesti ja kunnioittaen 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 puh-
distaa.” (Ks. ”Jotta Hänen Henkensä aina olisi heidän kanssansa”, Valkeus, tammikuu 1997, s. 59.)

• Millä tavoin meitä voidaan siunata, kun me täytymme Hengellä?

• Milloin sakramentin nauttiminen on auttanut teitä täyttymään Pyhällä Hengellä?

Todista siunauksista, joita olet saanut, kun olet nauttinut sakramentin ja täyttynyt Hengellä. 
Vahvista, että rukoileminen sydämessämme on yksi tapa, jolla voimme valmistautua naut-
timaan sakramentin ja täyttymään Pyhällä Hengellä. Kannusta oppilaita varaamaan aikaa 
rukoukseen ennen sakramentin nauttimista.

3. Nefi 20:10–46
Vapahtaja puhuu nefiläisille liitoista, jotka toteutuvat viimeisinä aikoina
Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäivä-
kirjaan lyhyt kuvaus tärkeimmistä ominaisuuksistaan. Kun he ovat kirjoittaneet, kehota heitä 
tarkastelemaan, millaisiin ominaisuuksiin he keskittyivät. Ovatko ne fyysisiä ominaisuuksia? 
Luonteenpiirteitä? Hengellisiä ominaisuuksia? (Jos on aikaa, voisit pyytää muutamia oppilaita 
lukemaan, mitä he kirjoittivat.) Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin David A. 
Bednarin seuraava lausunto ja pyydä luokkaa kuuntelemaan ja panemaan merkille, minkä 
hänen sanojensa mukaan tulisi määrittää ihmisen identiteetti:

”Saatatte pitää musiikista, urheilusta, tai teillä saattaa olla teknisiä taipumuk-
sia, 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.)

• Kuinka vanhin Bednar määrittelee sen, keitä me olemme? Miksihän meidän on tärkeää 
nähdä itsemme ennen kaikkea hengellisinä olentoina, jotka ovat Jumalan lapsia?

Tähdennä, että sen lisäksi että vanhin Bednar sanoi meidän olevan Jumalan lapsia, hän 
sanoi meidän olevan Abrahamin jälkeläisiä. Selitä, että ilmaus ”Abrahamin jälkeläisiä” voi 
viitata ihmisiin, jotka ovat Abrahamin kirjaimellisia jälkeläisiä. Se voi viitata myös ihmisiin, 
jotka Jeesuksen Kristuksen evankeliumin lait ja toimitukset hyväksymällä ja niitä noudatta-
malla vastaanottavat evankeliumin täyteyden, pappeuden siunaukset sekä samat lupaukset 
ja liitot, jotka Jumala teki Abrahamin kanssa.

Sano oppilaille, että luvun 3. Nefi 20 loppuosassa he tutkivat, mitä Vapahtaja opetti nefi-
läisille liitoista ja lupauksista, jotka on annettu Abrahamille ja tämän jälkeläisille (Israelin 
huoneelle). Hän sanoi, että he voisivat saada tietoa näistä liitoista tutkimalla Jesajan sanoja. 
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Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 20:11–12. Pyydä luokkaa seuraamaan 
mukana ja panemaan merkille, mitä Vapahtaja sanoi tapahtuvan, kun Jesajan sanat toteu-
tuisivat. Kun oppilaat ovat kertoneet, mitä ovat löytäneet, sinun on ehkä tarpeen selittää, 
että Jesajan sanat toteutuvat viimeisinä aikoina.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 20:13 ja pyydä oppilaita panemaan 
merkille, kuinka taivaallinen Isä toteuttaisi liittonsa Israelin huoneen kanssa viimeisinä 
aikoina. Pyydä oppilaita kertomaan lyhyesti, mitä totuuksia he ovat oppineet kohdasta 
3. Nefi 20:11–13. (Oppilaat saattavat esittää erilaisia vastauksia, mutta heidän tulisi tun-
nistaa seuraava totuus: Herra toteuttaa liittonsa koota Israelin huoneen viimeisinä 
aikoina. Voisit kirjoittaa tämän totuuden taululle.)

• Kenet Israelin huoneen kansa saatetaan tuntemaan välttämättömänä osana tätä kokoa-
mista kohdan 3. Nefi 20:13 mukaan? (Heidät ”saatetaan tuntemaan Herra Jumalansa, 
joka on lunastanut heidät”.)

Auta oppilaita näkemään, kuinka Jeesuksen Kristuksen tunteminen on välttämätön osa 
Israelin kokoamista, pyytämällä yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin 
koorumin jäsenen, vanhin Bruce R. McConkien seuraava lausunto. Kehota oppilaita kuun-
telemaan, mitä Israelin kokoamiseen liittyy.

”Israelin kokoaminen muodostuu kaiken sen uskomisesta ja hyväksymisestä ja sen 
mukaan elämisestä, mitä Herra kerran tarjosi muinoin valitsemalleen kansalle. Se muo-
dostuu uskomisesta Herraan Jeesukseen Kristukseen, parannuksen tekemisestä, kasteelle 
menemisestä ja Pyhän Hengen lahjan saamisesta sekä Jumalan käskyjen pitämisestä. Se 
muodostuu evankeliumin uskomisesta, kirkkoon liittymisestä ja tulemisesta valtakuntaan. 
Se muodostuu pyhän pappeuden saamisesta ja siitä, että saa pyhissä paikoissa voiman 
korkeudesta ja saa kaikki Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siunaukset selestisen avioliiton 
toimituksen kautta. Ja siihen saattaa myös sisältyä kokoontuminen määrättyyn jumalan-
palveluspaikkaan tai - maahan.” (A New Witness for the Articles of Faith, 1985, s. 515.)

• Kuinka Jeesukseen Kristukseen uskominen ja Hänen seuraamisensa ovat välttämätön 
osa Israelin kokoamista?

Esitä lyhyt yhteenveto kohdasta 3. Nefi 20:14–22. Selitä, että Vapahtaja opetti nefiläisille, että 
osana Israelin kokoamista ja toteuttaakseen Abrahamin kanssa tekemänsä liiton taivaalli-
nen Isä antoi Lehin jälkeläisille perinnöksi maan, jossa nämä asuivat. Hän selitti myös, millä 
muulla tavalla nefiläisiä siunattiin, koska he olivat liiton lapsia. Kehota oppilaita lukemaan 
itsekseen 3. Nefi 20:23–24 ja panemaan merkille, kuka Mooseksen profetian mukaan siunaisi 
Israelin huonetta. Kun oppilaat ovat kertoneet, mitä ovat löytäneet, kehota heitä lukemaan 
itsekseen 3. Nefi 20:25–26. Pyydä heitä panemaan merkille, kuinka Lehin jälkeläisiä siu-
nattiin sen liiton ansiosta, jonka Herra oli tehnyt Abrahamin kanssa. Kun oppilaat kertovat, 
mitä ovat löytäneet, tähdennä sitä, että taivaallinen Isä lähetti Jeesuksen Kristuksen käymään 
Lehin jälkeläisten luona ja pelastamaan heidät synnistä, koska he olivat ”liiton lapsia”.

• Kuinka meitä siunataan niiden liittojen ansiosta, joita teemme taivaallisen Isän kanssa?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 20:27 ja pyydä luokkaa panemaan mer-
kille, mikä vastuu tulee Herran kanssa tekemiemme liittojen mukana.

• Kun me olemme tehneet liittoja Herran kanssa, mikä on meidän vastuumme muita 
ihmisiä kohtaan kaikkialla maailmassa? (Oppilaiden tulisi tunnistaa seuraava totuus: 
Abrahamin jälkeläisinä meillä on liitonalainen vastuu siunata kaikkia maailman 
ihmisiä. Voisit kirjoittaa tämän totuuden taululle.)

• Kuinka me voimme mielestänne olla siunauksena kaikille maailman ihmisille? (Jos olet kir-
joittanut opillisen lausuman taululle, lisää siihen sanat ”kertomalla heille evankeliumista”.)

Tiivistä 3. Nefi 20:29–46 selittämällä lyhyesti, että sen lisäksi että Vapahtaja opetti nefi-
läisille heille liiton lapsina kuuluvia siunauksia ja vastuullisia tehtäviä, Hän vahvisti, että 
juutalaisten perintömaa olisi Jerusalem. Hän lainasi Jesajan profetioita, joissa kerrotaan 
ennalta ajasta, jolloin juutalaiset palautetaan perintömaahansa sen jälkeen kun he uskovat 
Jeesukseen Kristukseen ja rukoilevat Isää Hänen nimessään.

Pyydä lopuksi yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 20:46. Kehota oppilaita seuraamaan 
mukana ja panemaan merkille yksi tapa, jolla he voivat tulevalla viikolla siunata jonkun 
toisen elämää evankeliumin avulla. Suunnittele, että seuraat oppilaiden edistymistä jollakin 
tulevalla oppitunnilla antamalla heille tilaisuuden kertoa kokemuksistaan. Todista siitä, 
miten tärkeää on täyttää vastuumme auttaa Israelin kokoamisessa.
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Johdanto
Kun Jeesus Kristus jatkoi nefiläisten opettamista, Hän 
selitti, että Mormonin kirjan esiin tuleminen viimeisinä 
aikoina olisi merkkinä siitä, että Hän oli aloittanut 
Israelin kokoamisen sekä kansansa kanssa tekemänsä 

liiton toteuttamisen. Vapahtaja lainasi Jesajan profe-
tioita liittokansan palauttamisesta tähdentäen suurta 
rakkauttaan liittokansaansa kohtaan.

OPPIAIHE 130

3. Nefi 21–22

Opetusehdotuksia

3. Nefi 21:1–11
Jeesus Kristus opettaa, että Mormonin kirjan esiin tuleminen on merkkinä Israelin 
kokoamisesta viimeisinä aikoina
Piirrä ennen oppituntia taululle seuraavat merkit (tai käytä muita merkkejä, jotka ovat 
yleisiä siellä, missä asutte).

Pyydä oppilaita kertomaan, mitä kukin merkki tarkoittaa. Esitä sitten seuraavat kysymykset:

• Mihin merkkejä käytetään? (Ne valmistavat, varoittavat ja ohjaavat meitä.)

• Miksi on tärkeää, että merkki kiinnitetään näkyviin asianmukaisesti ja että merkin viesti 
on helppo ymmärtää?

Muistuta oppilaille, että pyhissä kirjoituksissa puhutaan usein merkeistä, jotka valmistavat, 
varoittavat ja ohjaavat meitä taivaallisen Isän suunnitelman toteuttamiseen liittyen. Kehota 
oppilaita silmäilemään jakeet 3. Nefi 21:1–2, 7 ja etsimään sanaa merkki. Voisit ehdottaa, 
että he merkitsevät sanan aina kun se esiintyy niissä jakeissa. Pyydä heitä sitten huolelli-
sesti lukemaan itsekseen jae 1.

• Miksi Herra sanoi antavansa nimenomaan tämän merkin? (Jotta ihmiset tietäisivät, että 
Hän kokoaa Israelin huonetta.)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 21:1–7 ja pyydä heitä merkitsemään sanat 
”tämä”, ”nämä asiat” ja ”nämä teot” sekä miettimään, mihin nämä ilmaukset viittaavat.

• Puhuessaan nefiläisille Vapahtaja mainitsi ”nämä asiat, jotka minä julistan teille” (3. Nefi 
21:2). Mihin Hänen sanansa nefiläisille kirjoitettiin muistiin? (Mormonin kirjaan.)

• Mikä näiden jakeiden mukaan on yksi merkki siitä, että Jumala toteuttaa liittonsa myö-
hempinä aikoina? (Auta oppilaita tunnistamaan seuraava totuus [kirjoita se taululle]: 
Mormonin kirjan esiin tuleminen on merkkinä siitä, että Jumala toteuttaa liittonsa 
koota Israel myöhempinä aikoina.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäse-
nen, vanhin Russell M. Nelsonin seuraavat sanat. Pyydä luokkaa kuuntelemaan, 
millä tavoin Mormonin kirja auttaa ihmisiä kokoontumaan Herran työhön.

”Mormonin kirjalla on keskeinen sija tässä työssä. Se julistaa oppia kokoa-
misesta. Se saa ihmiset oppimaan lisää Jeesuksesta Kristuksesta, uskomaan 
Hänen evankeliumiinsa ja liittymään Hänen kirkkoonsa. Itse asiassa ellei 

Mormonin kirjaa olisi, luvattua Israelin kokoamista ei tapahtuisi.” (”Hajallaan olevan 
Israelin kokoaminen”, Liahona, marraskuu 2006, s. 80.)

Opeta Pyhän 
Hengen avulla
Rukoile Pyhän Hengen 
johdatusta, kun valmis-
taudut ja kun opetat.
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• Milloin Mormonin kirja on auttanut teitä näillä tavoin? Milloin olette nähneet Mormo-
nin kirjan auttavan muita ihmisiä näillä tavoin?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 21:9 ja pyydä luokkaa huomaamaan 
ilmaus ”suuri ja ihmeellinen teko”. Tähdennä, että tämä ilmaus viittaa Jeesuksen Kristuk-
sen evankeliumin palautukseen, johon sisältyy Mormonin kirjan esiin tuleminen.

• Mikä Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautuksessa on suurta ja ihmeellistä?

Tähdennä, että jakeessa 3. Nefi 21:9 mainitaan ”mies”. Kehota oppilaita miettimään, kuka 
tämä mies voisi olla. Aseta sitten näkyviin kuva Joseph Smithistä (ehkä kuva Veli Joseph 
tai kuva Ensimmäinen näky [Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009, nro 87 tai nro 90]). Sano 
oppilaille, että vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin koorumista on maininnut 
miehen olevan Joseph Smith (ks. Christ and the New Covenant: The Messianic Message of 
the Book of Mormon, 1997, s. 287–288). Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 21:10–
11 ja pohdiskelemaan, kuinka profeetta Joseph Smith sopii näiden jakeiden kuvaukseen.

• Kuinka Jumala on näyttänyt Joseph Smithin kautta, että Hänen viisautensa ”on suu-
rempi kuin Perkeleen viekkaus”?

• Mitä jakeen 3. Nefi 21:11 mukaan tapahtuu niille, jotka eivät usko Kristuksen sanoihin, 
jotka tuodaan esiin Joseph Smithin kautta? (Heidät ”erotetaan pois” siunauksista, jotka 
tulevat liittojen kautta.)

3. Nefi 21:12–22:17
Vapahtaja puhuu niiden hävittämisestä, jotka eivät tee parannusta, sekä niiden 
Hänen kansaansa kuuluvien palauttamisesta, jotka tekevät parannuksen ja palaa-
vat Hänen luokseen
Tiivistä 3. Nefi 21:12–21 selittämällä, että Vapahtaja varoitti niitä, jotka viimeisinä aikoina 
eivät uskoisi Häneen eivätkä tekisi parannusta. Hän sanoi, että heidän aineellinen omai-
suutensa, kaupunkinsa, linnoituksensa ja jumalattomat tapansa hävitettäisiin. Hän sanoi 
myös, että heidät erotettaisiin Hänen liittokansastaan.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 21:22, 25–28 ja panemaan merkille, mitä 
siunauksia ja vastuullisia tehtäviä tulee viimeisinä aikoina niille, jotka tekevät parannuksen 
ja kuulevat Vapahtajan sanoja.

Kysy oppilailta, kuinka he voisivat tiivistää jakeiden 3. Nefi 21:12–22, 25–28 opetukset. Pyydä 
yhtä oppilasta kirjoittamaan heidän vastauksensa taululle. Tiivistä sitten kaikki taululla olevat 
vastaukset tähdentämällä, että kun me teemme parannuksen ja kuulemme Vapahtajan 
sanoja, meidät kootaan Hänen liittokansaansa. (Voisit kirjoittaa tämän totuuden taululle.)

Piirrä taululle tai isolle paperille teltta (voisit tehdä tämän ennen oppituntia). Selitä, että Jeesus 
Kristus lainasi erästä profetiaa, jonka Hän oli innoittanut profeetta Jesajaa kirjoittamaan vuosisa-
toja aikaisemmin. Tässä profetiassa Jesaja vertasi kirkkoa sekä sen liittoja ja siunauksia telttaan.

• Mitä etua on olla telttakankaan suojissa? (Mahdollisia vastauksia: teltta antaa suojaa 
myrskyiltä ja auringonpaahteelta.)

• Millä tavoin kirkko on kuin teltta?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 22:2.

• Miksihän tätä ”telttaa” täytyy suurentaa ja vahvistaa myöhempinä aikoina? (Koska 
monet ihmiset liittyvät kirkkoon tai palaavat Herran kanssa tekemiinsä liittoihin.) Mitä 
te voitte tehdä auttaaksenne suurentamaan telttaa ja vahvistamaan vaarnoja? (Kannusta 
oppilaita toimimaan sen mukaan, mitä he vastaavat tähän kysymykseen.)

Kangas (seinä)

Vaarna

Köysi (naru)
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3.  NEFI  21– 22

Selitä, että tässä samassa profetiassa Jesaja käytti toistakin vertausta. Hän sanoi Israelin huo-
neen olevan kuin vaimo, jonka aviomies on Herra. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 
3. Nefi 22:4–5 ja pyydä luokkaa panemaan merkille vaimolle tarkoitettuja lohdun sanoja.

• Mitä lohdun sanoja huomaatte jakeessa 3. Nefi 22:4? (Mahdollisia vastauksia: ”ei sinua 
saateta häpeään” ja ”etkä muista nuoruutesi häpeää”.) Miksi on lohdullista tietää, että 
aviomiehenä on ”Lunastajasi, Israelin Pyhä”? (3. Nefi 22:5.)

• Millä tavoin nämä jakeet muistuttavat sitä, kuinka Vapahtaja suhtautuu meihin, kun 
teemme syntiä?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 22:7–10 ja panemaan merkille, mitä Vapahtaja 
lupaa liittokansaansa kuuluville, jotka palaavat Hänen luokseen.

• Mitä Vapahtaja lupaa niille, jotka palaavat Hänen luokseen?

• Mitä totuuksia me näiden jakeiden pohjalta opimme Herrasta? (Oppilailla saattaa olla 
tähän kysymykseen eri vastauksia. Varmista, että he tunnistavat seuraavan totuuden: 
Herra osoittaa ikuista hyvyyttä ja armoa niitä ihmisiä kohtaan, jotka palaavat 
Hänen luokseen. Voisit kirjoittaa tämän totuuden taululle. Voisit myös ehdottaa, että 
oppilaat kirjoittavat sen pyhiin kirjoituksiinsa kohdan 3. Nefi 22:7–10 viereen.)

Voisit auttaa oppilaita ymmärtämään jakeet 3. Nefi 22:4–10 paremmin lukemalla kahden-
toista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Jeffrey R. Hollandin seuraavan lausunnon:

”Vaikka on ollut hedelmättömyyttä ja toisinaan uskottomuutta, niin kuiten-
kin aviomies (Kristus) hankkii takaisin ja lunastaa morsiamensa (Israelin). 
Kielikuva, jossa Jehova on sulhanen ja Israel on morsian, on käytetyimpiä 
vertauskuvia pyhissä kirjoituksissa. Sitä ovat käyttäneet Herra ja Hänen 
profeettansa kuvaillakseen Jumalan ja liiton alaisten lasten välistä suhdetta.

– – Kristus on aika ajoin ollut oikeutetusti vihainen hairahtuvalle Israelille, 
mutta suuttumus on aina ollut lyhytaikaista ja tilapäistä – ’pieneksi hetkeksi’. Myötätunto 
ja armo palaavat aina ja vallitsevat mitä vakuuttavimmalla tavalla. Vuoret ja kukkulat saatta-
vat kadota. Suurten merten vedet saattavat kuivua. Vähiten todennäköiset asiat maailmassa 
saattavat tapahtua, mutta Herran hyvyyttä ja rauhaa ei oteta koskaan pois Hänen liittokan-
saltaan. Hän on vannonut taivaallisen valan, ettei Hän anna vihan kohdata heitä ikuisesti.” 
(Christ and the New Covenant, s. 290.)

• Mitä todisteita Vapahtajan armosta ja hyvyydestä olette nähneet elämässänne? (Varmista, 
että oppilaat ymmärtävät, ettei heidän tarvitse kertoa mitään, mikä on liian henkilökoh-
taista tai yksityistä.)

• Millä tavoin tieto Vapahtajan armosta ja hyvyydestä voi vaikuttaa meidän uskollisuu-
teemme liittoja kohtaan?

Selitä, että Vapahtaja puhui edelleen nefiläisille siunauksista, jotka odottavat vanhurskaita. 
Kehota oppilaita tutkimaan itsekseen kohtaa 3. Nefi 22:13–17 ja panemaan merkille, mikä 
luvattu siunaus on erityisen merkityksellinen heille. Tähdennä, että kun me luemme näistä 
luvatuista siunauksista, me huomaamme, että Herran kansa vahvistuu vanhurskau-
dessa ja voittaa jumalattomuuden.

Lausu lopuksi todistuksesi niistä totuuksista, joita tässä oppiaiheessa on käsitelty. Kehota 
oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan 
3–4 virkettä yhdestä asiasta, jota he voivat tehdä tänään tullakseen kelvollisiksi saamaan 
ne siunaukset, jotka Herra haluaa antaa heille.

Kommentteja ja taustatietoja
3. Nefi 21:22–25. Uusi- Jerusalem

Daniel H. Ludlow on selventänyt sitä, ketkä rakentavat 
Uuden- Jerusalemin kaupungin:

”Viimeisten aikojen ’Uuden- Jerusalemin’ rakentavat 
Amerikan mantereelle 1) ’Jaakobin jäännös’, 2) pakanat, 

jotka ’tulevat osallisiksi liitosta, ja [jotka] luetaan – – Jaa-
kobin jäännökseen’, sekä 3) kaikki ’Israelin huoneeseen 
[kuuluvat], jotka tulevat’. (3. Nefi 21:22–25. Lue myös 
3. Nefi 20:22; Et. 13:1–12.)” (A Companion to Your Study 
of the Book of Mormon, 1976, s. 281.)
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Johdanto
Tämä oppiaihe voi auttaa oppilaita ymmärtämään sitä lempeyttä 
ja armoa, jota Vapahtaja tuntee kansaansa kohtaan. Lisäksi kun 
oppilaat tarkastelevat Herran neuvoa rukoilla, he voivat miettiä, 
millä tavoin he voivat tehdä henkilökohtaisista ja perheen 
rukouksista merkityksellisempiä.

Opetusehdotuksia

3. Nefi 17
Vapahtaja parantaa sairaat, rukoilee Isää ihmisten puolesta ja 
siunaa heidän lapsensa
Kehota oppilaita ajattelemaan huolehtivinta henkilöä, minkä he 
tuntevat. Kysy sitten: Ketä ajattelitte? Millä tavoin tämä henkilö 
osoittaa rakkautta muita ihmisiä ja teitä kohtaan?

Näytä kuvia Jeesus parantaa nefiläisiä (Evankeliumiaiheinen 
kuvakirja, 2009, nro 83) ja Jeesus siunaa nefiläislapsia (Evankeliu-
miaiheinen kuvakirja, nro 84). Kysy sitten: Mitä olette oppineet 
Vapahtajan rakkaudesta ihmisiä kohtaan tutkiessanne Mormonin 
kirjaa tällä menneellä viikolla?

Kirjoita taululle seuraava totuus: Vapahtaja tuntee suurta 
myötätuntoa meitä kohtaan. Kirjoita tämän lausuman alle seu-
raava pyhien kirjoitusten viite: 3. Nefi 17:7, 9, 11, 15–17, 21, 24. 
Kehota oppilaita tarkastelemaan näitä jakeita ja valitsemaan niistä 
yksi, joka havainnollistaa taululle kirjoitettua totuutta erityisen 
hyvin. Riittävän ajan kuluttua voisit esittää seuraavat kysymykset:

• Kuinka valitsemanne jae osoittaa, että Vapahtaja tuntee 
suurta myötätuntoa meitä kohtaan?

• Mitä opitte Vapahtajasta sen seikan perusteella, että Hän 
palveli ihmisiä ”yksitellen”? (3. Nefi 17:21.)

• Kuinka tieto Vapahtajan myötätunnosta voi auttaa teitä osoit-
tamaan suurempaa uskoa Häneen ja tuntemaan suurempaa 
rakkautta Häntä kohtaan?

3. Nefi 18–19
Jeesus opetti ihmisiä rukoilemaan Isää aina ja kokoontumaan 
yhteen usein
Järjestä oppilaat pareiksi ja pyydä kutakin paria laatimaan luet-
telo viidestä haasteellisimmasta kiusauksesta, mitä he uskovat 
nuorten kohtaavan nykyään. Kun he ovat valmiita, kehota 
kutakin paria lukemaan 3. Nefi 18:15–20 ja panemaan merkille, 
minkä neuvon Vapahtaja antoi kiusausten voittamisesta. Pyydä 

Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe
3. Nefi 17–22 (Viikko 26)

Valmisteluaineisto 
kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä 
oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä opeista ja periaatteista, joita 
oppilaat oppivat tutkiessaan lukuja 3. Nefi 17–22 (viikko 26), 
mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiaiheesi osana. 
Opettamasi oppiaihe keskittyy vain muutamiin näistä opeista 
ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen kehotuksia, kun 
mietit oppilaidesi tarpeita.

Päivä 1 (3. Nefi 17)
Kun oppilaat tutkivat Jeesuksen Kristuksen sanoja nefiläisjou-
kolle, he oppivat, että me voimme saada suurempaa ymmär-
rystä Vapahtajan opetuksista pohdiskelemalla ja rukoilemalla 
Isää. Vapahtaja vastasi nefiläisten toiveeseen, että Hän viipyisi 
heidän luonaan vähän pidempään, parantamalla heidän 
sairaansa ja siunaamalla heidän lapsiaan. Kun oppilaat lukivat 
näistä tapahtumista, he oppivat, että Jeesus Kristus tuntee 
suurta myötätuntoa meitä kohtaan.

Päivä 2 (3. Nefi 18)
Vapahtaja siunasi ja antoi väkijoukolle sakramentin. Oppilaat 
oppivat, että kun nautimme sakramentin, me todistamme 
Isälle, että olemme halukkaita tekemään kaiken, mitä Hän on 
käskenyt, ja että me muistamme Jeesuksen Kristuksen aina. 
He oppivat myös, että kun nautimme sakramentin ja muis-
tamme Vapahtajan aina, niin Hänen Henkensä on meidän 
kanssamme. Vapahtajan rukousta koskevat opetukset aut-
toivat oppilaita ymmärtämään, että jos me aina valvomme ja 
rukoilemme Isää, me voimme vastustaa Saatanan kiusauksia. 
He oppivat myös, että kun palvelemme muita, me voimme 
auttaa heitä tulemaan Kristuksen luokse.

Päivä 3 (3. Nefi 19)
Kun Vapahtaja oli lähtenyt nefiläisten luona viettämänsä 
ensimmäisen päivän päätyttyä, opetuslapset opettivat kansaa. 
He rukoilivat saadakseen Pyhän Hengen ja saivat sen. Oppi-
laat oppivat, että vanhurskaat halumme ja rukouksemme 
voivat tehdä meistä kelvollisia täyttymään Pyhällä Hengellä. 
Vapahtaja ilmestyi jälleen, ja Hän kiitti Isää siitä, että Isä 
oli puhdistanut Hänen opetuslapsensa. Oppilaat oppivat, 
että kun me osoitamme uskoa Jeesukseen Kristukseen, me 
voimme puhdistua ja meistä voi tulla yhtä Jeesuksen Kristuk-
sen kanssa, kuten Hän on yhtä Isän kanssa.

Päivä 4 (3. Nefi 20–22)
Jeesus Kristus siunasi ja antoi sakramentin jälleen. Oppilaat 
oppivat, että jos nautimme sakramentin kelvollisina, me 
voimme täyttyä Pyhällä Hengellä. Sitten Vapahtaja opetti 

nefiläisille, että Isä toteuttaa liittonsa koota Israelin huoneen 
viimeisinä aikoina. Oppilaat oppivat myös, että Abrahamin 
jälkeläisinä meillä on liitonalainen vastuu siunata kaikkia 
maailman ihmisiä kertomalla heille evankeliumista.
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KOTIOPISKELUSEMINAARIN OPPIAIHE

muutamia oppilaita kertomaan, minkä periaatteen he löytävät 
näistä jakeista. Yksi periaate, jonka he saattavat tunnistaa, on se, 
että jos me aina valvomme ja rukoilemme Isää, me voimme 
vastustaa Saatanan kiusauksia.

Esitä oppilaille seuraavat kysymykset:

• Mitä asioita nuoren pitäisi teidän mielestänne valvoa eli varoa 
vastustaakseen jotakin luettelossanne olevaa kiusausta?

• Mitä sellaista nuori voisi rukoilla, mikä auttaisi häntä vastusta-
maan jotakin luettelossanne olevaa kiusausta? Kuinka taivaal-
lisen Isän rukoileminen auttaa teitä pysymään vahvoina?

Auta oppilaita vahvistamaan todistustaan perherukouksesta 
kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 18:21. 
Kysy sitten: Mitä siunauksia te olette saaneet siitä, että olette 
rukoilleet perheenne kanssa?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ensimmäisen presidenttikunnan 
jäsenen, presidentti James E. Faustin esittämä seuraava kerto-
mus, jossa hän puhuu perherukouksen voimasta:

”Perherukouksella on voimakas ja rohkeutta antava vaikutus. 
Toisen maailmansodan synkkinä päivinä lähes 230- kiloinen 
pommi putosi veli Pateyn, nuoren Liverpoolissa Englannissa 
asuvan isän, pienen talon ulkopuolelle, mutta pommi ei räjäh-
tänyt. Hänen vaimonsa oli kuollut, joten hän kasvatti yksin viittä 
lastaan. Tuolla hyvin ahdistavalla hetkellä hän keräsi lapsensa 
yhteen perherukoukseen. He ’kaikki rukoilivat – – hartaasti, ja 
kun he olivat lopettaneet, lapset sanoivat: ”Isä, kyllä me sel-
viämme. Ei meillä ole tänä yönä kotona mitään hätää.”

Ja niin he kävivät levolle, kuvitelkaa, tuon kauhean pommin 
ollessa aivan oven ulkopuolella puoliksi maahan uponneena. – –

Seuraavana aamuna – – koko kaupunginosa tyhjennettiin 48 
tunniksi ja pommi vietiin viimein pois. – –

Paluumatkalla veli Patey kysyi ilmatorjuntaryhmän johtajalta: 
”No, mitä te löysitte?”

”Herra Patey, tutkimme ovenne ulkopuolella olleen pommin 
ja huomasimme sen olevan valmis räjähtämään minä hetkenä 
tahansa. Siinä ei ollut mitään vikaa. Olemme ymmällämme, miksei 
se räjähtänyt.”’ Kun perhe rukoilee yhdessä, tapahtuu ihmeitä.” 
(Ks. ”Rukouksen pelastusköysi”, Liahona, heinäkuu 2002, s. 68.)

Esitä oppilaille seuraavat kysymykset, mutta ole hienotunteinen 
niitä oppilaita kohtaan, joiden perheet eivät ehkä rukoile yhdessä:

• Mitä voitte tehdä auttaaksenne perhettänne pitämään 
perherukouksia säännöllisemmin ja tekemään niistä 
merkityksellisempiä?

• Millä tavoin aiotte tulevassa perheessänne asettaa perhe-
rukouksen tärkeälle sijalle?

Selitä, että kun Vapahtaja palasi toisena päivänä opettamaan 
nefiläisiä, kuten on kirjoitettu muistiin lukuun 3. Nefi 19, Hän 
kehotti nefiläisiä opetuslapsia jälleen rukoilemaan. Kehota yhtä 
oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 19:9 13 ja pyydä oppilaita 
mainitsemaan, mitä opetuslapset rukoilivat. Kysy: Minkä peri-
aatteen voimme oppia nefiläisten opetuslasten kokemuksesta? 
(Seuraavassa on yksi tapa, jolla oppilaat voisivat ilmaista tämän 
periaatteen: Vanhurskaat halumme ja rukouksemme voivat 
tehdä meistä kelvollisia täyttymään Pyhällä Hengellä.)

Kysy sitten oppilailta: Milloin olette vilpittömästi halunneet ja 
rukoilleet Pyhän Hengen kumppanuutta? Kuinka teitä on siu-
nattu, kun olette tehneet niin?

3. Nefi 20–22
Myöhempinä aikoina Jumala alkaa koota Israelin huonetta
Selitä, että kun Vapahtaja oli puhunut nefiläisille rukouksesta, 
Hän alkoi puhua heille Israelin huoneen kokoamisesta viimeisinä 
aikoina. Kehota yhtä oppilasta lukemaan 3. Nefi 21:9. Pyydä 
luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, millä 
sanoilla Herran työtä kuvaillaan. Kysy sitten:

• Mihin teidän mielestänne ”suuri ja ihmeellinen teko” viittaa? 
(Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautukseen, johon 
sisältyy Mormonin kirjan esiin tuleminen.)

• Mikä Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautuksessa on 
teidän mielestänne suurta ja ihmeellistä?

Pyydä oppilaita tarkastelemaan kohtaa 3. Nefi 21:10–11 ja miet-
timään, ketä Herra kuvaili palvelijakseen. Kysy: Mitkä sanat tai 
ilmaukset auttavat teitä tietämään, että Herra kuvailee profeetta 
Joseph Smithiä? Aseta sitten näkyviin kuva Joseph Smith Libertyn 
vankilassa (Evankeliumiaiheinen kuvakirja, nro 97).

Kysy: Kuinka Jumala on näyttänyt Joseph Smithin kautta, että 
Hänen viisautensa ”on suurempi kuin Perkeleen viekkaus”?

Kehota lopuksi oppilaita lausumaan todistuksensa profeetta 
Joseph Smithistä ja evankeliumin palautuksesta. Lausu oppilail-
lesi oma todistuksesi näistä asioista.

Seuraava viikko (3. Nefi 23–30)
Kehota oppilaita kuvittelemaan, että Vapahtaja sanoisi heille, 
että Hän antaisi heille mitä tahansa he haluaisivatkin. Selitä, että 
kun he tulevalla viikolla tutkivat lukuja 3. Nefi 23–30, he saavat 
tietoa kahdestatoista miehestä, joille suotiin tämä kokemus, sekä 
siitä, mitä he pyysivät.
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Johdanto
Lainattuaan Jesajan sanoja (ks. 3. Nefi 22) Jeesus Kristus 
käski nefiläisiä tutkimaan tämän profeetan sanoja. Hän 
sanoi, että Jesajan sanat ovat siunaus, koska Jesaja ”puhui 
käsitellen kaikkea, mikä koskee kansaani, joka on Israelin 

huonetta” (3. Nefi 23:2). Hän sanoi myös, että kaikki 
Jesajan sanat olivat toteutuneet tai toteutuisivat. Sitten 
Vapahtaja käski nefiläisiä tutkimaan kaikkien profeetto-
jen sanoja ja kehotti heitä täydentämään aikakirjojaan.

OPPIAIHE 131

3. Nefi 23

Opetusehdotuksia

3. Nefi 23:1–5
Jeesus Kristus käskee kansaa tutkimaan profeettojen sanoja
Kirjoita taululle seuraava virke: Siunauksia, joita saan tutkiessani pyhiä kirjoituksia. Pyydä 
oppilaita pohdiskelemaan, mitä he ovat kokeneet tutkiessaan Mormonin kirjaa kotona ja 
seminaarissa tänä vuonna. Kehota heitä tulemaan taululle ja kirjoittamaan sana tai lyhyt 
ilmaus, joka kuvailee jotakin siunausta, joka on tullut heidän elämäänsä pyhien kirjoitusten 
tutkimisen ansiosta. Voisit pyytää muutamaa oppilasta kuvailemaan yksityiskohtaisemmin, 
mitä he ovat kirjoittaneet. Viittaa sitten taululle kirjoitettuihin siunauksiin.

• Miksihän meitä siunataan näillä tavoilla, kun me luemme pyhiä kirjoituksia?

Pyydä oppilaita muistelemaan edellisestä oppiaiheesta, kenen sanoja Jeesus Kristus lainasi, kun 
Hän opetti nefiläisiä. (Jesajan sanoja.) Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 23:1–3. 
Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Vapahtaja sanoi, että meidän 
tulee tehdä Jesajan sanojen kanssa. Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät sanoja ja ilmauk-
sia, joihin he kiinnittävät huomiota näissä jakeissa. Kehota heitä kertomaan, mitä he löytävät.

• Miksi Herra halusi ihmisten tutkivan Jesajan sanoja? (Ks. 3. Nefi 23:2–3.)

• Miksi on siunaus tietää, että kaikki Jesajan sanat toteutuvat?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 23:4–5. Tähdennä, että kun Vapahtaja oli 
kehottanut tutkimaan Jesajan sanoja, Hän kehotti tutkimaan profeettoja. Kirjoita taululle 
seuraava totuus: Vapahtaja käskee meidän tutkia uutterasti Jesajan sekä muiden pro-
feettojen sanoja.

• Mitä meidän jakeen 3. Nefi 23:5 mukaan täytyy tehdä, jotta pelastuisimme? Kuinka 
profeettojen sanat auttavat meitä noudattamaan näitä käskyjä?

• Millä tavoin profeettojen sanojen tutkiminen uutterasti eroaa siitä, että vain lukee 
profeettojen sanoja? Miksi mielestänne on tärkeää tutkia Jesajan ja muiden profeettojen 
sanoja uutterasti?

• Mitkä pyhien kirjoitusten tutkimismenetelmät auttavat teitä parhaiten tekemään Jesajan 
ja muiden profeettojen sanojen tutkimisesta merkityksellisen osan elämäänne?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan seitsemänkymmenen koorumin jäsenen, vanhin Merrill J. 
Batemanin seuraavat sanat:

”Kun tutkimme pyhiä kirjoituksia, voimme saada tiettyjä siunauksia. Kun ihminen tutkii 
Herran sanoja ja on niille kuuliainen, hän pääsee lähemmäksi Vapahtajaa ja saa suurem-
man halun elää vanhurskaasti. Voima vastustaa kiusauksia vahvistuu, ja hengelliset heik-
koudet voitetaan. Hengelliset haavat parantuvat.” (Ks. ”Tulkaa Kristuksen tykö tutkimalla 
pyhiä kirjoituksia”, Valkeus, tammikuu 1993, s. 28.)

• Mistä voimme löytää profeettojen sanoja pyhien kirjoitusten lisäksi?

Pyydä oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäi-
väkirjaan vastauksensa seuraavaan kysymykseen:

• Mitä muutoksia voit tehdä, jotta tutkisit profeettojen sanoja uutterammin?

Pyydä muutamia oppilaita todistamaan siunauksista, joita tulee profeettojen sanojen tutkimisesta.



455

3.  NEFI  23

3. Nefi 23:6–14
Vapahtaja kehottaa opetuslapsiaan lisäämään erään tärkeän tapahtuman pyhään 
aikakirjaansa
Pyydä muutamia oppilaita mainitsemaan Mormonin kirjan kertomuksia, joista he pitävät 
eniten. Kirjoita heidän vastauksensa taululle. Pyyhi sitten pois yksi vastauksista. Pyydä 
oppilaita kuvittelemaan, että Mormon tai Nefi tai joku muu aikakirjojen pitäjä olisi jättänyt 
sen kertomuksen pois.

• Mitä tärkeitä opetuksia Mormonin kirjasta puuttuisi, jos tätä kertomusta ei olisi otettu mukaan?

Selitä, että kun Vapahtaja opetti nefiläisiä, Hän huomautti, että heidän aikakirjanpitäjänsä 
eivät olleet ottaneet mukaan erästä tärkeää tapahtumaa, joka oli toteuttanut profetian. Pyydä 
muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet 3. Nefi 23:6–13. Pyydä luokkaa 
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä nefiläiset eivät olleet kirjoittaneet muistiin.

• Nefiläisillä oli jo Samuelin profetia muistiin merkittynä (ks. Hel. 14:25). Miksi mieles-
tänne oli tärkeää, että heillä oli muistiin merkittynä myös sen täyttyminen?

Tähdennä, että vaikka meitä ei ole käsketty pitämään pyhää aikakirjaa kirkon osalta, meitä 
on kehotettu pitämään henkilökohtaista päiväkirjaa.

• Kuinka Vapahtajan neuvo jakeissa 3. Nefi 23:6–13 voi soveltua pyrkimyksiimme pitää 
henkilökohtaista päiväkirjaa?

Auta oppilaita huomaamaan yksi tapa, jolla he voivat pitää päiväkirjaa, kehottamalla yhtä 
oppilasta lukemaan ääneen seuraava kokemus, jonka on kertonut ensimmäisen president-
tikunnan jäsen, presidentti Henry B. Eyring:

”Tulin kotiin myöhään hoitamasta jotakin kirkon tehtävää. Oli tullut jo 
pimeä. Appeni, joka asui lähellä meitä, yllätti minut, kun kävelin kotiovea 
kohti. Hän kantoi olkapäällään putkikasaa kävellen vauhdikkaasti työvaat-
teissaan. Tiesin, että hän oli ollut rakentamassa putkistoa, jonka avulla 
tontillemme pumpattaisiin vettä alempana olevasta purosta.

Hän hymyili, sanoi ystävällisesti jotakin ja riensi sitten ohitseni pimeyteen 
jatkamaan työtään. Otin muutaman askeleen kohti taloa ajatellen sitä, mitä hän teki puo-
lestamme, ja juuri kun ehdin ovelle, kuulin mielessäni nämä sanat – en omalla äänelläni: 
’En anna sinulle näitä kokemuksia itseäsi varten. Kirjoita ne muistiin.’

Menin sisälle. En mennyt nukkumaan. Vaikka olin väsynyt, otin vähän paperia ja aloin 
kirjoittaa. Niin tehdessäni ymmärsin sanoman, jonka olin kuullut mielessäni. Minun piti 
kirjoittaa muistiin, jotta lapseni lukisivat joskus tulevaisuudessa, kuinka olin nähnyt Juma-
lan käden siunaavan perhettämme. Isoisän ei tarvinnut tehdä sitä, mitä hän teki meidän 
hyväksemme. Hän olisi voinut hankkia jonkun muun tekemään sen tai jättää sen koko-
naan tekemättä. Mutta hän palveli meitä, perhettään, siten kuin liiton tehneet Jeesuksen 
Kristuksen opetuslapset aina tekevät. Tiesin, että se oli totta. Niinpä kirjoitin sen muistiin, 
jotta lapsillani olisi muisto siitä jonakin päivänä, kun he tarvitsisivat sitä.

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 ojentuvan koskettamaan meitä tai lapsiamme tai perhettämme 
tänään?’” (”Oi muistakaa, muistakaa”, Liahona, marraskuu 2007, s. 66–67.)

• Miksi mielestänne on tärkeää, että me kirjoitamme kokemuksista, jotka vahvistavat 
meitä hengellisesti?

• Kuinka me voisimme hyötyä siitä, että noudatamme presidentti Eyringin esimerkkiä? 
Kuinka meidän aikakirjamme voisi auttaa muita?

Selitä, että presidentti Eyring kertoi saamistaan siunauksista, koska hän oli pitänyt päivit-
täistä aikakirjaa siitä, kuinka Jumala on siunannut hänen perhettään. Pyydä yhtä oppilasta 
lukemaan ääneen seuraava lainaus. (Olet ehkä lukenut osan tästä lainauksesta oppiai-
heessa 117. Oppilaat voivat hyötyä siitä, että kuulevat sen uudelleen.)

”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 mahdollisuuden osoittaa minulle, mitä Hän oli tehnyt.
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Sydämessäni alkoi kasvaa muutakin kuin kiitollisuutta. Todistus kasvoi. Tulin yhä varmem-
maksi siitä, että taivaallinen Isämme kuulee rukoukset ja vastaa niihin. Tunsin enemmän 
kiitollisuutta siitä pehmenemisestä ja puhdistumisesta, jotka Vapahtajan Jeesuksen Kris-
tuksen sovitus tuo mukanaan. Ja opin luottamaan enemmän siihen, että Pyhä Henki voi 
palauttaa mieleemme kaiken – jopa asioita, joita emme huomanneet tai panneet merkille, 
kun ne tapahtuivat.” (”Oi muistakaa, muistakaa”, s. 67.)

• Minkä periaatteen voimme oppia luvusta 3. Nefi 23 ja presidentti Eyringin kokemuk-
sesta? (Oppilaat saattavat vastata tähän kysymykseen usealla eri tavalla. Heidän vas-
tauksistaan tulisi kuvastua seuraava totuus: Kun me kirjoitamme muistiin hengellisiä 
kokemuksia, meitä siunataan yksilöinä ja perheinä.)

Jotkut oppilaat saattavat tuntea, ettei heille ole tapahtunut mitään sellaista, mikä olisi riittävän 
arvokasta kirjoitettavaksi muistiin. Voisit auttaa heitä kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan 
ääneen seitsemänkymmenen koorumin jäsenen, vanhin John H. Grobergin seuraavat sanat:

”Jotkut sanovat: ’Minulla ei ole mitään kirjoitettavaa. Minulle ei tapahdu mitään hen-
gellistä.’ Sanon heille: ’Aloittakaa kirjoittaminen, niin hengellisiä asioita tapahtuu. Niitä 
tapahtuu koko ajan, mutta kirjoittaessamme tulemme herkemmiksi huomaamaan ne.’” 
(”Kirjoittakaa henkilö-  ja perhehistorianne”, Valkeus, lokakuu 1980, s. 88.)

Kehota oppilaita kysymään itseltään, ovatko he jättäneet kirjoittamatta kokemuksista, jotka 
ovat vahvistaneet heitä hengellisesti. Kannusta heitä kirjoittamaan näistä kokemuksista ja 
kirjoittamaan edelleen muistakin kokemuksista koko elämänsä ajan. Voisit ehdottaa, että 
he noudattavat presidentti Eyringin esimerkkiä ja kirjoittavat jotakin joka päivä.

Pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien kertaaminen
Se, että oppilaat oppivat ratkaisemaan ongelmia käyttämällä pyhiä kirjoituksia, voi auttaa 
heitä koko heidän elämänsä ajan. Anna jokaiselle oppilaalle pieni paperi. Kehota heitä 
kirjoittamaan kysymys, joka heillä on, tai haaste, jonka he ovat kohdanneet. Selitä, että 
keräät paperit ja luet joitakin niistä luokalle. Ohjeista oppilaita, etteivät he laita papereihin 
nimeään, ja muistuta heitä siitä, etteivät he laita mukaan mitään yksityiskohtia, jotka ovat 
henkilökohtaisia tai joista ei ole soveliasta keskustella luokassa. (Kun olet kerännyt paperit, 
voisit pikaisesti silmäillä, mitä oppilaat ovat kirjoittaneet, varmistaaksesi, että kirjoitukset 
ovat soveliaita eivätkä liian henkilökohtaisia.) Lue yksi kysymys tai haaste luokalle ja katso, 
osaavatko oppilaat löytää jonkin pyhien kirjoitusten hallittavan kohdan, joka auttaa vastaa-
maan tuohon kysymykseen tai haasteeseen.

Selitä, että Vapahtaja käski meitä opettamaan muille, mitä Hän on opettanut meille (ks. 
3. Nefi 23:14). Auta oppilaita pitämään tämä käsky kannustamalla heitä harjoittelemaan 
opetustaitoja, kuten oppien ja periaatteiden selittämistä, kokemusten kertomista ja todis-
tamista, kun he käyttävät pyhien kirjoitusten hallittavia kohtia ongelmien ratkaisemiseen. 
Voisit säästää muut kysymykset ja haasteet, joita oppilaat ovat kirjoittaneet, ja keskustella 
niistä samalla tavoin niin päivinä, jolloin teillä on ylimääräistä aikaa.

Huom. Tämä oppiaihe on sen verran lyhyt, että aikaa voi jäädä tälle pyhien kirjoitusten hal-
littavien kohtien kertaamiselle. Voit pitää tämän toiminnan oppitunnin alussa, oppiaiheen 
osien välissä tai oppitunnin lopussa. Pidä toiminta lyhyenä, jotta oppiaiheelle jää aikaa. 
Muita kertaustoimintoja on liitteenä tämän oppikirjan lopussa.

Seuraa edistymistä 
tavoitteissa ja 
haasteissa
Kun olet antanut oppi-
laille haasteen tehdä 
jotakin erityistä, kuten 
kirjoittaa päiväkirjaa, 
mieti, millä tavoin voit 
seurata edistymistä 
ja muistuttaa heitä 
heidän antamastaan 
sitoumuksesta. Anna 
heille tilaisuuksia kertoa 
kokemuksistaan, kun 
he toteuttavat luokassa 
oppimiaan totuuksia 
käytännössä. Kertomalla 
kokemuksistaan he 
voivat innoittaa toisiaan 
elämään evankeliumin 
mukaan. Voisit tarjota 
näitä tilaisuuksia oppi-
aiheen alussa. Kaikkien 
oppilaiden ei tarvitse 
kertoa kokemuksistaan.
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Johdanto
Jeesus Kristus täytti taivaallisen Isän antaman käskyn antaa 
nefiläisille muutamia profeetta Malakian profetioita (ks. 
3. Nefi 26:2). Näissä profetioissa opetetaan, että Israelin 
huoneen jäsenten tulee tehdä parannus ja palata Herran 
luo valmistautuen Vapahtajan toiseen tulemiseen. Lisäksi 

Jeesus Kristus selitti nefiläisille ”kaikki asiat aivan alusta 
siihen asti, jolloin hän tulisi kirkkaudessaan” (3. Nefi 26:3). 
Mormon opetti, että niille, jotka uskovat Mormonin kir-
jaan, ilmaistaan vieläkin suurempia asioita (ks. 3. Nefi 26:9).

OPPIAIHE 132

3. Nefi 24–26

Opetusehdotuksia

3. Nefi 24:1–6
Jeesus Kristus lainaa Malakian profetiaa, joka koskee Vapahtajan toista tulemista
Aloita oppitunti pitämällä kädessäsi tulitikkua ja saippuaa (tai piirrä taululle kuva tulesta ja 
saippuasta). Kysy oppilailta, mitä yhteistä on tulella ja saippualla. (Saippuaa ja tulta voidaan 
kumpaakin käyttää puhdistamiseen.)

Selitä, että Jeesus Kristus täytti Isältä saamansa käskyn (ks. 3. Nefi 26:2) antaa nefiläisille 
joitakin Malakian profetioista. Malakia oli Vanhan testamentin profeetta, joka eli Pyhässä 
maassa suunnilleen 170 vuotta sen jälkeen kun Lehi ja hänen perheensä olivat lähteneet 
Jerusalemista. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 24:1–3 ja panemaan merkille, 
ketä Malakia vertasi metallinpuhdistajan tuleen ja pesijän saippuaan.

• Ketä verrataan metallinpuhdistajan tuleen ja pesijän saippuaan? (Jeesusta Kristusta.)

• Mitä tapahtumaa näissä jakeissa kuvataan? (Hänen tulemisensa päivää. Toisin sanoen 
Jeesuksen Kristuksen toista tulemista. Voisit auttaa oppilaita vastaamaan tähän kysymyk-
seen ehdottamalla, että he silmäilevät luvun otsikkoa tai alaviitteitä.)

• Mitä Jeesuksen Kristuksen toisen tulemisen yhteydessä tapahtuu sen perusteella, että 
Häntä verrataan tuleen ja saippuaan? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta 
heidän tulisi tunnistaa seuraava totuus: Toisen tulemisensa yhteydessä Jeesus Kristus 
puhdistaa maailman. Voisit kehottaa oppilaita kirjoittamaan tämän totuuden pyhiin 
kirjoituksiinsa kohdan 3. Nefi 24:2–3 viereen.)

Selitä, että metallinpuhdistaja kuumentaa tulen avulla metallin kuten hopean tai kullan, 
kunnes se muuttuu nestemäiseksi. Kuumennusprosessissa kuona eli epäpuhtaudet nouse-
vat nestemäisen metallin pinnalle, mistä metallinpuhdistaja voi poistaa ne ja siten puhdis-
taa metallin sen epäpuhtauksista. Pesijä pesee tai valkaisee kankaita saippualla. Sinun tulee 
ehkä selittää myös, että ”Leevin pojat” olivat muinaisessa Israelissa pappeudenhaltijoita. 
Nykyään ilmaus voi viitata nykypäivän pappeudenhaltijoihin (ks. OL 84:33–34).

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 24:5–6. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja 
panemaan merkille, ketkä palavat eli hävitetään Vapahtajan toisessa tulemisessa ja ketkä eivät 
pala. (Voisit selittää, että ilmaus ”Jaakobin pojat” viittaa Herran liittokansaan Israelin huoneessa.)

• Mitä Jeesus Kristus jakeen 3. Nefi 24:5 mukaan tekee toisen tulemisensa yhteydessä? 
(Vaikka oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, heidän tulisi tunnistaa seuraava totuus: 
Jeesus Kristus hävittää jumalattomat toisen tulemisensa yhteydessä.)

3. Nefi 24:7–18
Jeesus Kristus lainaa Malakian opetuksia siitä, kuinka Israelin huone voi palata Herran luo
Kehota oppilaita kuvittelemaan, että heillä on läheinen ystävä tai perheenjäsen, jonka on 
vaikea tuntea Herran rakkautta ja vaikutusta ja säilyttää todistus evankeliumista.

• Mitä tekisitte pyrkiessänne auttamaan tätä henkilöä?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 24:7 ja pyydä heitä panemaan merkille, mikä 
on Herran neuvo niille, jotka olivat alkaneet ajautua pois Hänen luotaan ja Hänen kans-
saan tehtyjen liittojen pitämisestä.

Päätä, mitä opetat
Tässä oppiaiheessa on 
todennäköisesti enem-
män aineistoa kuin ehdit 
opettaa. Mieti rukoillen, 
mistä opinkohdista, 
periaatteista ja opetus-
ideoista on eniten hyö-
tyä luokkasi oppilaille.
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• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että ihmiset olivat poikenneet Herran toimituksista? (He 
eivät enää pitäneet evankeliumin liittoja ja toimituksia.)

• Minkä lupauksen Herra antoi niille, jotka eivät pitäneet liittojaan? (”Kääntykää minun 
puoleeni, niin minä käännyn teidän puoleenne.”)

• Mitä teidän mielestänne Herran puoleen kääntyminen tarkoittaa? Mitä mielestänne 
tarkoittaa se, että Herra kääntyy niiden puoleen, jotka kääntyvät Hänen puoleensa?

Kirjoita taululle seuraava periaate: Jos me käännymme Herran puoleen, niin Hän kään-
tyy meidän puoleemme.

• Mitä tämä periaate opettaa teille taivaallisesta Isästä ja Jeesuksesta Kristuksesta?

Kirjoita taululle Kääntykää Herran puoleen. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 24:8–12 ja 
panemaan merkille yksi Herran ilmaisema tapa, jolla ihmiset voisivat palata Hänen luokseen. Kun 
oppilaat vastaavat, kirjoita otsikon Kääntykää Herran puoleen alle maksakaa kymmenykset ja uhrit.

• Kuinka halu maksaa kymmenykset ilmaisee, että henkilö on kohdistanut rakkautensa ja 
kiintymyksensä Herraan?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan presidentti Gordon B. Hinckleyn seuraavat 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.)

• Kuinka meidän halukkuutemme maksaa kymmenykset ja uhrit osoittaa uskoamme Herraan?

Anna oppilaille aikaa tarkastella itsekseen jakeita 3. Nefi 24:10–12. Pyydä heitä mainitse-
maan, mitä Herra lupaa niille, jotka maksavat täydet ja rehelliset kymmenykset.

• Millä tavoin teitä on siunattu, kun olette maksaneet kymmenyksenne? Kuinka nämä 
ovat esimerkkejä siitä, että teille on avattu ”taivaan ikkunat”?

Tiivistä 3. Nefi 24:13–18 selittämällä, että näissä jakeissa Herra toi esiin, että jotkut muinaisessa 
Israelissa olivat asettaneet kyseenalaiseksi tarpeen noudattaa evankeliumin toimituksia. He valit-
tivat, että ylpeät ja jumalattomat näyttivät menestyvän jumalattomuudestaan huolimatta. Jakeessa 
3. Nefi 24:16 Herra vastasi, että Hänen edessään kirjoitettaisiin muistokirjaa, johon uskollisten 
nimet merkittäisiin muistiin (ks. OL 85:7–9; 128:6–7; Moos. 6:5–8). Sitten Herra ilmaisi, että kun 
Hän tulee jälleen, Hän säästää uskolliset ja varaa heidät itselleen aarteeksi eli kokoaa jalokivensä.

• Millä tavoin on siunaus tietää, että Herra säästää uskolliset ja kokoaa heidät aarteenaan?

• Mitkä ilmaukset jakeessa 3. Nefi 24:16 kuvailevat niitä, jotka Herra säästää aarteenaan? 
(”Ne, jotka Herraa pelkäsivät” ja ”jotka kunnioittivat hänen nimeään”.)

Kirjoita otsikon Kääntykää Herran puoleen alle pelätkää Herraa ja kunnioittakaa Herran 
nimeä. (Voisit selittää, että tässä yhteydessä sana pelätkää tarkoittaa kunnioittamista tai 
arvostamista.) Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitus-
ten tutkimispäiväkirjaan vastaus seuraavaan kysymykseen:

• Mieti, kuinka suoriudut sellaisilla osa- alueilla kuten kymmenysten ja uhrien maksami-
nen sekä Kristuksen ajatteleminen usein. Millä tavoin voit ”kääntyä” Hänen puoleensa 
eli kehittyä näillä osa- alueilla?

3. Nefi 25
Jeesus Kristus lainaa Malakian profetiaa siitä, että Elia palaisi ennen Vapahtajan 
toista tulemista
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 25:1–3. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja 
panemaan merkille, mistä syystä Vapahtajan toinen tuleminen on oleva siunauksena niille, jotka 
ovat uskollisia Jeesukselle Kristukselle. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he saavat selville. Sinun 
on ehkä tarpeen selittää, että jakeessa 3. Nefi 25:1 sana juuri viittaa todennäköisesti esivanhem-
piin ja sana oksa jälkeläisiin. Siten seuraavassa elämässä jumalattomat eivät pääse nauttimaan siitä 
siunauksesta, että heidät olisi sinetöity esivanhempiinsa ja jälkeläisiinsä. Jakeessa 3. Nefi 25:2 sana 
juottovasikat viittaa vasikoihin, jotka ovat turvassa, hyvin ruokittuja ja joista huolehditaan. Herra 
lupaa, että samalla tavoin Hän suojelee ja huolehtii niistä, jotka pelkäävät Hänen nimeään.

Selitä, että Malakia profetoi tapahtumasta, joka tapahtuisi ennen Vapahtajan toista tule-
mista ja jossa olisi mukana Vanhan testamentin profeetta Elia. Kehota yhtä oppilasta luke-
maan ääneen 3. Nefi 25:5–6 ja pyydä luokkaa panemaan merkille, mitä Elia tekisi auttaak-
seen valmistamaan maailmaa Herran tulemiseen.
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Kysy oppilailta, mitä he tietävät Elian paluusta maan päälle osana evankeliumin palautusta. 
Voisit täydentää heidän vastauksiaan selittämällä, että 3. huhtikuuta 1836 Elia ilmestyi 
Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle juuri vihityssä Kirtlandin temppelissä (ks. OL 110:13–
16). Siinä yhteydessä Elia palautti pappeuden avaimet, jotka ovat välttämättömät perheiden 
sinetöimiseksi iankaikkisuudeksi Herran pyhissä temppeleissä. Tutkimalla sukuamme me 
saamme tietoja suvun jäsenistä, joiden puolesta temppelitoimitukset voidaan suorittaa.

• Mitä teidän mielestänne tarkoittaa se, että Elia kääntäisi ”isien sydämet lasten puoleen ja 
lasten sydämet heidän isiensä puoleen”?

• Millä tavoin teille on siunauksena tieto siitä, että teidät voidaan sinetöidä perheeseenne 
iankaikkisuudeksi?

Todista, että kun meidän sydämemme kääntyy isiemme puoleen sukututkimus-  ja 
temppelityön kautta, me autamme valmistamaan maailmaa Jeesuksen Kristuksen 
toiseen tulemiseen.

3. Nefi 26:1–12
Jeesus Kristus selittää pyhiä kirjoituksia, ja Mormon opettaa, mitä ihmisten on 
tehtävä saadakseen ne suuremmat asiat, jotka Vapahtaja ilmoitti
Tiivistä 3. Nefi 26:1–5 selittämällä, että kun Vapahtaja oli esittänyt Malakian profetiat, Hän 
opetti kansalle ”aivan kaiken, mitä maan päällä tapahtuu” luomisesta aina viimeiseen 
tuomioon asti (3. Nefi 26:3–4).

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 26:6–8 ja pyydä luokkaa panemaan merkille, 
kuinka suuri osa siitä, mitä Jeesus Kristus opetti, on kirjoitettu muistiin Mormonin kirjaan. 
Kehota oppilaita sitten lukemaan itsekseen 3. Nefi 26:9–11 ja panemaan merkille, mistä syystä 
Mormon ei sisällyttänyt lyhennelmäänsä kaikkea, mitä Vapahtaja oli opettanut nefiläisille. Täh-
dennä, että näissä jakeissa sana uskoa tarkoittaa sitä, että meidän tulee toimia niiden oppien ja 
periaatteiden mukaan, jotka Jumala on ilmoittanut, eikä vain toivoa niiden olevan tosia.

• Mitä Herra jakeen 3. Nefi 26:9 mukaan lupaa niille, jotka uskovat, mitä Hän on 
ilmoittanut, ja toimivat sen mukaan? (Kun oppilaat vastaavat, tähdennä, että kun me 
uskomme, mitä Jumala on ilmoittanut, ja toimimme sen mukaan, me valmistau-
dumme saamaan suurempaa ilmoitusta.)

• Miksihän on välttämätöntä, että me uskomme ne totuudet, jotka me olemme jo saaneet, 
ennen kuin voimme saada lisää totuutta?

• Kuinka voimme osoittaa, että me uskomme, mitä Herra on ilmoittanut?

Lupaa oppilaille, että kun he uskollisesti tutkivat ja noudattavat Mormonin kirjassa olevia 
periaatteita, he saavat lisää ymmärrystä evankeliumista. Auta oppilaita pohtimaan, kuinka 
hyvin he ottavat vastaan Mormonin kirjan totuuksia, kehottamalla heitä kirjoittamaan 
seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan vastaukset seuraaviin 
kysymyksiin (voisit kirjoittaa nämä kysymykset taululle):

• Mitä sellaista teet elämässäsi, mikä osoittaa sinun uskovan Mormonin kirjaan?

• Milloin Mormonin kirjan lukeminen vakain aikein on johtanut sinut saamaan henkilö-
kohtaista ilmoitusta?

3. Nefi 26:13–21
Vapahtaja päättää maanpäällisen palvelutyönsä nefiläisten keskuudessa, ja 
Hänen opetuslapsensa noudattavat omassa palvelutyössään Hänen esimerkkiään
Selitä, että luvussa 3. Nefi 26 Mormon esitti pääpiirteittäin loppuosan Vapahtajan palvelutyöstä 
nefiläisten keskuudessa. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 26:13–16. Voisit ehdot-
taa, että he merkitsevät joitakin asioita, joita Vapahtaja teki ja joita Mormon päätti tähdentää.

Mikäli aikaa jää, kehota oppilaita tarkastelemaan ja pohdiskelemaan niitä muistiinpanoja 
ja merkintöjä, joita he ovat tehneet pyhiin kirjoituksiinsa tutkiessaan lukuja 3. Nefi 11–25. 
Kannusta heitä panemaan merkille, mitkä opetukset ja tapahtumat Vapahtajan nefiläisten 
keskuudessa suorittaman palvelutyön aikana ovat merkityksellisiä heille tai ovat jääneet 
heidän mieleensä. Kehota muutamaa oppilasta kertomaan ajatuksiaan ja tuntemuksiaan 
Vapahtajan palvelutyöstä nefiläisten keskuudessa.
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Johdanto
Pian sen jälkeen kun Vapahtaja oli suorittanut palvelu-
työnsä nefiläisten keskuudessa, kaksitoista vastakutsuttua 
nefiläistä opetuslasta kokoontuivat yhteen voimalliseen 
rukoukseen ja paastoon. Jeesus Kristus ilmestyi heille ja 

vastasi heidän kysymykseensä, joka koski sitä, mikä nimi 
heidän tulisi antaa kirkolle. Hän opetti heille evankeliu-
miaan ja käski heitä olemaan Hänen kaltaisiaan.

OPPIAIHE 133

3. Nefi 27

Opetusehdotuksia

3. Nefi 27:1–12
Jeesus Kristus opettaa kahdelletoista opetuslapselle, että Hänen kirkollaan tulee 
olla Hänen nimensä
Jaa luokka kolmen tai neljän hengen ryhmiin. Jos luokassasi on vähän oppilaita, anna kunkin 
oppilaan työskennellä itsenäisesti. Pyydä jokaista ryhmää (tai oppilasta) kuvittelemaan, että 
he ovat perustamassa uutta kerhoa tai urheilujoukkuetta. Pyydä jokaista ryhmää päättämään, 
millaisen kerhon tai urheilujoukkueen he aikovat perustaa, kuten tiedekerhon tai jalkapallo-
joukkueen, ja anna heidän sitten valita nimi järjestölleen. Pyydä kutakin ryhmää kirjoittamaan 
paperiin järjestön nimi. Kerää sitten ryhmien paperit. (Tämän toiminnan tulee olla lyhyt. Se ei 
saa viedä liikaa aikaa tai huomiota pois luvun 3. Nefi 27 opinkohdista ja periaatteista.)

Lue ääneen kussakin paperissa oleva nimi. Kun olet lukenut kunkin nimen, pyydä luokkaa 
arvaamaan nimen perusteella, millaisesta kerhosta tai joukkueesta on kyse.

• Mitä nimi voi kertoa järjestöstä tai sen jäsenistä?

Selitä, että pian sen jälkeen kun Jeesus Kristus oli käynyt nefiläisten luona, Hänen kaksitoista 
nefiläistä opetuslastaan yhtyivät paastoon ja rukoukseen (ks. 3. Nefi 27:1). Kehota muutamaa 
oppilasta lukemaan vuorotellen ääneen jakeet 3. Nefi 27:2–7. Pyydä luokan jäseniä seuraa-
maan mukana ja panemaan merkille, mitä opetuslapset kysyivät ja mitä Vapahtaja vastasi.

• Millä nimellä Vapahtajan sanojen mukaan Hänen kirkkoaan tulee kutsua?

• Mitä syitä Hän antoi sille, että kirkkoa tulee nimittää Hänen mukaansa?

Kehota oppilaita tutkimaan itsekseen jakeita 3. Nefi 27:8–12 ja panemaan merkille, miten 
Vapahtaja kuvaili tosi kirkkoaan. Samalla kun he tutkivat, kirjoita taululle seuraava vajaa virke:

Jeesuksen Kristuksen tosi kirkon täytyy olla …

Kun oppilaat ovat ehtineet tutkia näitä jakeita, kysy heiltä, kuinka he täydentäisivät taululla 
olevan virkkeen sen pohjalta, mitä ovat lukeneet. (Oppilaiden tulisi pystyä tunnista-
maan seuraava totuus: Jeesuksen Kristuksen tosi kirkon täytyy olla nimetty Hänen 
mukaansa, ja sen täytyy olla rakennettu Hänen evankeliumilleen.)

• Mistähän syystä on tärkeää, että Vapahtajan kirkko on nimetty Hänen mukaansa?

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että kirkko on rakennettu Hänen evankeliumilleen? (Ks. 
3. Nefi 27:10.) Miksi mielestänne on tärkeää, että kirkko on rakennettu Hänen evanke-
liumilleen eikä ihmisten teoille?

Kehota oppilaita täydentämään seuraava virke seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoi-
tusten tutkimispäiväkirjaan: ”Minulle on tärkeää kuulua Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon, koska …”

3. Nefi 27:13–22
Jeesus Kristus määrittelee evankeliuminsa ja opettaa, mitä meidän on tehtävä 
voidaksemme seistä syyttöminä Hänen ja Hänen Isänsä edessä
Pyydä oppilaita miettimään, miltä heistä on tuntunut, kun heidät on saatu kiinni tekemästä jota-
kin väärää. (Älä pyydä heitä kertomaan näistä kokemuksista.) Pyydä heitä sitten kuvittelemaan, 
millaista olisi seistä Herran edessä tuomittavana. Pyydä heitä pohtimaan seuraavaa kysymystä:
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3.  NEFI  27

• Miltä teistä tuntuu olla Herran edessä, jos olette syyllistyneet syntiin?

Selitä, että sana evankeliumi tarkoittaa ”hyvää sanomaa”. Kehota muutamaa oppilasta luke-
maan vuorotellen ääneen jakeet 3. Nefi 27:13–16 ja pyydä luokkaa panemaan merkille, mikä 
hyvä sanoma näissä jakeissa mainitaan. Pyydä heitä myös miettimään, kuinka tämä hyvä 
sanoma liittyy siihen päivään, jolloin he tulevat seisomaan Jumalan edessä tuomittavina.

• Vapahtaja todisti, että Hän tuli maailmaan tekemään Isänsä tahdon. Mitä taivaallinen Isä 
jakeen 3. Nefi 27:14 mukaan lähetti Jeesuksen Kristuksen maailmaan tekemään?

• Mikä jakeiden 3. Nefi 27:13–14 mukaan on evankeliumin perusta? (Vaikka oppilaat saattavat 
käyttää eri sanoja, heidän tulisi tunnistaa seuraava totuus: Evankeliumin perusta on se, että 
Jeesus Kristus teki Isänsä tahdon saadessaan aikaan sovituksen. Voisit kehottaa oppilaita 
kirjoittamaan tämän totuuden pyhiin kirjoituksiinsa kohdan 3. Nefi 27:13–14 viereen.)

• Mitä tapahtuu koko ihmiskunnalle sen ansiosta, että Vapahtaja täytti Isänsä tahdon? 
(Meidät korotetaan Hänen eteensä tuomittaviksi teoistamme.)

Kehota oppilaita tutkimaan itsekseen jaetta 3. Nefi 27:16 ja panemaan merkille, mitä tekoja 
meidän on tehtävä saadaksemme kaikki sovituksen siunaukset ja valmistautuaksemme 
tuomioon. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he löytävät. Pyydä yhtä oppilasta kirjoittamaan 
heidän vastauksensa taululle.

• Mitä siunauksia tämän jakeen mukaan tulee niille, jotka tekevät parannuksen, ottavat 
kasteen ja kestävät loppuun asti? (Oppilaiden vastauksista tulisi kuvastua seuraava 
totuus: Jos teemme parannuksen, otamme kasteen ja kestämme loppuun asti, me 
tulemme olemaan syyttömiä seistessämme Jumalan edessä tuomittavina.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 27:17–19. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja 
panemaan merkille, mitä tapahtuu niille, jotka eivät tee parannusta eivätkä kestä loppuun asti.

• Miksi kaikki taivaallisen Isän lapset lukemanne perusteella tarvitsevat Jeesuksen Kristuk-
sen sovitusta?

• Mikä hyvä sanoma on meitä varten, kun ajattelemme seisomista Herran edessä tuomittavina?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin 
Jeffrey R. Hollandin seuraavat sanat:

”’Hyvä sanoma’ [on] se, että kuolemalta ja helvetiltä [voi] välttyä, että virheet 
ja synnit [voidaan] voittaa, että [on] olemassa toivoa, että [on] olemassa 
apua, että ratkaisemattomat ongelmat [ratkaistaan], että vihollinen [on] 
voitettu. Hyvä sanoma [on] se, että jokaisen hauta [on] jonakin päivänä oleva 
tyhjä, että jokaisen sielu [voi] jälleen olla puhdas, että jokainen Jumalan lapsi 
[voi] jälleen palata Isän luo, joka antoi hänelle elämän.” (”Missionary Work 

and the Atonement”, Ensign, maaliskuu 2001, s. 8, 10.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 27:20–21 ja pyydä luokkaa panemaan mer-
kille Vapahtajan meille esittämä kutsu.

• Mikä on Vapahtajan kutsu näissä jakeissa?

Auta oppilaita miettimään, miten he pyrkivät ottamaan vastaan tämän kutsun, kehotta-
malla heitä kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkir-
jaan vastaukset seuraaviin kysymyksiin. (Voisit kirjoittaa nämä kysymykset taululle ennen 
oppituntia tai lukea ne hitaasti, jotta oppilaat voivat kirjoittaa ne.)

• Miksi Vapahtaja haluaa sinun tekevän parannuksen ja tulevan Hänen luokseen?

• Millä tavoin sinä otat vastaan Vapahtajan kutsun jakeissa 3. Nefi 27:20–21?

• Mitä sinä voit tehdä tänään valmistautuaksesi seisomaan tahrattomana Herran edessä?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen OL 76:40–42. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana 
ja etsimään lisää oivalluksia siitä, miksi evankeliumi on hyvä sanoma. (Voisit ehdottaa, että 
oppilaat kirjoittavat pyhiin kirjoituksiinsa kohdan 3. Nefi 27:13 viereen OL 76:40–42.)

Aiemmin oppiaiheen aikana pyysit oppilaita pohtimaan, miltä heistä tuntuisi olla Herran edessä, 
jos he olisivat syyllistyneet syntiin. Kehota heitä tässä vaiheessa oppiaihetta pohdiskelemaan, 
miltä heistä tuntuisi olla Vapahtajan edessä, jos he tietävät, että heidät on tehty puhtaiksi Hänen 
sovituksensa ansiosta ja kuuliaisuuden kautta evankeliumin periaatteille, käskyille ja toimituksille.

• Jos voisitte sillä hetkellä puhua Vapahtajan kanssa, mitä te sanoisitte?

• Sen pohjalta mitä olette tänään opiskelleet, kuinka selittäisitte Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumin hyvän sanoman jollekulle ystävälle?
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3. Nefi 27:23–33
Jeesus Kristus kehottaa opetuslapsiaan tulemaan Hänen kaltaisikseen
Tiivistä 3. Nefi 27:23–26 selittämällä, että Vapahtaja antoi kahdelletoista nefiläiselle ope-
tuslapselleen ohjeita ja opetti heille heidän velvollisuuksiaan. Kehota oppilaita lukemaan 
itsekseen 3. Nefi 27:27 ja panemaan merkille, minkä käskyn Hän antoi opetuslapsille 
auttaakseen heitä täyttämään tehtävänsä kansan tuomareina.

• Miksi olisi tärkeää, että kansan tuomarit olisivat Vapahtajan kaltaisia?

Pyydä oppilaita tarkastelemaan jaetta 3. Nefi 27:21.

• Mitä Vapahtaja käski opetuslapsia tekemään?

• Miten Vapahtajan kaltaisten tekojen tekeminen ja Hänen kaltaisekseen tuleminen liitty-
vät toisiinsa?

Kun oppilaat keskustelevat tästä kysymyksestä, kirjoita taululle seuraava periaate: Herra 
odottaa opetuslastensa tekevän Hänen työtään ja tulevan Hänen kaltaisikseen.

• Millä tavoin me voimme olla Vapahtajan kaltaisia? Mitä asioita me voimme tehdä nou-
dattaessamme Hänen esimerkkiään?

• Millä tavoin teitä on siunattu, kun olette pyrkineet noudattamaan Vapahtajan esimerkkiä?

Päätä oppiaihe todistamalla siunauksista, joita saamme, kun pyrimme tulemaan Jeesuk-
sen Kristuksen kaltaisiksi.

Kommentteja ja taustatietoja
3. Nefi 27:13–21. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi

Profeetta Joseph Smith on selittänyt Jeesuksen Kristuk-
sen evankeliumin keskeistä sanomaa:

”Uskontomme perusperiaatteet ovat apostolien ja 
profeettojen todistus Jeesuksesta Kristuksesta, että 
Hän kuoli, Hänet haudattiin ja Hän nousi kuolleista 
kolmantena päivänä ja astui taivaaseen. Kaikki muu 
uskontoomme liittyvä on vain tämän lisänä.” (Kirkon 
presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 51.)

Vanhin Russell M. Nelson kahdentoista apostolin kooru-
mista on opettanut:

”Sana evankeliumi tarkoittaa ’hyvää sanomaa’. Hyvä 
sanoma on Herra Jeesus Kristus ja Hänen sanomansa 
pelastuksesta. [Ks. PKO, ”Evankeliumi”, s. 31.] Jeesus sisäl-
lytti evankeliumiin sekä tehtävänsä että palvelutyönsä 
kuolevaisuudessa. Tehtävämäärityksessään Jeesus sanoi:

’Tämä on evankeliumi, jonka minä olen antanut teille 
– että minä tulin maailmaan tekemään Isäni tahdon, 
koska minun Isäni lähetti minut.

Ja minun Isäni lähetti minut, jotta minut korotettaisiin 
ristille.’ [3. Nefi 27:13–14.]

Vapahtajan tehtävästä kuolevaisuudessa käytämme 
nimitystä sovitus.

Vapahtajan palvelutyöhön kuolevaisuudessa kuuluu 
kaikki muu, mitä Hän teki – Hänen opetuksensa, rak-
kaudenilmauksensa, pyhiin toimituksiin osoittamansa 
huomio, Hänen tapansa rukoilla, Hänen hellittämättö-
myytensä jne. Hän eli esikuvana meille, mitä Hän myös 
piti evankeliumina palvelutyötään koskevassa ilmoituk-
sessa. ’Tämä on minun evankeliumini’, Hän sanoi, ’– – 
sillä niitä tekoja, joita te olette nähneet minun tekevän, 
teidänkin tulee tehdä [3. Nefi 27:21]’. Siten usko, paran-
nus, vesikaste, tulen ja Pyhän Hengen kaste, valittujen 
kokoaminen ja kestäminen loppuun asti ovat kaikki osa 
evankeliumia.” (Ks. ”Vanhemmat lähetyssaarnaajat ja 
evankeliumi”, Liahona, marraskuu 2004, s. 81.)

3. Nefi 27:27. Tuleminen Jeesuksen Kristuksen 
kaltaiseksi

Presidentti Ezra Taft Benson on opettanut:

”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, siunauksen ja onnen ainoa todelli-
nen mitta on se, kuinka lähelle Mestarimme Jeesuksen 
Kristuksen kaltaisuutta me pääsemme. Hän on oikea tie, 
täydellinen totuus ja yltäkylläinen elämä.” (”Jeesus Kris-
tus – lahjat ja odotukset”, Valkeus, joulukuu 1987, s. 3.)

Todista Jeesuksesta 
Kristuksesta
Jeesuksen Kristuksen 
sovitus on perustavaa 
laatua oleva totuus, 
jonka varaan evanke-
liumin kaikki opit ja 
periaatteet rakentuvat. 
Sen tulee olla kaiken 
evankeliumin opet-
tamisen ja oppimisen 
ytimessä. Etsi tilaisuuksia 
todistaa usein Jeesuk-
sesta Kristuksesta ja 
auttaa oppilaita kasva-
maan rakkaudessa Häntä 
kohtaan ja halussaan 
olla Hänen todellisia 
opetuslapsiaan.
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Johdanto
Kun Jeesus Kristus kysyi kultakin kahdeltatoista nefiläi-
seltä opetuslapseltaan, mitä nämä halusivat Häneltä, 
yhdeksän pyysi päästä joutuin takaisin Hänen luokseen, 
kun heidän palvelutyönsä maan päällä olisi suoritettu. 
Kolme pyysi saada jäädä maan päälle tuodakseen sieluja 
Hänen luokseen Hänen toiseen tulemiseensa asti. Herra 

kunnioitti kummankin ryhmän vanhurskaita haluja. Mor-
mon kertoi muutamia yksityiskohtia kolmen nefiläisen 
palvelutyöstä, ja hän kertoi myös, mitä Herra oli ilmoit-
tanut hänelle siitä fyysisestä muutoksesta, jonka kolme 
nefiläistä kokivat, jotta he voisivat jäädä maan päälle.

OPPIAIHE 134

3. Nefi 28

Opetusehdotuksia

3. Nefi 28:1–11
Jeesus Kristus suo nefiläisille opetuslapsilleen heidän halujensa mukaisesti
Kehota oppilaita pohtimaan, kuinka he vastaisivat, jos Jeesus Kristus ilmestyisi heille ja 
kysyisi: ”Mitä sinä tahdot minulta?” Pyydä heitä kirjoittamaan vastauksensa seminaari-
muistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan. Anna heille tilaisuus kertoa, 
mitä he ovat kirjoittaneet, jos he haluavat tehdä niin.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 28:1–3 ja panemaan merkille, mitä yhdeksän 
nefiläistä opetuslasta vastasi, kun Herra esitti heille tämän kysymyksen. Kun oppilaat ovat 
kertoneet, mitä ovat saaneet selville, kysy:

• Mitä Vapahtaja ajatteli näiden yhdeksän opetuslapsen toiveesta?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 28:4–9 ja panemaan merkille, mitä kolme 
muuta opetuslasta halusivat Vapahtajalta. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he saavat sel-
ville. (Voisi olla hyödyllistä kiinnittää oppilaiden huomio seuraavaan ilmaukseen jakeessa 
3. Nefi 28:9: ”Te olette halunneet, että voisitte tuoda ihmissieluja minun luokseni.”)

• Mitä Vapahtaja ajatteli näiden kolmen opetuslapsen toiveesta?

• Mitä Vapahtaja jakeiden 3. Nefi 28:8–9 mukaan lupasi kolmelle nefiläiselle, jotta heidän 
vanhurskaat halunsa voisivat täyttyä?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 28:10 ja pyydä luokkaa panemaan mer-
kille, mitä siunauksia Herra lupasi kolmelle nefiläiselle.

• Mitä Herra lupasi kolmelle nefiläiselle? Milloin olette nähneet, että muiden palvelemi-
nen johtaa iloon?

• Mitä voimme oppia Herrasta kohdan 3. Nefi 28:1–10 perusteella? (Mahdollisia vastauk-
sia tähän kysymykseen: Herra siunaa meitä vanhurskaiden halujemme mukaan ja 
Herra on mielissään, kun me haluamme auttaa muita tulemaan Hänen luokseen.)

Auta oppilaita ymmärtämään vanhurskaiden halujen merkitys lukemalla seuraavat lausunnot:

Vanhin Neal A. Maxwell kahdentoista apostolin koorumista on sanonut:

”Meistä tulee lopulta sellaisia ja me saamme iankaikkisuudessa sitä, mitä me hellittämättä 
pitkään haluamme. – –

Vanhurskaiden halujen on oltava siksi hellittämättömiä.” (Ks. ”Sydämemme halajamisen 
mukaan”, Valkeus, tammikuu 1997, s. 20.)

Presidentti Brigham Young on opettanut:

”Miehet ja naiset, jotka halajavat saada sijan selestisessä valtakunnassa, havaitsevat, että 
heidän on kilvoiteltava kaiken vanhurskauden vastustajan kanssa joka päivä” (”Remarks”, 
Deseret News, 28. joulukuuta 1864, s. 98).

• Miksihän meidän on kilvoiteltava joka päivä, jotta vanhurskaat halumme täyttyisivät?

• Milloin olette tunteneet, että Herra on siunannut teitä vanhurskaiden halujenne vuoksi?

Vältä kolmeen 
nefiläiseen liittyvää 
spekulointia
Monet ovat kuulleet ker-
tomuksia kolmen nefiläi-
sen oletetuista käyn-
neistä. Älä kerro näitä 
tarinoita, vaan opeta, 
mitä pyhissä kirjoituk-
sissa kerrotaan. Muista 
Mormonin sanat, joiden 
mukaan kolme nefiläistä 
olisivat pakanoiden ja 
juutalaisten keskuu-
dessa, ”eivätkä [he] 
tunne heitä” (3. Nefi 
28:27–28). Pidättäydy 
käsittelemästä kerto-
muksia tai muuta tietoa, 
joita ei löydy kirkon 
hyväksymistä lähteistä.
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Pyydä oppilaita katsomaan, mitä he oppitunnin alussa kirjoittivat haluavansa. Kehota heitä 
kirjoittamaan muutama virke siitä, mitä he alkavat tehdä tänään varmistaakseen, että nuo 
vanhurskaat halut voivat täyttyä.

3. Nefi 28:12–35
Mormon kuvailee kolmen nefiläisen palvelutyötä
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 28:12–16. Pyydä luokkaa seuraamaan 
mukana ja panemaan merkille, mitä nefiläisille opetuslapsille tapahtui sen jälkeen kun 
Vapahtaja oli lähtenyt heidän luotaan. Selitä, että opetuslapset kokivat kirkastumisen – 
tilapäisen muutoksen ruumiissaan.

• Mikä jakeen 3. Nefi 28:15 mukaan oli yksi syy siihen, että opetuslapset täytyi kirkastaa? 
(Jotta he ”[voisivat] katsella sitä, mikä on Jumalasta”.)

Selitä, että jakeesta 3. Nefi 28:17 alkaen Mormon kuvailee kolmen nefiläisen palvelutyötä. 
Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 28:17 ja panemaan merkille, mitä Mormon 
ei tiennyt kolmen nefiläisen fyysisestä tilasta, kun hän kirjoitti tämän kertomuksen. (Voisit 
kertoa oppilaille, että myöhemmin oppiaiheessa he saavat lisää tietoa siitä muutoksesta, 
jonka kolme nefiläistä kokivat.)

Kehota muutamaa oppilasta lukemaan vuorotellen ääneen jakeet 3. Nefi 28:18–23. Pyydä 
luokkaa seuraamaan mukana ja panemaan merkille, millä tavoin Herra siunasi kolmea 
nefiläistä, jotta he pystyisivät toteuttamaan vanhurskaat halunsa.

• Mitä kolme nefiläistä tekivät täyttääkseen halunsa tuoda muita Vapahtajan luokse?

• Millä tavoin Herra siunasi heitä, jotta he pystyivät täyttämään halunsa?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 28:25–32 ja panemaan merkille, ketkä ovat 
hyötyneet ja ketkä tulevat vielä hyötymään kolmen nefiläisen palvelutyöstä. Voisit ehdottaa, 
että oppilaat merkitsevät löytämänsä asiat. (Huomaa, että kohdassa 3. Nefi 28:27–28 ker-
rotaan yksi syy siihen, miksi meidän tulee varoa uskomasta ja kertomasta niiden ihmisten 
tarinoita, jotka väittävät tavanneensa kolme nefiläistä: Mormon sanoi, että ihmiset, joiden 
keskuudessa kolme nefiläistä palvelevat, eivät tunne heitä.)

3. Nefi 28:36–40
Mormon saa tietoa kirkastettujen olentojen luonnosta
Kysy oppilailta, onko heillä koskaan ollut evankeliumiin liittyvää kysymystä tai ovatko he 
koskaan lukeneet pyhistä kirjoituksista jotakin, mitä he eivät ole ymmärtäneet. Muistuta 
heille, että kun Mormon ensimmäisen kerran kirjoitti kolmen nefiläisen kirkastumisesta, 
hän sanoi, ettei hän täysin ymmärtänyt muutosta, joka tapahtui heidän fyysisessä olotilas-
saan heidän maanpäällisen palvelutyönsä aikana (ks. 3. Nefi 28:17).

• Kenen puoleen te tavallisesti käännytte, kun teillä on evankeliumia tai pyhien kirjoitus-
ten kohtia koskevia kysymyksiä? Miksi?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 28:36–37 ja panemaan merkille, mitä Mormon 
teki saadakseen vastauksen tähän kysymykseen.

• Minkä periaatteen voimme oppia Mormonilta siitä, kuinka voi saada lisää ymmärrystä? 
(Vaikka oppilaat saattavat vastata tähän kysymykseen eri tavoin, varmista, että he tun-
nistavat seuraavan periaatteen: Kun meiltä puuttuu ymmärrystä, meidän tulee kysyä 
taivaalliselta Isältä, niin me saamme johdatusta.)

• Mitkä esimerkit havainnollistavat tätä periaatetta?

• Mitkä ovat sellaisia tilanteita, joissa meidän saattaisi olla tarpeen pyytää taivaalliselta 
Isältä suurempaa ymmärrystä?

Lue seuraava lausunto, jossa presidentti Spencer W. Kimball tähdentää muu-
tamia olosuhteita, joissa meidän tulee rukoilla apua:

”Me olemme kaikki suuresti Hänen apunsa tarpeessa yrittäessämme oppia 
evankeliumin totuuksia ja sitten elää niiden mukaan, etsiessämme Hänen 
apuaan elämämme tärkeissä päätöksissä, jotka koskevat opiskelua, avioliittoa, 
ammattia, asuinpaikkaa, lasten kasvattamista ja yhteistä palvelustyötämme 
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Herran työssä sekä pyytäessämme Häneltä anteeksiantoa ja jatkuvaa johdatusta ja varjelusta 
kaikessa, mitä teemme. Luettelo tarpeistamme on pitkä ja todellinen ja sydämestä lähtevä. – –

Olen rukoillut koko ikäni ja tiedän, millaista rakkautta ja voimaa rehellinen ja harras 
rukous antaa. Minä tiedän, että meidän Isämme on valmis auttamaan meitä kuolevaisuu-
den kokemuksissa, opettamaan, johtamaan ja opastamaan meitä. Siksi meidän Vapah-
tajamme on sanonut suurta rakkautta tuntien: ’Minkä sanon yhdelle, sen sanon kaikille; 
rukoilkaa alati’ (OL 93:49).” (Ks. ”Rukoilkaa alati”, Valkeus, maaliskuu 1982, s. 2, 8.)

• Miten voitte kasvattaa uskoanne rukouksen voimaan? Milloin te ja perheenne olette 
saaneet vastauksia rukouksiinne?

Kannusta oppilaita kääntymään taivaallisen Isän puoleen rukouksessa, kun he pyrkivät 
ymmärtämään evankeliumia ja kohtaamaan elämän haasteita. Todista siunauksista, joita on 
tullut elämääsi, kun olet vienyt haasteesi ja kysymyksesi taivaalliselle Isälle.

Selitä, että kolmen nefiläisen kokemaa muutosta nimitetään kirkastumiseksi. Muutamia 
Herran uskollisista palvelijoista on muutettu, jotta he voivat jatkaa palvelutyötään 
maan päällä. Kun Mormon kysyi edelleen tästä muutoksesta, hän sai tietoa kirkastettujen 
olentojen luonnosta.

Kirjoita taululle Kirkastetut olennot. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 28:37–
38. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Mormon sai tietää siitä 
muutoksesta, joka tapahtui kolmen nefiläisen ruumiissa.

• Mitä Mormon sai tietää kirkastetuista olennoista? (Pyydä yhtä oppilasta toimimaan kir-
jurina ja kirjoittamaan muiden oppilaiden vastaukset taululle. Vastauksiin tulee sisältyä 
seuraavat asiat: kirkastetut olennot eivät maista kuolemaa, he eivät tunne kipua eivätkä 
he tunne surua lukuun ottamatta sitä surua, jota he tuntevat maailman syntien tähden.)

• Miksi tämä muutos heidän ruumiissaan oli välttämätön? (Voisit pyytää oppilaita tarkas-
telemaan kohtaa 3. Nefi 28:6–7. Muutos oli välttämätön, jotta he pystyisivät täyttämään 
vanhurskaan halunsa jäädä maan päälle ja jatkaa sielujen tuomista Kristuksen luokse 
Vapahtajan toiseen tulemiseen asti.)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 28:39–40 ja etsimään lisää tietoa kirkastetuista 
olennoista. Pyydä jotakuta toista oppilasta toimimaan kirjurina ja kirjoittamaan oppilaiden 
löytämiä asioita taululle, kun he kertovat niitä. (Vastauksiin tulee sisältyä seuraavaa: Saa-
tana ei voi kiusata kirkastettuja olentoja, heidät pyhitetään ja he ovat pyhiä ”eivätkä maan 
vallat [voi] heitä estää”.) Sinun täytyy ehkä selittää, että vaikka kirkastetut olennot eivät 
kärsi kuoleman tuskia, he eivät ole ylösnousseita. He kokevat sen ”suuremman muutok-
sen” vasta tuomiopäivänä, kun heidät muutetaan kuolevaisuudesta kuolemattomuuteen 
nopeasti – ”silmänräpäyksessä” (ks. 3. Nefi 28:8, 40).

Todista lopuksi niistä periaatteista ja opinkohdista, joista on keskusteltu luokassa. Kan-
nusta oppilaita toimimaan niiden kehotusten mukaan, joita he ovat saaneet Hengeltä.

Kommentteja ja taustatietoja
3. Nefi 28. Kirkastuminen ja muuttuminen

Kolme nefiläistä kirkastettiin ja muutettiin.

Kirkastuminen, joka mainitaan jakeissa 3. Nefi 28:13–17, 
on ”ihmisen ulkomuodon ja olemuksen väliaikainen 
muutos korkeammalle hengelliselle tasolle, niin että hän 
voi kestää taivaallisten olentojen kirkkauden heidän 
edessään” (PKO, ”Kirkastuminen”, scriptures.lds.org/fi; 
ks. myös OL 67:11; Moos. 1:11). Pyhissä kirjoituksissa ker-
rotaan ihmisistä, jotka on kirkastettu, kuten Mooses (ks. 

Moos. 1:9–11); Jeesus Kristus, Pietari, Jaakob ja Johannes 
(ks. Matt. 17:1–8) ja Joseph Smith (ks. JS–H 14–20).

Muutetut olennot ovat ”ihmisiä, jotka on muutettu, niin 
että he eivät tunne tuskaa eivätkä kuole ennen ylösnouse-
mustaan kuolemattomuuteen” (PKO, ”Muutetut olennot”, 
scriptures.lds.org/fi; ks. myös 3. Nefi 28:7–9, 20–22, 37–40). 
Heidän tarkoituksenaan on tuoda sieluja Kristuksen luokse 
(ks. 3. Nefi 28:9). Pyhissä kirjoituksissa kerrotaan ihmisistä, 
jotka on muutettu, kuten Henok (ks. 1. Moos. 5:24; Hepr. 
11:5), Mooses (ks. Alma 45:19), Elia (ks. 2. Kun. 2:11) ja 
Vapahtajalle rakas Johannes (ks. Joh. 21:22–23; OL 7).
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Johdanto
Kun Mormon päätti kertomuksensa Vapahtajan käyn-
nistä nefiläisten luona, hän selitti, että Mormonin kirjan 
esiin tuleminen olisi merkkinä siitä, että Herra toteut-
taa liittonsa Israelin huoneen kanssa. Hän varoitti myös, 

että ne, jotka hylkäävät Jumalan teot, joutuvat Jumalan 
tuomioiden alaisiksi. Lopulta hän kirjoitti muistiin 
Vapahtajan kaikille ihmisille esittämän kutsun tehdä 
parannus ja tulla luetuksi Israelin huoneeseen.

OPPIAIHE 135

3. Nefi 29–30

Opetusehdotuksia

3. Nefi 29
Mormon todistaa, että Herra toteuttaa liittonsa Israelin huoneen kanssa viimei-
sinä aikoina
Jäljennä seuraava taulukko taululle ennen oppitunnin alkua (tai valmista siitä moniste 
jokaiselle oppilaalle):

  1. Pakanat  a. Kaksi merkitystä: 1) Vanhan testamentin 
profeetta Jaakobin (Israelin) – jonka kanssa 
Herra teki liittoja – jälkeläiset ja 2) Jeesuk-
seen Kristukseen todella uskovat, jotka ovat 
tehneet liittoja Jumalan kanssa

  2. Israelin huone  b. Uskollisille annettu lupaus, johon sisältyvät 
evankeliumin siunaukset, pappeuden valtuus, 
iankaikkiset perheet ja perintömaa

  3. Ylenkatsoa  c. Kaksi merkitystä: 1) ihmiset, jotka eivät ole 
israelilaista tai juutalaista syntyperää, ja 
2) ihmiset, joilla ei ole evankeliumia

  4. Herran liitto Israelin kanssa  d. Syvä murhe ja katumus

  5. Voi [huudahdus]  e. Halveksua tai torjua hyljeksien

Aloita oppitunti pyytämällä oppilaita yhdistämään taulukon ensimmäisen sarakkeen 
sanat sekä niiden oikeat määritelmät toisessa sarakkeessa (vastaukset: 1–c; 2–a; 3–e; 4–b; 
5–d). Kun oppilaat kertovat vastauksensa, varmista, että he ymmärtävät kunkin määritel-
män. Voisit tehdä tämän kehottamalla oppilaita selittämään määritelmät omin sanoin tai 
käyttämällä kutakin sanaa tai ilmausta virkkeessä. Kerro oppilaille, että nämä määritelmät 
auttavat heitä ymmärtämään paremmin lukuja 3. Nefi 29–30.

Selitä, että kun Mormon oli kirjoittanut Vapahtajan käynnistä nefiläisten luona, hän profe-
toi Herran lupausten täyttymisestä viimeisinä aikoina. Kysy oppilailta, ovatko he koskaan 
kokeneet sellaisen jumalallisen lupauksen toteutuvan, joka on annettu pyhissä kirjoituk-
sissa, profeetan kautta, Pyhän Hengen kautta tai pappeuden siunauksessa. Kannusta muu-
tamia oppilaita kertomaan kokemuksistaan, mutta muistutathan heitä siitä, ettei heidän 
pidä kertoa sellaisista kokemuksista, jotka ovat liian henkilökohtaisia tai yksityisiä.

• Miksihän jotkut saattaisivat epäillä sitä, pitääkö Jumala lupauksensa?

• Mistä tiedätte, että Jumala pitää lupauksensa?

Kirjoita taululle sanat Kun ja Silloin. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 29:1–3 
ja etsimään taululle kirjoitetut sanat. Selitä, että nämä sanat auttavat heitä huomaa-
maan yhden tapahtuman, joka osoittaa, että Herra pitää lupauksensa Israelin huoneelle 

Seuraa edistymistä 
tavoitteissa ja 
haasteissa
Oppiaiheessa 131 kan-
nustit oppilaita kirjoit-
tamaan kokemuksista, 
jotka ovat vahvistaneet 
heitä hengellisesti. 
Ennen kuin aloitat 
tämän päivän oppiai-
heen, voisit muistuttaa 
heitä tästä haasteesta. 
Voisit myös antaa heille 
tilaisuuden puhua siitä, 
kuinka he ovat hyö-
tyneet kokemustensa 
muistiin merkitsemisestä.
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viimeisinä aikoina. (Saattaa olla hyödyllistä selittää, että ilmaus ”nämä sanat” jakeessa 
3. Nefi 29:1 viittaa Mormonin kirjan kirjoituksiin.)

• Kuinka esittäisitte lyhyesti näihin jakeisiin kirjatun profetian? (Oppilaat saattavat käyttää 
eri sanoja, mutta heidän tulisi tunnistaa seuraava totuus: Mormonin kirjan esiin tulemi-
nen on merkki siitä, että Herra toteuttaa liittonsa koota Israel myöhempinä aikoina. 
Voisit kannustaa oppilaita merkitsemään tämän totuuden luvun 3. Nefi 29 tiivistelmässä.)

Kehota oppilaita ottamaan oma Mormonin kirja käteensä. Selitä, että kirja heidän käsis-
sään on Mormonin profetian toteutuminen ja että he voivat olla varmoja siitä, että Herra 
valmistaa kansaansa Hänen tulemiseensa. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kah-
dentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Russell M. Nelsonin seuraavat sanat:

”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.)

• Kuinka se seikka, että meillä on Mormonin kirja, todistaa siitä, että Jumala pitää lupauksensa?

Kirjoita taululle seuraava kysymys: Miksi myöhempien aikojen pyhät ovat kiinnostuneita 
Herran liitosta Israelin huoneen kanssa? Pyydä oppilaita kuuntelemaan ja etsimään vastauk-
sia tähän kysymykseen samalla kun luet vanhin Russell M. Nelsonin seuraavan lausunnon, 
jossa hän luettelee lupauksia, jotka kuuluvat Herran kansansa kanssa tekemään liittoon. 
(Voisit antaa kullekin oppilaalle kopion tästä lainauksesta.)

”[Liittoon], jonka Jumala teki Abrahamin kanssa ja joka vahvistettiin myöhemmin Iisakin 
ja Jaakobin kanssa, – – sisältyy useita lupauksia, mukaan lukien seuraavat:

• Jeesus Kristus syntyisi Abrahamin sukulinjasta.

• Abrahamin jälkeläisiä olisi lukuisasti, heillä olisi oikeus iankaikkiseen lisääntymiseen ja 
myös oikeus saada pappeus.

• Abrahamista tulisi monien kansakuntien isä.

• Hänen jälkeläisensä perisivät tietyt maa- alueet.

• Hänen jälkeläisensä olisivat siunaukseksi kaikille maailman kansakunnille.

• Ja tuo liitto olisi ikuinen – jopa ’tuhansien sukupolvien ajan’.

Jotkin näistä lupauksista ovat täyttyneet, toiset ovat yhä odottamassa täyttymistä. – –

Jotkut meistä ovat Abrahamin kirjaimellisia jälkeläisiä. Toiset kootaan hänen sukuunsa 
adoptoimalla. Herra ei erottele ihmisiä. Yhdessä me saamme nämä luvatut siunaukset – jos 
me etsimme Herraa ja olemme kuuliaisia Hänen käskyilleen. – –

Brigham Young sanoi: ’Kaikki myöhempien aikojen pyhät tekevät uuden ja ikuisen liiton, 
kun he tulevat tähän kirkkoon.’” (”Liitot”, s. 87–88; lainaus julkaisusta Kirkon presidenttien 
opetuksia: Brigham Young, 1997, s. 62.)

• Kuinka voisitte vastata taululla olevaan kysymykseen käyttäen apuna sitä, mitä olette 
oppineet vanhin Nelsonin lausumasta? (Oppilaat saattavat esittää monia eri vastauksia, 
mutta varmista, että he tunnistavat seuraavan totuuden: Myöhempien aikojen pyhät 
kuuluvat Herran liittokansaan, ja meillä on vastuu siunata kaikkia kansakuntia.)

• Millä tavoin myöhempien aikojen pyhät pyrkivät siunaamaan maailman kansakuntia?

• Mikä tehtävä Mormonin kirjalla on näissä pyrkimyksissä?

Pyydä oppilaita katsomaan yhdistämistehtävän sanoja Ylenkatsoa ja Voi. Selitä, että Mor-
mon tiesi, että viimeisinä aikoina olisi niitä, jotka ylenkatsoisivat Mormonin kirjaa ja muita 
todisteita siitä, että Herran kansansa kanssa tekemä liitto on toteutumassa. Pyydä oppilaita 
lukemaan itsekseen 3. Nefi 29:4–9 ja panemaan merkille, mitä tapahtuu niille, jotka ylen-
katsovat Vapahtajaa ja Hänen töitään. Kun oppilaat ovat selittäneet, mitä ovat saaneet sel-
ville, voisit ehdottaa, että he kirjoittavat seuraavan totuuden pyhiin kirjoituksiinsa: Niille, 
jotka kieltävät Jeesuksen Kristuksen ja Hänen työnsä, tulee murhetta.

• Miksi murhe on luonnollinen seuraus sille, että ylenkatsoo Vapahtajaa ja Hänen töitään?
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• Kuinka vastaisit jollekulle, joka sanoo, että Herra ei puhu ihmiselle tai tee ihmeitä?

• Kuinka voimme paremmin tunnistaa Herran ja Hänen työnsä sekä arvostaa niitä 
elämässämme?

3. Nefi 30
Herra kehottaa pakanoita tekemään parannuksen ja tulemaan Hänen luokseen
Pyydä oppilaita katsomaan yhdistämistehtävän sanaa Pakanat. Kerro oppilaille, että 
luvussa 3. Nefi 30 Mormon täytti Herralta saamansa käskyn kirjoittaa muistiin kutsu, jonka 
Jeesus Kristus esitti nimenomaan pakanoille eli ihmisille, joilla ei ole evankeliumia. Kehota 
oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 30:1–2 ja panemaan merkille mahdollisimman monta 
kutsua pakanoille. Kun oppilaat ovat kertoneet, mitä ovat löytäneet, kysy:

• Mikä näistä kutsuista voisi mielestänne olla yhteenveto kaikista muista? (Kutsuun tulla 
Kristuksen luokse sisältyvät parannus, kaste, Pyhän Hengen vastaanottaminen ja se, että 
henkilö luetaan Herran kansaan.)

• Mitä siunauksia Jeesus Kristus lupaa pakanoille, jos nämä tulevat Hänen luokseen? (Syntien 
anteeksisaaminen, Pyhällä Hengellä täyttyminen ja tuleminen luetuksi Hänen kansaansa.)

• Miksi on siunaus tulla luetuksi Herran kansaan?

Kirjoita taululle seuraava periaate: Jos me tulemme Kristuksen luokse, meidät luetaan 
Hänen kansaansa. Selitä, että vaikka jae 3. Nefi 30:2 on suunnattu niille, jotka eivät ole 
kirkon jäseniä, me voimme Jeesuksen Kristuksen kutsun avulla mitata omia pyrkimyk-
siämme pitää liitot, joita olemme tehneet Jumalan kanssa. Todista siunauksista, joita 
saamme, kun pidämme liittomme ja Herran käskyt.

Kertaus: 3. Nefi
Käytä jonkin verran aikaa auttaaksesi oppilaita kertaamaan 3. Nefin kirja. Pyydä heitä 
miettimään, mitä he ovat oppineet tästä kirjasta sekä seminaarissa että tutkiessaan pyhiä 
kirjoituksia itsekseen. Kehota heitä tarvittaessa pikaisesti silmäilemään joitakin 3. Nefin 
kirjan lukujen tiivistelmiä auttaaksesi heitä muistamaan. Riittävän ajan kuluttua kehota 
muutamia oppilaita kertomaan, mikä 3. Nefin kirjassa on innoittanut heitä tai auttanut 
heitä saamaan suuremman uskon Jeesukseen Kristukseen.

Pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien kertaaminen
Anna jokaiselle oppilaalle tyhjä paperi. Kehota heitä kirjoittamaan kirje henkilölle (joko 
kuvitellulle tai jollekulle, jonka he tuntevat), joka ei ole kirkon jäsen. Ehdota, että he etsivät 
pyhien kirjoitusten hallittavista kohdista totuuksia, joita he voivat käyttää kehottaakseen 
kirjeen vastaanottajaa tulemaan Kristuksen luokse ja tulemaan luetuksi Hänen kansaansa. 
Pyydä muutamaa oppilasta kertomaan, mitä he ovat kirjoittaneet.

Huom. Tämä oppiaihe on sen verran lyhyt, että tälle toiminnalle voi jäädä aikaa. Muita pyhien 
kirjoitusten hallittavien kohtien kertaustoimintoja on liitteenä tämän oppikirjan lopussa.

Kommentteja ja taustatietoja
3. Nefi 30:1–2. Israelin kokoaminen

Presidentti Spencer W. Kimball on opettanut:

”Israelin kokoamista on se, että ihmiset liittyvät tosi 
kirkkoon ja tulevat tuntemaan todellisen Jumalan. 
– – Siksi jokainen, joka on ottanut vastaan palautetun 

evankeliumin ja joka pyrkii nyt palvelemaan Herraa omalla 
kielellään ja pyhien kanssa sen kansakunnan keskuudessa, 
jonka parissa hän elää, noudattaa Israelin kokoamista 
koskevaa lakia ja perii kaikki ne siunaukset, jotka pyhille 
on luvattu näinä viimeisinä aikoina.” (The Teachings of 
Spencer W. Kimball, toim. Edward L. Kimball, 1982, s. 439.)
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Johdanto
Vaikka luvuissa 3. Nefi 23–30 on monia arvokkaita periaatteita, 
tämän oppiaiheen ensimmäinen puolisko keskittyy siihen, mitä 
oppilaat voivat oppia lukujen 3. Nefi 24–25 pohjalta valmistau-
tumisesta Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen. Oppiaiheen 
toinen puolisko keskittyy luvun 3. Nefi 27 periaatteisiin, jotka 
voivat auttaa oppilaita pohtimaan, mitä tarkoittaa se, että on 
Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi, ja kuinka he voivat olla enem-
män Hänen kaltaisiaan.

Opetusehdotuksia

3. Nefi 23–26
Ylösnoussut Jeesus Kristus selittää kirjoituksia nefiläisille
Kehota oppilaita antamaan esimerkkejä tapahtumista, jotka 
edellyttävät huolellista valmistautumista jonkin aikaa. (Mahdol-
lisia esimerkkejä: pitkän matkan juoksu, konsertti tai näytelmä.) 
Pyydä oppilaita kuvailemaan, mitä voisi tapahtua henkilölle, joka 
yrittäisi kilpailla tai esiintyä ilman välttämätöntä harjoittelua.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan 3. Nefi 24:2 ja kysy sitten luo-
kalta, mitä tapahtumaa he arvelevat profeetta Malakian ennusta-
neen. Kun oppilaat ovat maininneet ”hänen tulemisensa päivän” 
tarkoittavan Jeesuksen Kristuksen toista tulemista, kehota heitä 
merkitsemään Malakian esittämä kysymys: ”Kuka voi kestää 
hänen tulemisensa päivän, ja kuka jää jäljelle, kun hän ilmestyy?”

Kysy: Miksi tämä on tärkeä kysymys niiden pohdittavaksi, jotka 
elävät viimeisinä aikoina?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen ensimmäisen president-
tikunnan jäsenen, presidentti Henry B. Eyringin seuraava selitys, 
joka koskee sitä, millä tavoin kymmenysten maksaminen voi 
auttaa meitä olemaan valmiita Vapahtajan toiseen tulemiseen:

”Kun me päätämme nyt maksaa täydet kymmenykset ja 
pyrimme vakaasti olemaan kuuliaisia, uskomme vahvistuu, ja 
ajan mittaan sydämemme pehmenee. Tämä Jeesuksen Kristuk-
sen sovituksen aikaansaama muutos sydämessämme – ennem-
min kuin vain varojemme tai omaisuutemme uhraaminen – suo 

Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe
3. Nefi 23–30 (Viikko 27)

Valmisteluaineisto 
kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä 
oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä opeista ja periaatteista, joita 
oppilaat oppivat tutkiessaan lukuja 3. Nefi 23–30 (viikko 27), 
mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiaiheesi osana. 
Opettamasi oppiaihe keskittyy vain muutamiin näistä opeista 
ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen kehotuksia, kun 
mietit oppilaidesi tarpeita.

Päivä 1 (3. Nefi 23)
Oppilaat tutkivat edelleen sanoja, jotka Jeesus Kristus opetti 
nefiläisille. He oppivat, että Vapahtaja käski kansaa tutkimaan 
uutterasti Jesajan sekä muiden profeettojen sanoja. Kun 
Vapahtaja nuhteli kansaa siitä, ettei se ollut merkinnyt tar-
kasti muistiin omaa hengellistä historiaansa, oppilaat oppivat, 
että kun me kirjoitamme muistiin hengellisiä kokemuksia, me 
kutsumme Herraa antamaan meille lisää ilmoitusta.

Päivä 2 (3. Nefi 24–26)
Kun oppilaat pohtivat Malakian sanoja, jotka Jeesus Kristus 
lausui nefiläisille, heille muistutettiin, että toisen tulemisensa 
yhteydessä Vapahtaja puhdistaa kansansa ja tuomitsee 
jumalattomat. Kun oppilaat pohtivat syvällisemmin kymme-
nysten periaatetta ja Elian profetoitua paluuta myöhempinä 
aikoina, se auttoi heitä käsittämään, että jos me käännymme 
Herran puoleen, Hän kääntyy meidän puoleemme, ja että 
kun sydämemme kääntyvät isiemme puoleen, me autamme 
valmistamaan maailmaa Jeesuksen Kristuksen toiseen tule-
miseen. Mormonin selitys siihen, miksei hän ottanut mukaan 
kirjoituksiinsa kaikkia Vapahtajan opetuksia nefiläisten 
keskuudessa, auttoi oppilaita ymmärtämään, että kun me 
uskomme, mitä Jumala on ilmoittanut, me valmistaudumme 
saamaan suurempaa ilmoitusta.

Päivä 3 (3. Nefi 27)
Kun kaksitoista nefiläistä opetuslasta jatkoivat rukoilemista ja 
paastoamista, Vapahtaja tuli heidän luokseen ja selitti, että 
Jeesuksen Kristuksen tosi kirkkoa kutsutaan Hänen nimellään 
ja se on rakennettu Hänen evankeliumilleen. Sen pohjalta, 
mitä Vapahtaja opetti opetuslapsilleen, oppilaat oppivat myös 
sen, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumin perustana on se, 
että Hän teki Isänsä tahdon saadessaan aikaan sovituksen. 
Ymmärtäessään tämän asian evankeliumista oppilaat oppivat 
myös, että jos me elämme evankeliumin periaatteiden 
mukaan, me voimme seistä tahrattomina Jumalan edessä 
viimeisenä päivänä.

Päivä 4 (3. Nefi 28–30)
Koska ylösnoussut Jeesus Kristus kunnioitti nefiläisten ope-
tuslastensa haluja, oppilaat oppivat, että Herra siunaa meitä 
vanhurskaiden halujemme mukaisesti. Mormonin esimerkki 
siitä, että hän pyysi Herralta lisää tietoa kolmesta nefiläisestä, 
opetti oppilaille, että jos me pyydämme Herralta ymmär-
rystä, me saamme ilmoitusta. Se, mitä Mormon kirjoitti 
viimeiseksi Vapahtajan palvelutyöstä nefiläisten keskuudessa, 
opetti oppilaille, että Mormonin kirjan esiin tuleminen on 
merkki siitä, että Herra on alkanut toteuttaa liittoaan Israelin 
huoneen kanssa ja että jos me tulemme Kristuksen luokse, 
meidät voidaan lukea Hänen kansaansa.
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KOTIOPISKELUSEMINAARIN OPPIAIHE

Herralle mahdollisuuden luvata niille, jotka maksavat täydet 
kymmenykset, suojeluksen viimeisinä aikoina. Voimme luottaa 
siihen, että olemme kelvollisia tähän suojeluksen siunaukseen, 
jos me sitoudumme nyt maksamaan täydet kymmenykset ja 
teemme sen vakaasti.” (”Hengellinen valmius: aloita varhain ja 
ole vakaa”, Liahona, marraskuu 2005, s. 40.)

Kysy: Millä tavoin kymmenysten maksaminen voi presidentti 
Eyringin mukaan auttaa meitä valmistautumaan Vapahtajan 
kohtaamiseen?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Malakian profetia Elian 
tulemisesta kohdasta 3. Nefi 25:5–6. Auta oppilaita ymmärtämään 
paremmin, kuinka tämän profetian täyttyminen voi vaikuttaa 
heihin, kehottamalla yhtä heistä lukemaan kahdentoista apostolin 
koorumin jäsenen, vanhin David A. Bednarin seuraava kutsu:

”Kutsun kirkon nuoria oppimaan Elian hengestä ja kokemaan sitä. – –

Kun vastaatte uskossa tähän kutsuun, sydämenne kääntyy isien 
puoleen. Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille annetut lupaukset 
juurtuvat sydämeenne. – – Rakkautenne ja kiitollisuutenne 
esivanhempianne kohtaan lisääntyy. Todistuksenne Vapahtajasta 
ja kääntymisenne Hänen puoleensa syvenee ja kestää. Ja minä 
lupaan, että teitä varjellaan vastustajan voimistuvalta vaikutuk-
selta. Kun osallistutte tähän pyhään työhön ja rakastatte sitä, 
teitä suojellaan nuoruudessanne ja koko elämänne ajan.” (”Las-
ten sydämet kääntyvät”, Liahona, marraskuu 2011, s. 26–27.)

Kysy: Mitä sellaisia kokemuksia teillä on ollut tehdessänne 
sukututkimus-  ja temppelityötä, jotka ovat vahvistaneet teitä 
hengellisesti?

3. Nefi 27–30
Jeesus Kristus ilmoittaa kirkkonsa nimen ja tärkeimmät ominais-
piirteet; Hän kunnioittaa opetuslastensa vanhurskaita haluja; 
Mormon päättää kertomuksensa Vapahtajan palvelutyöstä 
nefiläisten keskuudessa
Kirjoita seuraava profeetta Joseph Smithin esittämä lausuma tau-
lulle (voisit tehdä tämän ennen oppituntia ja pitää sen peitossa 
tähän saakka oppituntia). Pyydä yhtä oppilasta lukemaan lainaus 
ääneen. (Tämä lainaus löytyy julkaisusta Kirkon presidenttien 
opetuksia: Joseph Smith , 2007, s. 51.)

”Uskontomme perusperiaatteet ovat apostolien ja profeettojen 
todistus Jeesuksesta Kristuksesta, että Hän kuoli, Hänet haudat-
tiin ja Hän nousi kuolleista kolmantena päivänä ja astui taivaa-
seen” (Joseph Smith).

Selitä, että aivan kuten profeetta Joseph Smith julisti, Vapahtaja 
opetti nefiläisille, että Hänen evankeliuminsa keskipisteenä on 
Hänen sovitustyönsä. Kirjoita taululle seuraava totuus: Jeesuk-
sen Kristuksen evankeliumin perusta on se, että Hän teki 
Isänsä tahdon saadessaan aikaan sovituksen.

Kehota oppilaita silmäilemään lukua 3. Nefi 27 ja etsimään 
ilmauksia, joissa Vapahtaja opetti tätä oppia. Pyydä oppilaita 
kertomaan, mitä kohtia he löysivät.

Selitä, että kohta 3. Nefi 27:16–20 sisältää Vapahtajan opetuksia 
siitä, kuinka me voimme kutsua Hänen sovituksensa voiman 
omaan elämäämme. Kirjoita taululle seuraavaa: ”Jos me … , 

niin me …” Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 27:20 
ja panemaan merkille sanoja ja ilmauksia, joilla he voisivat 
täydentää taululla olevat tyhjät kohdat. Kysy: Kuinka tämän 
periaatteen noudattaminen voi auttaa meitä olemaan Jeesuksen 
Kristuksen todellisia opetuslapsia?

Selitä luokalle, että opetuslapseutemme perimmäinen haaste ja 
huippukohta mainitaan jakeissa 3. Nefi 27:21, 27. Kehota oppi-
laita lukemaan nämä jakeet itsekseen. Kirjoita heidän lukiessaan 
taululle seuraava virke: Herra Jeesus Kristus odottaa opetuslas-
tensa tekevän Hänen tekojaan ja tulevan …

Kysy oppilailta, kuinka he täydentäisivät tämän virkkeen sen 
perusteella, mitä he ovat lukeneet kohdasta 3. Nefi 27:27. 
(Kun oppilaat vastaavat, täydennä taululla oleva virke seuraa-
valla tavalla: Herra Jeesus Kristus odottaa opetuslastensa 
tekevän Hänen tekojaan ja tulevan Hänen kaltaisikseen. 
Lue ääneen ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presidentti 
James E. Faustin seuraava lausunto:

”Miettikäämme joitakin asioita, joita Jeesus teki ja joita me 
kaikki voimme jäljitellä.

1. Jeesus ’kulki ympäri maata, teki hyvää’ [Ap. t. 10:38]. Me 
kaikki voimme tehdä jotakin hyvää joka päivä – jonkun perheen-
jäsenen, ystävän tai jopa jonkun tuntemattoman hyväksi – jos 
etsimme niitä tilaisuuksia.

2. Jeesus oli hyvä paimen, joka vartioi lampaitaan ja kantoi 
huolta niistä, jotka olivat kadonneet. Me voimme etsiä yksinäisiä 
tai niitä, jotka ovat vähemmän aktiivisia, ja osoittaa heitä koh-
taan ystävällisyyttä.

3. Jeesus tunsi myötätuntoa monia kohtaan, myös kurjaa spitaa-
lista kohtaan. Mekin voimme tuntea myötätuntoa. Mormonin 
kirjassa meitä muistutetaan siitä, että meidän tulee surra sure-
vien kanssa [ks. Moosia 18:9].

4. Jeesus todisti jumalallisesta tehtävästään ja Isänsä suurenmoi-
sesta työstä. Omalta osaltamme me kaikki voimme olla ’Jumalan 
todistajina kaikkina aikoina’ [Moosia 18:9].” (Ks. ”Opetuslap-
seus”, Liahona, marraskuu 2006, s. 21.)

Järjestä oppilaat pareiksi tai pienryhmiin. Kehota kutakin paria tai 
ryhmää kirjoittamaan muistiin kaksi tai kolme tapaa, joilla he voivat 
toteuttaa presidentti Faustin neljää ehdotusta omassa elämässään.

Kun he ovat kirjoittaneet, kehota kutakin paria tai ryhmää 
sanomaan luettelostaan yksi idea kerrallaan. Kirjoita taululle 
heidän ideoitaan siitä, kuinka me voimme tehdä Vapahtajan 
työtä ja tulla enemmän Hänen kaltaisikseen. Kehota oppilaita 
valitsemaan itsekseen yksi tai kaksi näistä ideoista ja sitoutu-
maan siihen, että tulevalla viikolla he toimivat sen mukaisesti. 
Lausu todistuksesi siitä, että me kaikki voimme tulla Vapahtajan 
kaltaisiksi, jos osoitamme uskoa Häneen.

Seuraava viikko (4. Nefi – Mormon 8)
Kannusta oppilaita etsimään vastauksia seuraaviin kysymyksiin, 
kun he opiskelevat seuraavalla viikolla: Kuinka rauhallinen ja 
menestyvä kansa voi muuttua jumalattomaksi? Kuinka nefiläi-
set – vaurain ja onnellisin kansa, mikä on koskaan elänyt maan 
päällä – muuttuivat täysin jumalattomiksi? Mitkä olivat Mormo-
nin viimeiset sanat?
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JOHDANTO: 

Neljäs Nefi – Nefin kirja
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Kun oppilaat tutkivat 4. Nefin kirjaa, he saa-
vat tietoa siunauksista, joita ihmiset saavat, 
kun he ovat yhtä eläessään Jeesuksen Kris-
tuksen evankeliumin mukaan. Sen jälkeen 
kun Vapahtaja oli suorittanut palvelutyönsä 
Lehin jälkeläisten keskuudessa, kaikki 
ihmiset koko maassa kääntyivät. Kun he 
noudattivat käskyjä, he nauttivat 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 oppilaat 
oppivat tärkeitä asioita ihmisten vähittäi-
sestä vaipumisesta jumalattomuuden tilaan.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Mormon kokosi neljän kirjoittajan aika-
kirjat ja laati niistä lyhennelmänä 4. Nefin 
kirjan. Ensimmäinen heistä oli Nefi, jonka 
mukaan kirja on nimetty. Nefi oli sen Nefin 
poika, joka oli yksi kahdestatoista opetus-
lapsesta, jotka Herra valitsi palvelutyönsä 
aikana Lehin jälkeläisten keskuudessa (ks. 
3. Nefi 11:18–22; 12:1). Kolme muuta 
kirjoittajaa olivat Nefin poika Aamos sekä 
Aamosin pojat Aamos ja Ammaron (ks. 
4. Nefi 19, 21, 47).

Keille tämä kirja kirjoitettiin 
ja miksi?
Mormon ei kohdistanut 4. Nefin kirjaa 
millekään tietylle kuulijakunnalle, eikä hän 
esittänyt syitä siihen, miksi hän kirjoitti sen. 
Tämä kirja edistää kuitenkin Mormonin kir-
jan kaikenkattavia tarkoituksia – todistaa, 
että Jeesus on Kristus, ja tehdä tunnetuksi 

Herran liitot (ks. Mormonin kirjan nimi-
sivu). Se tekee tämän havainnollistamalla 
siunauksia, jotka koituvat siitä, kun ihmiset 
tekevät parannuksen, tulevat Jeesuksen 
Kristuksen luokse ja tekevät liittoja Hänen 
kanssaan. Kirjassa näytetään myös, mitä 
tuhoisia seurauksia aiheutuu, kun ihmiset 
kieltävät Vapahtajan ja Hänen evankeliu-
minsa sekä hylkäävät tekemänsä liitot.

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Alkuperäiset aikakirjat, joita käytettiin 
4. Nefin kirjan lähteinä, kirjoitettiin luulta-
vasti vuosina 34–321 jKr. Mormon lyhensi 
nuo aikakirjat suunnilleen vuosina 345–
385 jKr. Mormon ei kirjoittanut, missä hän 
oli, kun hän kokosi tämän kirjan.

Mitä erityisiä 
asiakokonaisuuksia tässä 
kirjassa on?
4. Nefin kirjassa, jossa on vain 49 jaetta, 
kerrotaan aikakaudesta, joka kesti lähes 
300 vuotta – miltei kolmanneksen koko 
siitä nefiläisten historiasta, jonka Mormo-
nin kirja kattaa. 4. Nefin kirjan lyhyydessä 
on sen voima. Se korostaa ytimekkäästi 
ihmisten vanhurskauden (heti sen jälkeen 
kun Vapahtaja oli palvellut heidän keskuu-
dessaan) sekä heidän jumalattomuutensa 
(neljä sukupolvea myöhemmin) välistä 
vastakohtaisuutta. Kirjan 18 ensimmäistä 
jaetta havainnollistavat siunauksia, joista 
Jeesuksen Kristuksen evankeliumille 
rakentunut yhteiskunta pääsee naut-
timaan. Myöhemmät jakeet todistavat 
ylpeyden tuhoisuudesta osoittaen, kuinka 
tämä yhteiskunta vähitellen heikkeni, kun-
nes se oli lähes täysin synnin riuduttama.

Päätapahtumat
4. Nefi 1–18 Jeesuksen Kristuk-
sen palvelutyön jälkeen kaikki 
ihmiset koko maassa kääntyvät 
ja ottavat kasteen. He eivät ole 
enää jakaantuneita nefiläisiin 
ja lamanilaisiin. Heille on kaikki 
yhteistä (ks. 4. Nefi 3), he kokevat 
monia ihmeitä, ja he vaurastuvat 
ja elävät ykseydessä ja onnelli-
suudessa 110 vuoden ajan.

4. Nefi 19–34 Nefi kuolee, ja hänen 
poikansa Aamos pitää aikakir-
joja. Myöhemmin Aamos antaa 
aikakirjat pojalleen Aamosille. 
Monet ihmiset antavat Saatanan 
saada ”vallan heidän sydämis-
sään” (4. Nefi 28). Ihmisten 
keskuuteen alkaa syntyä hajaan-
nusta, ylpeyttä ja vääriä kirkkoja. 
Jumalattomat alkavat vainota tosi 
kirkon jäseniä ja ”Jeesuksen [ope-
tuslapsia], jotka olivat jääneet 
heidän luoksensa” (4. Nefi 30).

4. Nefi 35–49 Kansa jakaantuu 
jälleen nefiläisiin ja lamanilaisiin. 
Lamanilaiset kapinoivat tieten 
tahtoen evankeliumia vastaan ja 
vahvistavat Gadiantonin salaliit-
toja. Lopulta nefiläisistäkin tulee 
jumalattomia. Aamos kuolee, ja 
hänen veljensä Ammaron pitää 
aikakirjoja jonkin aikaa ennen 
kuin Pyhä Henki vaatii häntä 
kätkemään ne.

471



472

Opetusehdotuksia

4. Nefi 1–18
Koko kansa on kääntynyt ja kokee rauhaa ja onnea
Varaa ennen oppituntia kaksi tyhjää paperia kullekin oppilaalle – mikäli mahdollista, 
toinen paperi on valkoinen ja toinen muunvärinen (puolikas arkki riittää). Laita valkoiset 
paperit oppilaiden työpöydille tai tuoleille ennen kuin he tulevat luokkaan. Laita muunvä-
riset paperit syrjään odottamaan myöhempää käyttöä oppitunnin aikana. Kirjoita taululle 
seuraava kysymys: Mikä tekee sinut todella onnelliseksi? Kun oppilaat tulevat luokkaan, 
kehota heitä kirjoittamaan taululle vastauksiaan kysymykseen.

Aloita oppitunti keskustelemalla vastauksista, joita he ovat kirjoittaneet taululle. Esitä oppi-
laille seuraava kysymys:

• Miten ne asiat, jotka tekevät meidät tilapäisesti onnellisiksi, eroavat niistä, jotka johtavat 
kestävään onneen? (Kun oppilaat vastaavat, voisit tähdentää sitä, että todellinen onni ei 
löydy ajallisista asioista kuten suosiosta, rikkauksista tai aineellisesta omaisuudesta.)

Selitä, että 4. Nefin kirja on aikakirja, jossa kerrotaan useasta Lehin jälkeläisten sukupolvesta, 
jotka elivät Jeesuksen Kristuksen käynnin jälkeen. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 4. Nefi 
16 ja panemaan merkille, kuinka Mormon kuvaili kansaa, joka eli noin sata vuotta Vapahtajan 
käynnin jälkeen. Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät ilmauksen ”eikä totisesti voinut olla 
onnellisempaa kansaa”. Pyydä oppilaita kirjoittamaan antamasi valkoisen paperin ylälaitaan Eikä 
voinut olla onnellisempaa kansaa. Pyydä heitä sitten piirtämään paperinsa keskelle iso ympyrä.

Pyydä oppilaita lukemaan 4. Nefi 1–2 ja panemaan merkille, mitä sellaista ihmiset tekivät, 
minkä ansiosta tämä onnellisuus oli mahdollista. Kehota heitä kirjoittamaan löytämänsä 
asiat ympyrän sisään. (Vastauksiin tulee sisältyä seuraavat asiat: ihmiset tekivät parannuk-
sen, ottivat kasteen, saivat Pyhän Hengen ja olivat kaikki kääntyneet Herraan.)

• Mitä kääntyminen tarkoittaa?

Auta oppilaita ymmärtämään, että kääntyminen on syvempää kuin vain se, että saa todis-
tuksen tai että on kirkon jäsen, kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista 
apostolin koorumin jäsenen, vanhin Richard G. Scottin seuraava lausunto. Mikäli mahdol-
lista, varaa oppilaille kopio tästä lausunnosta ja kannusta heitä etsimään sanoja ja ilmauk-
sia, jotka määrittelevät, mitä on kääntymys.

Kiinnitä oppilaiden 
huomio heidän 
tullessaan luokkaan
Keksi keinoja, joilla 
autat oppilaita aloit-
tamaan oppiaiheen 
miettimisen heti kun he 
tulevat luokkahuonee-
seen. Voisit kirjoittaa 
taululle jonkin kysymyk-
sen tai voisit laittaa esille 
jonkin esineen tai kuvan. 
Tämä auttaa oppilaita 
keskittämään huomionsa 
sekä valmistamaan 
mieltään ja sydäntään 
oppimiseen.

Eikä voinut olla onnellisempaa kansaa

Ihmiset tekivät 
parannuksen, ottivat 

kasteen, saivat 
Pyhän Hengen ja 

olivat kaikki käänty-
neet Herraan.

OPPIAIHE 136

4. Nefi
Johdanto
Sen jälkeen kun Jeesus Kristus oli palvellut Lehin jälkeläis-
ten keskuudessa, tämä kansa toteutti elämässään Hänen 
opetuksiaan ja nautti yli sadan vuoden ajan ykseydestä, 
vauraudesta ja onnellisuudesta. He olivat yhtä Kristuksen 
lapsina, eivätkä he enää nimittäneet itseään nefiläisiksi 

tai lamanilaisiksi (ks. 4. Nefi 17). Lopulta heistä kuitenkin 
tuli ylpeitä ja yhä enenevässä määrin jumalattomia ja he 
alkoivat jälleen jakaantua nefiläisiksi ja lamanilaisiksi. 
Suunnilleen 300 vuotta Vapahtajan käynnin jälkeen lähes 
koko kansa oli muuttunut jumalattomaksi.
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4.  NEFI

”Tämänhetkinen ja ikuinen onnenne riippuu kääntymyksenne asteesta sekä sen aikaan-
saamasta muutoksesta elämässänne. Kuinka sitten voitte kokea todellisen kääntymyksen? 
Presidentti [Marion G.] Romney kuvailee askelia, jotka teidän on kuljettava:

’Jäsenyys kirkossa ja kääntymys eivät välttämättä tarkoita samaa. Se, että ihminen on kään-
tynyt, ja se, että hänellä on todistus, eivät liioin ole välttämättä sama asia. Todistus tulee, 
kun Pyhä Henki antaa vilpittömälle etsijälle todistuksen totuudesta. Vahva todistus tekee 
uskon eläväksi, eli se saa aikaan parannuksen ja kuuliaisuuden käskyille. Kääntymys puo-
lestaan 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 hedelmiä, 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.)

• Mitä kääntymystä määritteleviä sanoja ja ilmauksia te kuulitte?

• Miltähän mahtaisi tuntua, jos kaikki ympärillänne olisivat kääntyneet Herraan?

Kirjoita taululle seuraava pyhien kirjoitusten viite: 4. Nefi 2–3, 5, 7, 10–13, 15–18. Kehota muu-
tamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen nämä jakeet. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana 
ja panemaan merkille sanoja ja ilmauksia, jotka kuvailevat, mitä ihmiset kokivat, koska he olivat 
kaikki kääntyneet Herraan. Kehota oppilaita kirjoittamaan näitä sanoja ja ilmauksia paperis-
saan olevan ympyrän ympärille. (Mahdollisia vastauksia: ei ollut mitään riitoja eikä kiistoja, he 
kohtelivat oikeudenmukaisesti toisiaan, kaikki oli heille yhteistä, Jeesuksen Kristuksen nimessä 
tehtiin monia ihmeitä, Herra antoi heidän menestyä, he rakensivat uudelleen kaupunkeja, jotka 
olivat tuhoutuneet, he menivät naimisiin ja perustivat perheitä, he lisääntyivät ja heistä tuli 
vahvoja, Jumalan rakkaus oli heidän sydämessään, he olivat onnellisia ja he olivat yhtä.)

Pyydä oppilaita mainitsemaan onnellisuutta koskeva periaate, jonka he ovat oppineet 
4. Nefin kirjan alkupuoliskosta. Vaikka oppilaat saattavat mainita useita periaatteita, var-
mista, että he ilmaisevat, että kun ihmiset työskentelevät yhdessä kokeakseen kään-
tymyksen Herraan, heistä tulee yhtä ja he kokevat entistä suurempaa onnea. Voisit 
kirjoittaa tämän periaatteen taululle.

• Millaisia siunauksia arvelisitte tulevan meidän luokkamme osaksi, jos me kaikki eläi-
simme kuten nämä ihmiset elivät? Millaisia siunauksia arvelisitte tulevan teidän perheel-
lenne? Millaisia siunauksia arvelisitte tulevan teidän seurakunnallenne?

Kehota oppilaita kertomaan ajankohdasta, jolloin he ovat kuuluneet ryhmään, joka on ollut 
yhtä vanhurskaudessa, kuten heidän perheensä, kooruminsa tai luokkansa tai ystäväryh-
mänsä. Voisit itsekin kertoa jonkin kokemuksen.

• Kuinka teidän pyrkimyksenne olla vanhurskaita voi vaikuttaa lähipiirissänne olevien onnelli-
suuteen ja hyvinvointiin? (Varmista, että oppilaat ymmärtävät, että meidän kääntymyksemme 
ja vanhurskaat tekomme myötävaikuttavat paitsi omaan onnellisuuteemme myös muiden 
onnellisuuteen ja hyvinvointiin. Kun perheen, koorumin, luokan tai muun ryhmän jäsenet ovat 
yhtä vanhurskaudessa, he voivat kokea suurempaa onnellisuutta kuin he voisivat kokea yksin.)

• Kuinka yhden ihmisen synnit voivat vaikuttaa muuhun ryhmään, joka pyrkii olemaan 
vanhurskas?

Kannusta oppilaita vahvistamaan kääntymystään Herraan ja auttamaan lähipiirissään 
olevia tekemään samoin. Auta oppilaita tässä haasteessa pyytämällä heitä tarkastelemaan 
sanoja ja ilmauksia, jotka he ovat kirjoittaneet paperiinsa. Kehota heitä valitsemaan yksi tai 
kaksi ilmausta, jotka kuvailevat sitä elämäntapaa, jonka he haluaisivat kokea. Anna heille 
muutama minuutti aikaa kirjoittaa seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutki-
mispäiväkirjaan siitä, kuinka he pyrkivät elämään näillä tavoin. Todista onnellisuudesta, 
joka tulee todellisesta kääntymyksestä ja siitä, että on yhtä vanhurskaudessa.

4. Nefi 19–49
Nefiläisistä tulee yhä enenevässä määrin jumalattomia, kunnes jäljellä on enää 
vain muutamia vanhurskaita
• Minkä arvelisitte voivan hävittää jakeissa 4. Nefi 1–18 kuvaillun kaltaisen yhteiskunnan?

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 4. Nefi 20, 23–24 ja panemaan merkille, mikä uhkasi 
kansan ykseyttä ja onnea. Voisit ehdottaa, että he merkitsevät löytämänsä asian. Kun he 
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ovat kertoneet, mitä ovat löytäneet, kirjoita taululle ensimmäisen presidenttikunnan jäse-
nen, presidentti Henry B. Eyringin seuraavat sanat. (Tämä lausuma on puheessa ”Sydä-
memme yhteen liittyneinä”, Liahona, marraskuu 2008, s. 70.) Voisit ehdottaa, että oppilaat 
kirjoittavat tämän lausuman pyhiin kirjoituksiinsa jakeen 4. Nefi 24 viereen.

”Ylpeys on ykseyden suuri vihollinen” (presidentti Henry B. Eyring).

• Millä tavoin ylpeys on teidän mielestänne ykseyden vihollinen?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presi-
dentti Dieter F. Uchtdorfin seuraavat sanat. Pyydä luokkaa kuuntelemaan, millä tavoin 
ylpeys voi tuhota ykseyden.

”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 syyllistymme vakavaan syn-
tiin, sillä me rikomme kahta suurinta käskyä [ks. Matt. 22:36–40]. Sen sijaan 
että palvelisimme Jumalaa ja rakastaisimme lähimmäisiämme, me paljas-

tamme, mikä on palvontamme ja rakkautemme todellinen kohde – se kuva, jonka näemme 
peilistä.” (”Ylpeys ja pappeus”, Liahona, marraskuu 2010, s. 56.)

• Kuinka ylpeys voi presidentti Uchtdorfin sanojen perusteella tuhota ykseyden?

Kehota muutamaa oppilasta lukemaan vuorotellen ääneen jakeet 4. Nefi 24–35, 38–45. 
Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä vaikutuksia ylpeydellä oli 
kansan keskuudessa. Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät löytämänsä asiat. (Mahdol-
lisia vastauksia: käytettiin kalliita vaatteita, jakaannuttiin sosiaalisiin luokkiin tai suljettui-
hin ystäväryhmiin, perustettiin kirkkoja edun saamiseksi, kiellettiin tosi kirkko, vainottiin 
uskollisia, muodostettiin salaliittoja, oli jumalattomuutta.)

Pyydä yksitellen jokaista oppilasta kertomaan yksi asia, jonka hän on löytänyt. (Oppilaat 
voivat toistaa samoja asioita kuin on jo mainittu.) Kun kukin oppilas vastaa, kirjoita hänen 
vastauksensa yhdelle muunväriselle paperille, jonka olet laittanut syrjään ennen oppitun-
tia. Anna värillinen paperi oppilaalle ja pyydä häntä antamaan sinulle valkoinen paperinsa, 
jossa kuvaillaan kansan onnellisuutta ja ykseyttä. Tee näin, kunnes luokan kaikkien oppilai-
den valkoinen paperi on vaihdettu värilliseen paperiin.

Pyydä oppilaita katselemaan ympärilleen ja huomaamaan, että jokaisella luokan jäse-
nellä on muunvärinen paperi, joka kuvastaa ylpeyttä. Kehota heitä pohdiskelemaan, miltä 
Kristuksen kolmesta opetuslapsesta on mahtanut tuntua, kun he ovat nähneet ylpeyden ja 
jumalattomuuden leviävän kansan keskuudessa, joka kerran oli ollut niin onnellinen ja yhtä.

• Minkä totuuden me voimme oppia näistä jakeista? (Vaikka oppilaat saattavat käyttää 
eri sanoja, heidän tulisi mainita seuraava periaate: Ylpeyden synti luo hajaannusta ja 
johtaa jumalattomuuteen. Voisit kirjoittaa tämän totuuden taululle.)

• Kuinka muutamien ihmisten ylpeys voi vaikuttaa koko ryhmän onnellisuuteen?

Kehota oppilaita miettimään, kuinka yhden ihmisen ylpeys voisi seuraavissa esimerkeissä 
vaikuttaa muihin:

 1. Perheensä kannustuksesta huolimatta isoveli ei palvele lähetystyössä vaan päättää sen 
sijaan pyrkiä kohti itsekkäitä päämääriä.

 2. Nuorten Naisten luokan tai Aaronin pappeuden koorumin jäsen häiritsee tahallaan, 
kieltäytyy osallistumasta oppitunnille ja kieltäytyy noudattamasta ohjeita.

 3. Nuori mies tai nainen kiusaa tai väheksyy jatkuvasti jotakuta ystäväpiirissään.

Pyydä oppilaita ajattelemaan tilanteita, jolloin he ovat nähneet ylpeyden vahingoittavan 
onnellisuutta ja ykseyttä.

Kehota oppilaita miettimään roolejaan eri ryhmissä, joihin he kuuluvat, kuten perheessään, 
koorumissaan tai luokassaan, seurakunnassaan ja seminaariluokassaan. (Voisit mainita 
muitakin ryhmiä, joihin oppilaasi kuuluvat.) Pyydä heitä pohtimaan, ovatko he tehneet 
tai tekevätkö he jotakin sellaista, mikä on osoitus ylpeydestä heidän suhteessaan muihin 
ihmisiin näissä ryhmissä. Kannusta heitä tekemään parannus ja miettimään keinoja, joilla 
he voivat voittaa ylpeyden sekä edistää ykseyttä ja vanhurskautta näissä ryhmissä. Kan-
nusta heitä myös pohtimaan, mitä he kirjoittivat siitä, kuinka he aikovat elää enemmän 
niiden Lehin jälkeläisten tavoin, jotka olivat kääntyneet Herraan.

Todista, että kun me pyrimme kääntymään enemmän Jeesukseen Kristukseen ja elämään muiden 
kanssa ykseydessä, me voimme kokea senkaltaista onnea, jota kuvataan jakeissa 4. Nefi 1–18.
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JOHDANTO: 

Mormonin kirja
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Kun oppilaat tutkivat tätä kirjaa, he 
oppivat arvokkaita opetuksia Mormonilta, 
Jeesuksen Kristuksen opetuslapselta, joka 
eli uskollisesti huolimatta siitä, että koko 
hänen elämänsä ajan häntä ympäröi ”jat-
kuva jumalattomuuden ja iljetysten näky” 
(Morm. 2:18). Oppilaat hyötyvät myös 
niiden sanojen tutkimisesta, jotka kirjoitti 
Moroni, joka todisti myöhempien aikojen 
lukijoille, että ”Jeesus Kristus on näyttä-
nyt teidät minulle, ja minä tiedän teidän 
tekemisenne” (Morm. 8:35). Kun oppilaat 
lukevat hävityksestä, joka johtui nefiläisten 
jumalattomuudesta, he oppivat, miten 
tärkeää on elää Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumin käskyjen ja liittojen mukaan.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Mormon kirjoitti tämän kirjan seitse-
män ensimmäistä lukua kertoen lyhyesti 
jumalattomuudesta ja sodista nefiläisten ja 
lamanilaisten välillä hänen aikanaan. Lisäksi 
hän kirjoitti Nefin isoihin levyihin täydellisen 
kertomuksen tapahtumista omana elinaika-
naan (ks. Morm. 2:18; 5:9). Kun Mormon oli 
suunnilleen kymmenvuotias, aikakirjanpitäjä 
Ammaron kehotti häntä ottamaan vastuun 
pyhistä aikakirjoista, kun hän tulisi aikuiseksi. 
Hänen oli määrä kirjoittaa muistiin kaikki, 
mitä hän havaitsisi kansastaan (ks. Morm. 
1:4). Kun Mormon oli 15- vuotias, Herra 
tuli hänen luokseen, ja hän sai maistaa ja 
tuntea Jeesuksen hyvyyttä (ks. Morm. 1:15). 
Samana vuonna nefiläiset nimittivät Mor-
monin johtamaan nefiläisten sotajoukkoja 
(ks. Morm. 2:1). Kuuliaisena Ammaronin 
neuvolle Mormon haki myöhemmin Nefin 
isot levyt ja alkoi laatia aikakirjaansa. Hän 
myös laati Nefin isoista levyistä lyhennelmän, 
johon hän sisällytti kirjoituksia profeetoilta ja 
aikakirjanpitäjiltä Lehistä Ammaroniin, ja liitti 
Nefin pienet levyt laatimansa lyhennelmän 
oheen. Kun Mormonin elämä lähestyi lop-
puaan, hän talletti kaikki aikakirjat Kumo-
rankukkulaan lukuun ottamatta muutamia 
levyjä, jotka hän antoi pojalleen Moronille 
(ks. Morm. 6:6). Sitten hän johti nefiläisiä 
heidän viimeisessä suuressa taistelussaan 
lamanilaisia vastaan. Ennen kuolemaansa 
Mormon kehotti Moronia päättämään aika-
kirjan. Moroni lisäsi sanat, jotka muodostavat 
tämän kirjan luvut 8–9.

Keille tämä kirja kirjoitettiin 
ja miksi?
Mormon kirjoitti pakanoille ja Israelin 
huoneen jäsenille myöhempinä aikoina 
haluten ”taivuttaa kaikki – – maan ääret 
tekemään parannuksen ja valmistautu-
maan seisomaan Kristuksen tuomioistui-
men edessä” (Morm. 3:22). Kun Moroni 
päätti isänsä kirjan, hän puhutteli suoraan 
niitä, jotka lukisivat hänen sanansa. Hän 
varoitti heitä heidän syntiensä seurauksista 
ja kehotti heitä tulemaan Herran luokse 
koko sydämestään (ks. Morm. 9:27).

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Luultavasti Mormon kirjoitti tämän kirjan 
luvut 1–7 vuosien 345 ja 401 jKr. välisenä 
aikana (ks. Morm. 2:15–17; 8:5–6). Hän 
päätti kirjoituksensa viimeisen taistelun jäl-
keen, joka käytiin nefiläisten ja lamanilaisten 
välillä Kumorankukkulan luona vuonna 385 

jKr. (ks. Morm. 6:10–15; 7:1). Moroni kir-
joitti luvut 8–9 luultavasti vuosina 401–421 
jKr., kun hän vaelsi ”oman henkensä tur-
vaksi” (ks. Morm. 8:4–6; Moroni 1:1–3).

Mitä erityisiä 
asiakokonaisuuksia tässä 
kirjassa on?
Tässä kirjassa kuvaillaan niiden profetioi-
den täyttyminen, jotka Nefi, Alma, Samuel 
Lamanilainen ja Jeesus Kristus olivat lau-
suneet ja jotka koskivat nefiläisten tuhoa 
(ks. 1. Nefi 12:19; Alma 45:9–14; Hel. 
13:8–10; 3. Nefi 27:32). Mormon käyttää 
osasta kirjoituksiaan nimitystä ”aikakirjani 
kansani – – tuhosta” (Morm. 6:1). Hän 
osoitti, että nefiläisten kukistuminen oli 
seurausta heidän jumalattomuudestaan 
(ks. Morm. 4:12; 6:15–18).

Päätapahtumat
Mormon 1 Ammaron antaa Mor-
monille tehtävän pitää aikakirjaa 
kansasta hänen jälkeensä. Nefiläiset 
voittavat lamanilaiset taistelussa. 
Kaikkialla maassa vallitsee jumalat-
tomuus, kolme nefiläistä opetus-
lasta eivät enää palvele kansan 
keskuudessa, ja Hengen lahjat 
yleensäkin otetaan pois. Herra kui-
tenkin tulee Mormonin luokse.

Mormon 2–3 Nefiläiset nimittävät Mor-
monin johtamaan sotajoukkojaan. 
Hän johtaa heitä taisteluihin lama-
nilaisia vastaan yli 30 vuoden ajan. 
Suuresta hävityksestä ja kärsimyksestä 
huolimatta nefiläiset kieltäytyvät 
tekemästä parannusta. Mormon 
hakee Nefin levyt Siminkukkulasta 
ja aloittaa aikakirjansa. Useiden 
voittojen jälkeen ihmiset alkavat 
kerskua omasta voimastaan ja vannoa 
koston valoja lamanilaisia vastaan. 
Mormon kieltäytyy johtamasta heitä 
enää. Hän kirjoittaa taivuttaakseen 
kaikki ihmiset myöhempinä aikoina 
valmistautumaan seisomaan Kristuk-
sen tuomioistuimen edessä.

Mormon 4 Nefiläisten sotajoukot, 
joita Mormon ei enää johda, jatka-
vat taistelua lamanilaisia vastaan. 

Molemmin puolin on surmattu 
tuhansia ihmisiä. Lehin jälkeläi-
sistä tulee jumalattomampia kuin 
minään muuna ajankohtana heidän 
historiansa aikana, ja lamanilaiset 
alkavat hävittää nefiläisiä. Mormon 
ottaa haltuunsa kaikki nefiläisten 
aikakirjat ja siirtää ne Siminkukku-
lasta Kumorankukkulaan.

Mormon 5–7 Mormon ottaa nefi-
läisten sotajoukot jälleen komen-
toonsa, vaikka hän tietää, että 
heidät hävitetään. Hän profetoi 
Mormonin kirjan esiin tulemisesta. 
Hän kokoaa nefiläiset Kumoranmaa-
han viimeiseen taisteluun lamani-
laisia vastaan. Taistelun jälkeen hän 
murehtii kansansa tuhoa. Mormon 
kirjoittaa taivuttaakseen lamanilais-
ten jälkeläiset uskomaan Jeesukseen 
Kristukseen ja ottamaan kasteen.

Mormon 8–9 Mormonin kuoleman 
jälkeen Moroni jatkaa aikakirjaa. 
Hän profetoi, että Mormonin kirja 
tulee julki Jumalan voimasta epä-
uskon ja jumalattomuuden aikana. 
Hän todistaa Jeesuksesta Kristuk-
sesta ja opettaa, että ihmeet ja mer-
kit seuraavat, kun uskoo Häneen. 
Hän kehottaa niitä, jotka lukevat 
hänen sanansa, tulemaan Herran 
luokse ja pelastumaan.
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Johdanto
Vaikka Mormon varttui suuren jumalattomuuden 
aikana, hän päätti olla uskollinen. Hänen uskollisuu-
tensa ansiosta hänelle kerrottiin, että myöhemmin 
hänen elämässään hänen haltuunsa uskottaisiin kansan 
pyhät aikakirjat. Kun Mormon oli 15- vuotias, Herra tuli 
hänen luokseen (ks. Morm. 1:15). Mormon halusi auttaa 
nefiläisiä tekemään parannuksen, mutta koska he 

kapinoivat tieten tahtoen, Herra kielsi häntä saarnaa-
masta heille. Hänen ollessaan näin nuori hänet nimitet-
tiin johtamaan nefiläisten sotajoukkoa. Koska monet 
nefiläisistä olivat menettäneet Pyhän Hengen ja muut 
Jumalan lahjat, heidät jätettiin oman voimansa varaan 
heidän taistellessaan lamanilaisia vastaan.

OPPIAIHE 137

Mormon 1–2

Opetusehdotuksia

Mormon 1:1–5
Mormon saa tietää, että jonakin päivänä nefiläisten pyhät aikakirjat uskotaan 
hänen haltuunsa
Kirjoita seuraava kysymys taululle ennen oppituntia, jotta oppilaat voivat miettiä sitä tulles-
saan luokkaan: Miltä sinusta tuntuu, kun ihmiset kutsuvat sinua mormoniksi?

Pyydä oppitunnin alussa oppilaita vastaamaan taululla olevaan kysymykseen. Kun he ovat 
keskustelleet kysymyksestä, pyydä yhtä oppilasta lukemaan presidentti Gordon B. Hinck-
leyn seuraava lausunto:

”Vaikka joskus valitan sitä, että ihmiset eivät kutsu tätä kirkkoa sen oikealla 
nimellä, olen onnellinen siitä, että heidän käyttämänsä kutsumanimi on 
kunniallinen, jollaiseksi sen teki merkittävä mies ja kirja, joka on vertaansa 
vailla oleva todistus maailman Lunastajasta.

Jokainen, joka oppii tuntemaan miehen nimeltä Mormon lukemalla ja tut-
kimalla hänen sanojaan; jokainen, joka lukee tämän kallisarvoisen historian 

aarteen, jonka hän suurelta osin kokosi ja tallensi, tulee tuntemaan, ettei mormoni ole 
haukkumasana, vaan sana, joka edustaa suurinta hyvää – sitä hyvää, joka on Jumalasta.” 
(Ks. ”Sanan mormoni tulisi merkitä ’enemmän hyvää’”, Valkeus, tammikuu 1991, s. 54.)

Auta oppilaita ymmärtämään lukujen Morm. 1–2 taustaa selittämällä, että 320 vuotta sen 
jälkeen kun Vapahtaja oli käynyt nefiläisten luona, miltei kaikki ihmiset maassa elivät jumalat-
tomuudessa. Siihen aikaan vanhurskas mies nimeltä Ammaron, joka oli palvellut aikakirjan-
pitäjänä, ”Pyhän Hengen vaatimuksesta kätki aikakirjat, jotka olivat pyhiä” (ks. 4. Nefi 47–49). 
Niihin samoihin aikoihin Ammaron kävi tapaamassa kymmenvuotiasta poikaa nimeltä Mor-
mon ja antoi hänelle ohjeet, jotka koskivat hänen tulevaa aikakirjoihin liittyvää vastuutaan.

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Morm. 1:2 ja panemaan merkille sanoja ja ilmauksia, 
joilla Ammaron kuvaili Mormonia. Pyydä heitä kertomaan, mitä he löytävät. Kirjoita tau-
lulle nimi Mormon ja kirjoita sen alle oppilaiden vastaukset. 

• Missä asioissa meidän tulee teidän mielestänne olla vakavamielisiä? (Mahdollisia vas-
tauksia: sakramentin toimittamisessa ja nauttimisessa, pyhien kirjoitusten tutkimisessa, 
siveydessä sekä puhuessamme ja todistaessamme Vapahtajasta.) Miksi meidän tulee olla 
vakavamielisiä näissä asioissa?

Selitä, että ihminen voi olla vakavamielinen, ja silti hänellä voi olla hauskaa ja hän voi nauraa. Vaka-
vamielinen ihminen kuitenkin ymmärtää, milloin voi olla iloinen ja milloin tulee olla vakavampi.

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että on ”nopea havaitsemaan”?

Kehota tämän keskustelun aikana yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista apostolin kooru-
min jäsenen, vanhin David A. Bednarin seuraava selitys:

”Kun me olemme nopeita havaitsemaan, me viipymättä katsomme tai huomaamme ja 
tottelemme. Kumpikin näistä keskeisistä osatekijöistä – katsominen ja totteleminen – ovat 
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välttämättömiä, jotta olisi nopea havaitsemaan. Ja profeetta Mormon on vaikuttava esi-
merkki tästä lahjasta käytännössä.

– – Nopean havaitsemisen hengellinen lahja on [hyvin] tärkeä meille tässä maailmassa, jossa me 
nykyään ja vastedeskin elämme.” (”Nopea havaitsemaan”, Liahona, joulukuu 2006, s. 16, 18.)

• Kuinka se, että pystymme nopeasti näkemään ja noudattamaan Herran neuvoja, voi 
auttaa meitä?

Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimis-
päiväkirjaan jostakin sellaisesta, mihin heidän tulee suhtautua vakavammin – sellaisesta, 
missä heidän tulee olla vakavamielisempiä. Pyydä heitä kirjoittamaan myös luettelo niistä 
Herran antamista ohjeista, joita he voisivat noudattaa auliimmin. Kannusta heitä pyrki-
mään siihen, että he ovat vakavamielisempiä ja nopeampia havaitsemaan.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Morm. 1:3–5 ja pyydä luokkaa panemaan merkille 
Ammaronin ohjeet Mormonille.

• Mitä Ammaron pyysi Mormonia tekemään?

• Miksi Mormonin täytyi teidän mielestänne olla vakavamielinen ja nopea havaitsemaan, 
jotta hän voisi täyttää nämä tehtävät?

Mormon 1:6–19
Koska ihmiset kapinoivat tieten tahtoen, Herra kieltää Mormonia saarnaamasta heille
Kysy oppilailta, ovatko he koskaan kadottaneet jotakin kallisarvoista tai onko heiltä viety 
jotakin arvokasta. Kehota muutamia oppilaita kertomaan näistä kokemuksista.

Tiivistä Morm. 1:6–12 selittämällä, että kun Mormon oli nuori, hän näki omin silmin 
lukuisia taisteluja nefiläisten ja lamanilaisten välillä. Lisäksi hän näki omin silmin, kuinka 
jumalattomuus levisi maassa koko kansan keskuuteen.

Selitä, että koska nefiläisistä tuli niin jumalattomia, he menettivät Herralta saatuja kallisarvoisia 
lahjoja. Jaa luokka kahteen ryhmään. Pyydä ensimmäistä ryhmää lukemaan itsekseen Morm. 
1:13–14, 18 ja panemaan merkille, mitä lahjoja Herra alkoi ottaa nefiläisiltä pois. Pyydä toista 
ryhmää lukemaan Morm. 1:14, 16–17, 19 ja panemaan merkille, miksi Herra otti nefiläisiltä 
nämä lahjat pois. Kehota oppilaita kummastakin ryhmästä kertomaan havainnoistaan luokalle.

• Mitä kohdan Morm. 1:13–14 mukaan tapahtuu, kun ihmiset kapinoivat ja kääntyvät pois 
Herrasta? (Oppilaat saattavat esittää monenlaisia vastauksia. Voisit tiivistää heidän vas-
tauksensa kirjoittamalla taululle seuraavan totuuden: Kun ihmiset ovat jumalattomia 
ja epäuskoisia, he menettävät hengellisiä lahjoja, joita he ovat saaneet Herralta, 
eivätkä pysty vastaanottamaan Pyhän Hengen vaikutusta.)

Tähdennä, että nefiläisten kapinointi oli äärimmäisen voimakasta. Tämä periaate kuitenkin 
pätee meihin yksilöinä, kun me rikomme Jumalan käskyjä.

• Minkä jakeissa Morm. 1:13–14, 18 luetellun lahjan menetys olisi teille vaikeinta?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Morm. 1:15. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana 
ja panemaan merkille, mitä Mormon koki samaan aikaan kun monet nefiläisistä menetti-
vät Jumalan lahjat ja Pyhän Hengen vaikutuksen.

• Miksihän Mormon pystyi saamaan hengellisiä kokemuksia, vaikka hän eli keskellä 
suurta jumalattomuutta?

Mormon 2:1–15
Mormon johtaa nefiläisiä sotajoukkoja ja murehtii näiden jumalattomuutta
Pyydä oppilasta, joka on 15- vuotias (tai lähellä 15 vuoden ikää) lukemaan ääneen Morm. 
2:1–2. Kehota luokkaa panemaan merkille, mikä vastuu Mormonille annettiin, kun hän oli 
15- vuotias (”kuudentenatoista vuotenani”). Pyydä oppilaita kuvittelemaan, miltä mahtaisi 
tuntua olla 15- vuotias ja johtaa sotajoukkoa.

• Millä tavoin jakeessa Morm. 2:1 mainitut ominaisuudet saattoivat auttaa Mormonia 
sotajoukon johtamisessa?

Tiivistä Morm. 2:3–9 kertomalla oppilaille, että lamanilaiset hyökkäsivät nefiläisten 
sotajoukkojen kimppuun sellaisella voimalla, että nefiläiset pelästyivät ja perääntyivät. 
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Lamanilaiset ajoivat heitä paikasta toiseen, kunnes nefiläiset kokoontuivat yhteen paikkaan. 
Lopulta Mormonin sotajoukko piti pintansa lamanilaisia vastaan ja sai heidät pakenemaan.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Morm. 2:10–15 ja panemaan merkille, mikä oli nefi-
läisten hengellinen tila näiden taistelujen jälkeen.

• Miksi nefiläiset murehtivat? (Ks. Morm. 2:10–13. He murehtivat, koska he eivät pys-
tyneet pitämään hallussa omaisuuttaan. Toisin sanoen he murehtivat vain syntiensä 
seurausten vuoksi, eivät siksi, että olisivat katuneet tekojaan.)

• Mistä Mormon kohdan Morm. 2:13–14 mukaan tiesi, ettei ihmisten murhe ollut osoitus 
todellisesta parannuksesta?

Auta oppilaita näkemään, miten ”parannukseen johtava murhe” eroaa ”tuomittujen 
murehtimisesta”, kirjoittamalla taululle seuraavaa:

Ne, joiden murhe johtaa parannukseen, …

Ne, jotka murehtivat vain syntien seurauksia, …

Pyydä oppilaita tarkastelemaan jakeita Morm. 2:12–15 ja panemaan merkille näiden kah-
den ihmisryhmän ominaisuuksia. Kehota heitä kertomaan, mitä he saavat selville. Heidän 
vastauksistaan tulisi kuvastua seuraavat totuudet:

Ne, joiden murhe johtaa parannukseen, ymmärtävät Jumalan hyvyyden ja tulevat 
Kristuksen luokse nöyrin sydämin.

Ne, jotka murehtivat vain syntien seurauksia, jatkavat kapinointia Jumalaa vastaan.

Selitä, että Mormon käytti ilmausta ”tuomittujen murehtiminen” (ks. Morm. 2:13) kuvail-
lakseen niiden murhetta, jotka kärsivät tekojensa seurauksista mutta eivät halua tehdä 
parannusta. Tämä asenne ei johda anteeksiantoon eikä rauhaan. Se johtaa tuomioon, mikä 
tarkoittaa sitä, että henkilön kehitys kohti iankaikkista elämää pysähtyy.

Kehota oppilaita pohtimaan, kuinka he toimivat, kun he ymmärtävät tehneensä syntiä. 
Kannusta heitä tulemaan Vapahtajan luokse nöyrin sydämin, jotta he voivat saada anteeksi, 
kokea rauhaa ja päästä sovintoon Jumalan kanssa.

Mormon 2:16–29
Mormon hakee levyt ja kirjoittaa muistiin kertomuksen kansansa jumalattomuudesta
Tiivistä Morm. 2:16–18 selittämällä, että kun taistelut lamanilaisten kanssa jatkuivat, Mor-
mon huomasi olevansa lähellä Siminkukkulaa, jonne Ammaron 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.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Morm. 2:18–19. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana 
ja panemaan merkille, kuinka Mormon kuvailee kansan hengellisiä oloja hänen omana aika-
naan. Pyydä heitä panemaan merkille myös hänen henkilökohtainen toivon ilmauksensa.

• Kuinka Mormon kuvaili hengellisiä oloja hänen omana aikanaan? (”Jatkuva jumalatto-
muuden ja iljetysten näky”.)

• Sen perusteella mitä olette oppineet Mormonista, miksi hän teidän mielestänne pys-
tyi olemaan varma siitä, että hänet ”ylennetään viimeisenä päivänä”? (Voisit auttaa 
oppilaita ymmärtämään, että kun Mormon sanoi, että hänet ”ylennetään viimeisenä 
päivänä”, hän tarkoitti sitä, että hän nousee ylös kuolleista, hänet tuodaan Jumalan eteen 
ja hän voi jäädä Jumalan luokse ikuisesti.)

• Millä tavoin Mormonin esimerkki vanhurskaudesta auttaa teitä? (Oppilaat saattavat esit-
tää monia eri vastauksia. Heidän vastauksistaan tulisi käydä ilmi seuraava periaate: Me 
voimme päättää elää vanhurskaina – jopa jumalattomassa yhteiskunnassa. Voisit 
kehottaa yhtä oppilasta kirjoittamaan tämän totuuden taululle.)

• Milloin olette nähneet ystävien tai perheenjäsenten pysyvän lujina ja noudattavan Juma-
lan tahtoa silloinkin kun ihmiset heidän ympärillään eivät tee niin?

Kannusta oppilaita miettimään jotakin elämänsä osa- aluetta, jolla he voivat paremmin 
puolustaa sitä, mikä on oikein. Kehota heitä kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan siitä, kuinka he haluaisivat toimia seuraavalla 
kerralla kun he kohtaavat haasteita sillä osa- alueella. Todista siitä, että Mormonin tavoin 
me voimme päättää elää vanhurskaina ja että Herra auttaa meitä puolustamaan lujasti sitä, 
mikä on oikein, silloinkin kun muut meidän ympärillämme eivät tee niin.
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Johdanto
Valloitettuaan uudelleen maansa lamanilaisilta nefi-
läiset valmistautuivat jälleen taisteluun. Mormon pyysi 
hartaasti nefiläisiä tekemään parannuksen. Sen sijaan 
he kerskuivat omasta voimastaan ja vannoivat kosta-
vansa surmattujen veljiensä puolesta. Koska Herra oli 

kieltänyt kansaansa tavoittelemasta kostoa, Mormon 
kieltäytyi johtamasta nefiläisten sotajoukkoa, ja he 
kärsivät tappion. Koska nefiläiset pysyivät jumalatto-
muudessa, Jumala vuodatti tuomionsa heidän päälleen 
ja lamanilaiset alkoivat hävittää heitä maan päältä.

OPPIAIHE 138

Mormon 3–4

Opetusehdotuksia

Mormon 3:1–8
Herra säästää nefiläiset taistelussa suodakseen heille mahdollisuuden parannuk-
seen, mutta he paaduttavat sydämensä
Kirjoita ennen oppituntia taululle seuraava kysymys: Onko teistä koskaan tuntunut siltä, että 
Herra yrittää kiinnittää teidän huomionne ja kannustaa teitä muuttamaan jotakin elämässänne?

Aloita pyytämällä oppilaita kertomaan vastauksensa taululla olevaan kysymykseen. (Var-
mista, etteivät he tunne olevansa pakotettuja kertomaan mitään, mikä on liian henkilökoh-
taista tai yksityistä.) Voisit itsekin kertoa jonkin kokemuksen.

Selitä, että Herra halusi kiinnittää nefiläisten huomion niin että nämä muuttaisivat juma-
lattomat tapansa. Nefiläiset kuitenkin paaduttivat sydämensä eivätkä ymmärtäneet, että 
Herra siunasi heitä heidän taisteluissaan lamanilaisia vastaan. Kun nefiläiset olivat tehneet 
sopimuksen lamanilaisten ja Gadiantonin rosvojen kanssa (ks. Morm. 2:28), Herra varjeli 
heitä antaen heidän elää kymmenen vuotta ilman taistelua. Niiden vuosien aikana Mor-
mon auttoi nefiläisiä valmistautumaan tulevien hyökkäyksien varalta (ks. Morm. 3:1).

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Morm. 3:2–3. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana 
ja panemaan merkille, mitä Herra halusi nefiläisten tekevän sen rauhan aikana, jonka Hän 
oli antanut heille.

• Minkä sanoman Herra käski Mormonia antamaan nefiläisille? Ymmärsivätkö nefiläiset 
tämän sanoman? Kuinka nefiläiset vastasivat sanomaan?

• Miksi Herra kohdan Morm. 3:3 mukaan oli säästänyt nefiläiset heidän viimeaikaisissa 
taisteluissaan heidän jumalattomuudestaan huolimatta?

• Minkä totuuden voitte tunnistaa Herran kanssakäymisissä nefiläisten kanssa, kuten 
on kirjoitettu muistiin jakeisiin Morm. 3:2–3? (Oppilaat saattavat antaa eri vastauksia. 
Tiivistä heidän vastauksensa kirjoittamalla taululle seuraava totuus: Herra antaa meille 
riittävästi mahdollisuuksia tehdä parannuksen synneistämme. Voisit ehdottaa, että 
oppilaat kirjoittavat tämän totuuden pyhiin kirjoituksiinsa.)

Tiivistä Morm. 3:4–8 selittämällä, että Herra varjeli nefiläisiä taistelussa vielä kahdesti huoli-
matta heidän jumalattomuudestaan ja heidän haluttomuudestaan kääntyä Hänen puoleensa.

• Mitä se, että Herra varjeli nefiläisiä, kertoo teille Hänen luonteestaan? (Mahdollisia vas-
tauksia: Herra on armollinen ja kärsivällinen.)

Tähdennä, että Herra antaa meille kaikille mahdollisuuden parannukseen (ks. Morm. 3:3). 
Pyydä oppilaita sitten pohtimaan itsekseen seuraavia kysymyksiä:

• Oletko sinä ollut halukas tekemään parannuksen ja tekemään niitä muutoksia, joita 
Jumala haluaa sinun tekevän? Onko muutoksia, joita voit tehdä nyt tullaksesi sellaiseksi, 
millainen Jumala haluaa sinun olevan?

Todista Jumalan hyvyydestä ja kärsivällisyydestä Hänen antaessaan meille mahdollisuuksia 
tehdä parannusta. Kehota oppilaita panemaan merkille mahdollisuuksia ja kutsuja tehdä 
muutoksia omassa elämässään, ja kannusta heitä tekemään muutoksia ripeästi.

Pohdiskeleminen
Yksi tapa auttaa 
oppilaita syventämään 
ymmärrystään siitä, 
mitä he oppivat, on 
antaa heille oppitunnilla 
aikaa pohdiskella. Voisit 
kehottaa oppilaita miet-
timään itsekseen, kuinka 
jokin periaate on vaikut-
tanut heidän elämäänsä 
tai kuinka he voisivat 
soveltaa sitä käytäntöön. 
Kun oppilaat oppivat 
pohdiskelemaan pyhiä 
kirjoituksia oppitunnilla 
ja itsekseen, Pyhä Henki 
usein ilmoittaa heille 
totuuden.
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Mormon 3:9–22
Nefiläiset kasvavat jumalattomuudessa, ja Mormon kieltäytyy johtamasta heidän 
sotajoukkojaan
Selitä, että nefiläiset eivät vastanneet Herran kutsuun tehdä parannus vaan sen sijaan he 
paaduttivat sydämensä. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Morm. 3:9–10. Pyydä 
luokkaa seuraamaan mukana ja panemaan merkille, kuinka nefiläiset suhtautuivat lukui-
siin voittoihinsa lamanilaisista. 

• Kuinka nefiläiset suhtautuivat siihen, että olivat voittaneet lamanilaiset useaan kertaan?

• Miksi oli väärin, että nefiläiset kerskuivat omasta voimastaan? Mitä tämä kerskuminen 
kertoo heidän suhteestaan Jumalaan?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Morm. 3:11–13. Pyydä luokkaa panemaan mer-
kille, mitä Mormon vastasi, kun nefiläiset vannoivat tavoittelevansa kostoa.

• Mitä Mormon teki, kun nefiläiset ilmaisivat haluavansa kostaa lamanilaisille?

• Oletteko te koskaan halunneet tavoitella kostoa jollekulle? Miksihän koston tavoittele-
minen on monille ihmisille luonnollinen reaktio?

• Mormon oli johtanut nefiläisten sotajoukkoja yli 30 vuotta heidän jumalattomuudes-
taan huolimatta. Mitä se, että Mormon kieltäytyi johtamasta sotajoukkoa, opettaa teille 
koston tavoittelemisen vakavuudesta?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan Morm. 3:14–16 ja kannusta luokkaa panemaan merkille, 
mitä Herra opetti Mormonille koston tavoittelemisesta.

• Mitä Herra ajattelee koston tavoittelemisesta? (Oppilaat saattavat esittää erilaisia 
vastauksia. Tiivistä heidän vastauksensa kirjoittamalla taululle seuraava totuus: Herra 
kieltää meitä tavoittelemasta kostoa.)

Auta oppilaita ymmärtämään paremmin Herran neuvo jakeissa 14–16 pyytämällä heitä 
esittämään kohdan Morm. 3:15 ensimmäinen osa (”Kosto on minun, ja minä maksan teko-
jen mukaan”) omin sanoin.

• Miksi on tärkeää olla tavoittelematta kostoa? Kuinka voimme voittaa halumme tavoi-
tella kostoa?

Auta oppilaita oppimaan, kuinka voi voittaa kostonhaluiset tunteet, kehottamalla yhtä 
oppilasta lukemaan ääneen ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presidentti James E. 
Faustin seuraava neuvo. Mikäli mahdollista, anna kullekin oppilaalle kopio lainauksesta.

”Meidän täytyy tunnistaa ja myöntää vihan tunteet. Vaatii nöyryyttä tehdä 
niin, mutta jos me polvistumme ja pyydämme taivaalliselta Isältä anteeksian-
tavaisuutta, 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 pikemminkin antaa oikeuden kulkea omaa rataansa ja antaa asian sitten olla. 
Ei ole helppoa antaa asian olla ja poistaa sydäntämme kalvava kauna. Vapahtaja on sovi-
tuksensa kautta luvannut meille kaikille kallisarvoisen rauhan, mutta voimme saada sen 
vain, kun olemme halukkaat karkottamaan vihan, pahansuopuuden tai koston tunteet.” 
(”Anteeksiannon parantava voima”, Liahona, toukokuu 2007, s. 69.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Morm. 3:17, 20–22 ja pyydä luokkaa panemaan 
merkille, mitä Mormon halusi meidän tietävän. Voisit kehottaa oppilaita merkitsemään 
Mormonin neuvon: ”tekemään parannuksen ja valmistautumaan seisomaan Kristuksen 
tuomioistuimen edessä” (Morm. 3:22).

Mormon 4
Lamanilaiset alkavat hävittää nefiläisiä maan päältä
Pyydä oppilaita nostamaan kätensä, jos he tuntevat jonkun, joka on tehnyt jotakin väärää 
mutta jota ei ole vielä saatu kiinni tai joka ei ole vielä joutunut kohtaamaan rikkomuksen 
aiheuttamia seurauksia. Kehota oppilaita pohtimaan seuraavaa kysymystä:
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• Mietittekö koskaan, milloin rikkomusten seuraukset tulevat jonkun sellaisen osaksi, joka 
tieten tahtoen valitsee väärin?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Morm. 4:1–2 ja panemaan merkille, mitä tapah-
tui nefiläisten sotajoukolle, kun se tavoitteli kostoa lamanilaisille. Pyydä sitten oppilaita 
lukemaan itsekseen Morm. 4:4 ja panemaan merkille, miksi nefiläisten sotajoukot eivät 
menestyneet. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he löytävät.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Morm. 4:5. Kehota luokkaa seuraamaan mukana ja 
panemaan merkille, mitä totuuksia tässä jakeessa opetetaan jumalattomuudessa pysymisen 
seurauksista. Kun oppilaat kertovat, mitä ovat löytäneet, kirjoita taululle seuraava totuus 
jakeesta Morm. 4:5: ”Jumalan tuomiot voittavat jumalattomat.” Voisit ehdottaa, että 
oppilaat merkitsevät tämän totuuden pyhiin kirjoituksiinsa.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Morm. 4:10–12 ja panemaan merkille, miten nefiläis-
ten jumalattomuutta kuvaillaan. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he löytävät.

Kehota muutamaa oppilasta lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Morm. 4:13–14, 18, 
21–22. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja panemaan merkille, kuinka Jumalan tuo-
mioita vuodatettiin nefiläisten päälle.

• Mikä teidän mielestänne on surullisin osa tätä kertomusta?

Pyydä oppilaita katsomaan periaatteita, jotka olet kirjoittanut taululle. Kehota oppilaita 
pohtimaan, kuinka he voivat soveltaa näitä totuuksia omaan elämäänsä. Kannusta heitä 
toimimaan niiden Pyhän Hengen kehotusten mukaan, joita he saavat pohdiskellessaan.

Todista Herran hyvyydestä ja rakkaudesta Hänen antaessaan meille riittävästi mahdolli-
suuksia tehdä parannus. Todista myös siitä, että seuraukset tulevat aina niiden osaksi, jotka 
pysyvät synnissä.

Kommentteja ja taustatietoja
Mormon 3:9–10. Valan vannominen

Mormon sanoi, että nefiläiset vannoivat ”taivaiden 
kautta sekä Jumalan valtaistuimen kautta”, että he 
tavoittelisivat kostoa lamanilaisille (ks. Morm. 3:9–10). 
Kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin 
Bruce R. McConkien seuraava lausunto selittää valan van-
nomisen merkitystä Mormonin kirjan aikoina antaen näin 
meille ymmärrystä siitä, miten rienaava luonteeltaan oli 
nefiläisten yritys saada Jumala mukaan heidän kostoonsa.

”Tämä valalla vannominen oli muinaisina aikoina 
paljon merkityksellisempää, kuin monet meistä ovat 
oivaltaneetkaan.

Esimerkiksi: Nefi ja hänen veljensä yrittivät saada prons-
silevyt Labanilta. Heidän henkensä oli vaarassa. Siitä huo-
limatta Nefi vannoi tämän valan: ’Niin totta kuin Herra 
elää ja me elämme, me emme mene isämme luokse alas 
erämaahan, ennen kuin olemme toteuttaneet sen, mitä 
Herra on käskenyt meidän tehdä’ (1. Nefi 3:15).

Näin Nefi otti Jumalan toverikseen. Jos hän epäon-
nistuisi eikä saisi levyjä, se merkitsisi, että Jumala oli 
epäonnistunut. Ja koska Jumala ei epäonnistu, Nefin 
velvollisuutena oli hankkia levyt tai uhrata henkensä 
sitä yrittäessään.” (Ks. ”Pappeuden oppi”, Valkeus, 
lokakuu 1982, s. 65–66.)
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Johdanto
Mormon profetoi, että viimeisinä aikoina hänen aika-
kirjansa tulisi julki taivuttaakseen ne, jotka sitä lukevat, 
uskomaan, että Jeesus on Kristus. Hän kannusti niitä, 
jotka lukisivat aikakirjan, tekemään parannuksen ja val-
mistautumaan omaan tuomioonsa Jumalan edessä. Oman 
kansansa keskuudessa Mormon mietti uudelleen luopu-
mistaan nefiläisten sotajoukkojen johtajan tehtävästä 

ja suostui jälleen johtamaan heitä taistelussa. Kansa 
kuitenkin kieltäytyi tekemästä parannusta, ja lamanilaiset 
ajoivat heitä takaa, kunnes koko nefiläisten kansakunta 
tuhoutui. Kun Mormon katsoi tätä kuoleman ja tuhon 
näkymää, hän valitti kansansa kukistumista ja heidän 
haluttomuuttaan palata Jeesuksen Kristuksen luokse.

OPPIAIHE 139

Mormon 5–6

Opetusehdotuksia

Mormon 5:1–9
Mormon päättää jälleen johtaa nefiläisten sotajoukkoa, mutta lamanilaiset saa-
vat voiton
Mainitse jokin luonnonkatastrofi, joka voisi olla uhkana teidän alueellanne – esimerkiksi 
maanjäristys, tsunami, tulivuoren purkaus, hurrikaani, trombi tai ukkosmyrsky. Pyydä 
oppilaita kuvittelemaan, että heitä on varoitettu siitä, että tämä luonnonkatastrofi tapahtuu 
teidän paikkakunnallanne seuraavina päivinä.

• Mistä hakisitte apua?

Muistuta oppilaita siitä, että nefiläiset kohtasivat vastaavantasoisen vaaran, mutta heitä 
uhkaava katastrofi oli hengellinen. Muistuta oppilaille myös, että nefiläiset olivat sodassa 
ja että heidän jumalattomuutensa vuoksi Mormon oli kieltäytynyt johtamasta heidän sota-
joukkojaan (ks. Morm. 3:16).

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Morm. 5:1–2. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana 
ja panemaan merkille, kenen nefiläiset uskoivat pystyvän vapauttamaan heidät heidän 
ahdingoistaan.

• Vaikka on totta, että Mormon voisi johtaa nefiläisiä sotilaallisessa taistelussa, niin miksi 
Mormon uskoi, ettei kansaa vapautettaisi heidän ahdingoistaan?

• Mitä voimme oppia kohdan Morm. 5:1–2 pohjalta siitä, kenen puoleen meidän pitäisi kään-
tyä ensin saadaksemme apua ahdingoissamme? (Meidän tulee ensin kääntyä Jumalan puo-
leen, joka vastaa niille, jotka tekevät parannuksen ja pyytävät Häneltä apua ahdingoissaan.)

Tiivistä Morm. 5:3–7 selittämällä, että Mormonin johdolla nefiläiset torjuivat muutamia 
lamanilaisten hyökkäysaaltoja. Mutta lopulta lamanilaiset ”tallasivat nefiläisten väen jalkoi-
hinsa” (Morm. 5:6). Kun nefiläiset perääntyivät, ne, jotka eivät pystyneet pakenemaan 
riittävän nopeasti, surmattiin.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan Morm. 5:8–9. Pyydä luokkaa panemaan merkille, mistä 
syystä Mormon ei kirjoittanut täydellistä kertomusta siitä, mitä hän näki.

• Miksi Mormon pidättyi esittämästä täydellistä kuvausta siitä, mitä hän näki omin silmin?

Mormon 5:10–24
Mormon selittää, että Mormonin kirjan aikakirjan tarkoituksena on saada ihmiset 
uskomaan Jeesukseen Kristukseen
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Morm. 5:10–11. Pyydä luokkaa seuraamaan 
mukana ja panemaan merkille, mitä sanaa Mormon käyttää kolmesti kuvaillessaan sitä, 
miltä ihmisistä viimeisinä aikoina tuntuu, kun he saavat tietää nefiläisten kansakunnan 
kukistumisesta. (Hän sanoi, että me tulisimme ”murehtimaan”.)

• Mitä surullista huomaatte tässä kertomuksessa?



483

MORMON 5 – 6

Kiinnitä oppilaiden huomio Mormonin sanoihin jakeessa Morm. 5:11 siitä, että jos hänen 
kansansa olisi tehnyt parannuksen, ”se olisi päässyt Jeesuksen syleilyyn”.

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että ”se olisi päässyt Jeesuksen syleilyyn”?

• Mitä tämä ilmaus opettaa meille siitä, mikä on meidän oman parannuksentekomme 
seuraus? (Auta oppilaita tunnistamaan seuraava periaate: Tekemällä parannuksen me 
voimme päästä ”Jeesuksen syleilyyn”. Kirjoita tämä periaate taululle.)

Auta oppilaita ymmärtämään tämä periaate paremmin kehottamalla yhtä heistä lukemaan 
seitsemänkymmenen koorumin jäsenen, vanhin Kent F. Richardsin seuraava lausunto:

”Kaikki, jotka tulevat, voivat päästä ’Jeesuksen syleilyyn’ [Morm. 5:11]. Kaikki sielut voivat 
parantua Hänen voimastaan. Kaikki kivut voivat lievittyä. Hänessä sielumme voi ’löy-
tää levon’ [Matt. 11:29]. Kuolevaisuuden olosuhteemme eivät kenties heti muutu, mutta 
Hänen rauhansa ja parantava balsaminsa voi niellä tuskamme, huolemme, kärsimyk-
semme ja pelkomme.” (”Sovitus kattaa kaiken tuskan”, Liahona, toukokuu 2011, s. 17.)

Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimis-
päiväkirjaan vastaus jompaankumpaan seuraavista kysymyksistä. (Voisit kirjoittaa nämä 
kysymykset taululle tai lukea ne hitaasti, jotta oppilaat voivat kirjoittaa ne.)

• Milloin sinä olet tuntenut päässeesi ”Jeesuksen syleilyyn”?

• Mitä voit tehdä saadaksesi täydemmin Herran lohtua, varjelusta ja anteeksiantoa?

Selitä, että jakeet Morm. 5:12–13 sisältävät Mormonin profetian siitä, että hänen kirjoituk-
sensa kätkettäisiin ja sitten tuotaisiin julki kaikkien ihmisten luettavaksi. Kehota oppilaita 
lukemaan itsekseen Morm. 5:14–15 ja panemaan merkille, miten Herra tarkoitti Mormonin 
kirjoitusten vaikuttavan ihmisiin viimeisinä aikoina. Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitse-
vät heille tärkeitä ilmauksia.

• Mitkä kohdan Morm. 5:14–15 mukaan ovat Mormonin kirjan tarkoitukset? (Varmista, 
että oppilaat ilmaisevat, että Mormonin kirja kirjoitettiin, jotta kaikki ihmiset 
tulisivat vakuuttuneiksi siitä, että Jeesus on Kristus, jotta Jumala voisi toteuttaa 
liittonsa Israelin huoneen kanssa ja jotta lamanilaisten jälkeläiset voisivat uskoa 
evankeliumiin täydellisemmin.)

Kun oppilaat vastaavat, että Mormonin kirjoitusten tarkoituksena on saada ihmiset vakuut-
tuneiksi siitä, että Jeesus on Kristus, lausu todistuksesi siitä, että tämä on Mormonin kirjan 
keskeinen tarkoitus.

• Millä tavoin tämä Mormonin kirjan keskeinen tarkoitus siunaa niitä, jotka lukevat sitä?

• Kuinka se, että olette tutkineet Mormonin kirjaa, on auttanut teitä uskomaan täydelli-
semmin Jeesukseen Kristukseen ja rakastamaan Häntä?

Tähdennä, että Mormonin kirja auttaa nykyään monia tekemään parannuksen ja pääsemään 
”Jeesuksen syleilyyn”, mutta on yhä monia, jotka kieltäytyvät uskomasta Kristukseen.

Kirjoita taululle sen parannusta koskevan periaatteen viereen, jonka kirjoitit aiemmin 
oppitunnin aikana, seuraavaa: Jos me kieltäydymme tekemästä parannusta, … Kehota yhtä 
oppilasta lukemaan ääneen Morm. 5:16–19 ja pyydä luokkaa panemaan merkille, mitä seu-
rasi siitä, että nefiläiset kieltäytyivät tekemästä parannusta. Pyydä oppilaita täydentämään 
taululla oleva lause virkkeeksi sen pohjalta, mitä he löytävät näistä jakeista. Kun he vastaa-
vat, voisit esittää seuraavia kysymyksiä auttaaksesi heitä ymmärtämään jakeissa olevat sanat 
ja ilmaukset:

• Mitä teidän mielestänne tarkoittaa se, että on ”ilman Kristusta ja Jumalaa maailmassa”? 
(Morm. 5:16.) (Mahdollisia vastauksia: elää ilman uskoa Jeesukseen Kristukseen tai 
taivaalliseen Isään ja ilman jumalallista vaikutusta ja johdatusta.)

• Akana on jyvän päällä oleva ohut kuori. Kun vilja korjataan, akanat heitetään pois. Mitä 
mielestänne tarkoittaa ilmaus ”ajetaan ympäriinsä kuin akanoita tuulessa”? (Morm. 5:16.)

• Miltä tuntuisi olla aluksessa, jossa ei olisi purjetta eikä mitään, millä sitä ohjata, eikä 
ankkuria? (Ks. Morm. 5:18.) Millä tavoin tämä tilanne muistuttaa nefiläisten tilannetta?

• Mitä Mormonin sanat opettavat meille niistä, jotka kieltäytyvät tekemästä parannusta? 
(Oppilaiden vastauksista tulee käydä ilmi, että parannuksen tekemisestä kieltäytyminen 
johtaa siihen, että menettää Herran johdatuksen. Täydennä taululla oleva lause kirjoitta-
malla seuraava totuus: Jos me kieltäydymme tekemästä parannusta, Henki vetäytyy 
pois ja me menetämme Herran johdatuksen.)
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Pyydä oppilaita pohtimaan itsekseen, kuinka he ovat nähneet tämän periaatteen omassa 
elämässään tai muiden elämässä.

Kehota oppilaita silmäilemään pikaisesti jakeita Morm. 5:11, 16–18 sekä niitä kahta periaa-
tetta, jotka olet kirjoittanut taululle.

• Kuinka ilmaisisitte omin sanoin, miten se, mitä vilpittömästä parannuksesta seuraa, 
eroaa siitä, mitä tapahtuu, kun kieltäytyy tekemästä parannusta?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Morm. 5:22–24 ja panemaan merkille, mitä Mormon 
kehotti ihmisiä myöhempinä aikoina tekemään. Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät 
löytämänsä asiat.

Todista kahdesta taululla olevasta keskenään vastakkaisesta totuudesta.

Mormon 6
Mormon kertoo nefiläisten viimeisestä taistelusta ja suree kansansa tuhoa
Esitä seuraavat kysymykset:

• Miltä teistä mahtaisi tuntua, jos joku teille rakas henkilö, joka on ollut uskollinen Juma-
lalle koko elämänsä ajan, kuolisi?

• Miltä teistä mahtaisi tuntua, jos joku teille rakas henkilö, joka on ollut tottelematon 
Jumalan käskyille koko elämänsä ajan, kuolisi?

Selitä, että Mormon tunsi suurta murhetta koko kansansa kuolemasta, koska hän tiesi, 
etteivät nämä olleet valmiita kohtaamaan Jumalaa. Tiivistä Morm. 6:1–6 selittämällä, että 
lamanilaiset sallivat nefiläisten kokoontua Kumoranmaahan taistelua varten. Mormon 
oli käymässä vanhaksi, ja hän tiesi, että tämä olisi hänen kansansa viimeinen taistelu (ks. 
Morm. 6:6). Hän antoi muutamia pyhiä aikakirjoja poikansa Moronin haltuun ja kätki loput 
aikakirjat Kumorankukkulaan. Hän kirjoitti muistiin, mitä hän näki kansansa lopullisesta 
tuhosta. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Morm. 6:7–15 ja miettimään, miltä Mormo-
nista on mahtanut tuntua, kun hän on kirjoittanut nämä sanat.

• Miksihän nefiläiset odottivat ”kauhean kuolemanpelon vallassa”? (Morm. 6:7.)

Lue oppilaille ääneen Morm. 6:16–22 samalla kun he seuraavat lukemista omista pyhistä kirjoi-
tuksistaan. Pyydä heitä sitten kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutki-
mispäiväkirjaan, mitä ajatuksia ja vaikutelmia heille tuli, kun he lukivat ja kuuntelivat näitä jakeita. 
Riittävän ajan kuluttua voisit antaa heille mahdollisuuden kertoa kirjoittamistaan ajatuksista.

Todista oppilaille siitä rakkaudesta, jota taivaallinen Isä, Jeesus Kristus, profeetat, johtohenkilöt ja 
vanhemmat tuntevat heitä kohtaan. Kannusta heitä osoittamaan uskoa Jeesukseen Kristukseen 
ja tekemään parannus synneistään, jotta he voivat päästä ”Jeesuksen syleilyyn” (Morm. 5:11).

Kommentteja ja taustatietoja
Mormon 5:11. ”Päässyt Jeesuksen syleilyyn”

Vanhin Russell M. Nelson kahdentoista apostolin koo-
rumista on selittänyt, miten sana sovitus liittyy ilmauk-
seen ”päässyt Jeesuksen syleilyyn”:

”On antoisaa tutkia sanan sovitus merkitystä Vanhan 
testamentin aikaisissa seemiläisissä kielissä. Heprean kie-
lessä sanan sovitus perusmuoto on kaphar. Se on teon-
sana, joka merkitsee ’peittää’ tai ’antaa anteeksi’. Ara-
mean ja arabian kielen sana kafat on edelliselle läheistä 

sukua. Se tarkoittaa ’läheinen syleily’ – liittyy epäile-
mättä egyptiläiseen rituaalisyleilyyn. Mormonin kirjassa 
viitataan selvästikin tuohon syleilyyn. Siellä sanotaan, 
että ’Herra on lunastanut minun sieluni – –; minä olen 
nähnyt hänen kirkkautensa ja minut on iankaikkisesti 
ympäröity hänen rakkautensa käsivarsilla’ [2. Nefi 1:15]. 
Ja toinen kohta tarjoaa sen kirkkaudellisen toivon, että 
me pääsemme ’Jeesuksen syleilyyn’ [Morm. 5:11].” (Ks. 
”Sovitus”, Liahona, tammikuu 1997, s. 33.)
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Johdanto
Nefiläisten ja lamanilaisten välillä käydyn viimeisen tais-
telun jälkeen Mormon kirjoitti Mormonin kirjan kansan 
tuleville jälkeläisille siitä, kuinka tärkeää heidän on 
tietää, keitä he ovat ja mitä heidän täytyy tehdä pelas-
tuakseen. Tuntien suurta rakkautta vihollistensa tulevia 

jälkeläisiä kohtaan Mormon opetti, kuinka tärkeää on 
noudattaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumia, jotta 
heidän kävisi hyvin tuomion päivänä (ks. Morm. 7:10). 
Mormonin kuoleman jälkeen hänen poikansa Moroni 
jäi yksin kirjoittamaan kansansa tuhosta.

OPPIAIHE 140

Mormon 7–8:11

Opetusehdotuksia

Mormon 7
Viimeisessä todistuksessaan Mormon kehottaa lamanilaisten jälkeläisiä usko-
maan Jeesukseen Kristukseen ja noudattamaan Hänen evankeliumiaan
Kirjoita taululle luku 230 000. Kysy oppilailta, muistavatko he, kuinka tämä lukumäärä 
liittyy nefiläisten tuhoon. (Se ilmoittaa niiden nefiläissotilaiden lukumäärän, jotka kuolivat 
viimeisessä taistelussa, joka on kirjattu muistiin lukuun Morm. 6. Voisit tähdentää, että 
jakeissa Morm. 6:10–15 esiintyvät lukumäärät näyttävät viittaavan vain niihin, jotka sotivat 
taistelussa, eivät niihin moniin muihin, jotka saivat surmansa taistelun seurauksena.) 
Pyydä oppilaita kuvittelemaan, että he ovat jääneet henkiin suuressa taistelussa, jossa hei-
dän perheensä jäsenet ja ystävät on surmattu ja heidän maansa on valloitettu. Anna heille 
hetki aikaa ajatella, mitä he mahtaisivat sanoa, jos he kirjoittaisivat viestin niiden ihmisten 
jälkeläisille, jotka ovat surmanneet heidän rakkaansa ja valloittaneet heidän maansa.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Morm. 7:1–4 ja panemaan merkille joitakin Mormo-
nin viimeisistä sanoista lamanilaisten jälkeläisille.

• Mitä Mormon halusi lamanilaisten jälkeläisten tietävän?

• Mitä Vapahtajan ominaisuuksia huomaatte Mormonin sanoissa hänen vihollisilleen?

Auta oppilaita ymmärtämään, että Mormon opetti lamanilaisten jälkeläisille, mitä näiden pitäisi 
tehdä pelastuakseen. Hän tunsi Kristuksen rakkautta kaikkia ihmisiä, jopa vihollisiaan kohtaan.

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Morm. 7:5, 8, 10 ja panemaan merkille, mitä Mormonin 
opetuksen mukaan hänen lukijoidensa täytyy tehdä. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he saavat 
selville, ja kirjoita heidän vastauksensa taululle. Voisit mainita, että Mormonin opetukset ovat 
samoja evankeliumin periaatteita, jotka olisivat voineet säästää nefiläiset tuholta (ks. Morm. 3:2).

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Morm. 7:6–7. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja 
panemaan merkille, mitä Herra tarjoaa kaikille niille, jotka uskovat Häneen ja ottavat vastaan 
Hänen evankeliuminsa. Kun oppilaat ovat kertoneet, mitä ovat löytäneet, kannusta heitä kirjoit-
tamaan kohdan Morm. 7:6–7 viereen seuraava totuus: Herra tarjoaa pelastuksen kaikille, ja 
Hän lunastaa ne, jotka ottavat vastaan Hänen evankeliuminsa periaatteet ja toimitukset.

Kirjoita taululle seuraava kysymys. Kehota oppilaita kirjoittamaan vastauksensa tähän 
kysymykseen seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan.

Mitä siunauksia kohdan Morm. 7:7 mukaan saavat ne, jotka havaitaan syyttömiksi Jumalan edessä?

Pyydä muutamaa oppilasta kertomaan, mitä he ovat kirjoittaneet.

Mormon 8:1–11
Mormonin kuoltua hänen poikansa Moroni jää yksin kirjoittamaan kansansa tuhosta
Pyydä oppilaita ajattelemaan hetkeä, jolloin he ovat olleet yksin jossakin tilanteessa, jossa 
heidän uskonsa on ollut koetuksella – kenties tilanteessa, jossa he olisivat voineet helposti 
tehdä jotakin väärin ilman että kukaan olisi nähnyt. Kehota heitä miettimään, miten kävi 
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heidän päättäväisyydelleen seurata Vapahtajaa ja pitää Hänen käskynsä: kasvoiko se tuol-
loin, pysyikö se samana vai heikkenikö se.

• Miksihän jotkut ihmiset valitsevat sen, etteivät he pysy uskollisina ollessaan yksin jossa-
kin tilanteessa, joka koettelee heidän uskoaan?

• Miksihän jotkut ihmiset valitsevat samassa tilanteessa sen, että he pysyvät uskollisina?

Selitä, että Mormon sai surmansa nefiläisten ja lamanilaisten välillä käydyn viimeisen 
taistelun jälkeen ja hänen poikansa Moroni jäi yksin – ilman yhtäkään perheenjäsentä 
tai ketään kansaansa kuuluvaa. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moronin sanat 
jakeissa Morm. 8:1–9 ja pyydä luokkaa panemaan merkille, miten Moroni kuvailee olosuh-
teita. Pyydä heitä kertomaan, mitä he löytävät.

• Miltä teistä mahtaisi tuntua, jos te olisitte Moronin olosuhteissa?

Pyydä oppilaita katsomaan vuosilukuja lukujen tiivistelmissä tai sivujen alalaidoissa ja auta 
heitä huomaamaan, että siitä, kun Mormon kirjoitti viimeiset sanansa, kului suunnilleen 
16 vuotta ennen kuin Moroni alkoi kirjoittaa levyihin. Kehota sitten oppilaita katsomaan 
jälleen jakeita Morm. 8:1–4 nähdäkseen, mitä Moroni oli päättänyt tehdä, vaikka hän oli 
ollut yksin niin kauan. Pyydä heitä kertomaan, mitä he löytävät. (Heidän pitäisi huomata, 
että Moroni oli päättänyt totella isäänsä ja kirjoittaa levyihin.)

• Mitä periaatteita me voimme oppia siitä, että Moroni oli kuuliainen olosuhteistaan 
huolimatta? (Kun oppilaat esittävät ajatuksiaan, tähdennä seuraavaa totuutta: Voimme 
päättää pysyä uskollisina silloinkin kun olemme yksin. Voisit kehottaa oppilaita 
kirjoittamaan tämän totuuden pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Morm. 8:1–4 viereen.)

Tähdennä, että Moronilla oli ainutlaatuinen tehtävä. Hän jäi yksin jäljelle kirjoittamaan mur-
heellista tarinaa kansansa tuhosta (ks. Morm. 8:3). Vaikka oppilaat eivät kohtaakaan täsmälleen 
samoja olosuhteita, he saattavat kohdata tilanteita, joissa he ovat yksin ja heidän täytyy pysyä 
uskollisina. He saattavat kohdata myös tilanteita, joissa he tuntevat olevansa yksin silloinkin, 
kun he ovat muiden ihmisten joukossa – esimerkiksi silloin, kun he ovat sellaisten ihmisten 
kanssa, jotka eivät elä Herran ja Hänen profeettojensa asettamien tasovaatimusten mukaisesti.

• Ketkä tuntemanne ihmiset ovat olleet uskollisia silloinkin, kun he ovat olleet yksin haas-
teellisissa olosuhteissa?

Kun oppilaat vastaavat tähän kysymykseen, esitä muutamia näistä jatkokysymyksistä tai ne kaikki:

• Kuinka tämä henkilö toimi niissä olosuhteissa?

• Kuinka henkilöä lopulta siunattiin, koska hän teki, mitä Jumala oli käskenyt hänen tehdä?

• Miten nämä esimerkit auttavat teitä?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Morm. 8:10–11. Pyydä heitä mainitsemaan yksi 
tapa, jolla Herra tuki Moronia ja Mormonia niissä vaikeissa olosuhteissa, joita he kohta-
sivat. (Herra lähetti kolme nefiläistä palvelemaan Mormonia ja Moronia; ks. myös 3. Nefi 
28:25–26.) Korosta, että jos me olemme uskollisia Jumalalle yksinäisissä tai vaikeissa 
olosuhteissa, Hän auttaa meitä pysymään uskollisina. Keskustelkaa tästä totuudesta 
käyttäen apuna seuraavia kysymyksiä:

• Milloin te olette olleet kuuliaisia jollekin taivaallisen Isän käskylle erityisen vaikeissa 
olosuhteissa? Kuinka teitä mielestänne siunattiin, kun teitte niin?

• Miksi mielestänne on tärkeää valmistautua nyt olemaan uskollinen vaikeissa olosuh-
teissa tulevaisuudessa?

Kannusta oppilaita pysymään uskollisina niissäkin olosuhteissa, jolloin heidän täytyy olla 
yksin, esittämällä presidentti Thomas S. Monsonin seuraava lausunto:

”Kun me elämme jokapäiväistä elämäämme, on miltei väistämätöntä, että 
uskoamme koetellaan. Joskus saatamme huomata olevamme muiden 
ympäröimänä 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 puolustamaan sitä, 

mihin me uskomme, ja jos meidän täytyy tehdä se yksin, tehkäämme se rohkeasti, sen 
voiman vahvistamina, että todellisuudessa emme ole koskaan yksin, kun seisomme 
taivaallisen Isämme rinnalla.” (”Uskalla seistä yksin”, Liahona, marraskuu 2011, s. 60, 67.)

Jatkokysymykset
Kun esität kysymyksiä, 
jotka liittyvät oppilaan 
alkuperäiseen vastauk-
seen, voit auttaa häntä 
ajattelemaan anta-
maansa vastausta syväl-
lisemmin ja kertomaan 
merkityksellisiä ajatuksia 
ja tuntemuksia. Voit 
esittää jatkokysymykset 
oppilaalle, joka esitti 
alkuperäisen vastauksen, 
tai voit herättää kes-
kustelua suuntaamalla 
jatkokysymykset muille 
oppilaille.
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Kerro lopuksi jokin kokemus, jolloin Herra on siunannut sinua, kun olet ollut uskollinen 
yksinäisissä tai vaikeissa olosuhteissa.

Pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien kertaaminen
Kirjoita taululle sana kehottaa. Selitä, että sana kehottaa tarkoittaa sitä, että kannustaa voimakkaasti 
muita toimimaan tietyllä tavalla. Selitä, että Mormonin viimeiset sanat luvussa Morm. 7 ovat 
hyvä esimerkki kehotuksesta. Anna kullekin oppilaalle paperi ja sano heille, että heidän tulee 
kirjoittaa kehotus, jonka pohjana on jokin Mormonin kirjan hallittava kohta, joka on yksi heidän 
suosikeistaan. Pyydä oppilaita kirjoittamaan paperin ylälaitaan seuraavaa: ”Haluaisin sanoa 
jotakin viimeisten aikojen nuorille.” Kehota jokaista oppilasta valitsemaan yksi mieleinen pyhien 
kirjoitusten hallittava kohta ja sitten kirjoittamaan valitsemansa kohdan pohjalta kehotus viimeis-
ten aikojen nuorille. Heidän kehotuksensa voisi sisältää tiivistelmän kyseisen hallittavan kohdan 
päätotuuksista, selityksen sille, miksi nämä totuudet ovat tärkeitä nykypäivän nuorille, ja kutsun 
toimia näiden totuuksien mukaisesti. Kehotuksen lopussa voisi olla samankaltainen lupaus kuin 
jakeessa Morm. 7:7 tai Morm. 7:10. Voisit pyytää muutamaa oppilasta esittämään valmiin keho-
tuksensa luokalle. Voisit myös kerätä nämä kehotukset ja käyttää niitä vihjeinä tulevissa pyhien 
kirjoitusten hallittaviin kohtiin liittyvissä toiminnoissa tai laittaa ne näkyviin luokkahuoneessa.

Huom. Voit käyttää tätä toimintaa milloin tahansa oppiaiheen aikana. Voit esimerkiksi käyt-
tää sitä oppiaiheen lopussa tai voit käyttää sitä käsiteltyänne luvun Morm. 7.

Kommentteja ja taustatietoja
Mormon 7. Mormonin viimeinen vetoomus uskoa 
Kristukseen

Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin koo-
rumista on selittänyt Mormonin viimeistä vetoomusta 
uskoa Kristukseen, vetoomusta, jonka Mormon kirjoitti 
meidän aikamme ihmisille nähtyään koko kansakun-
tansa tuhoutumisen:

”Yksinpuhelussaan kuoleman kynnyksellä Mormon 
osoitti sanansa kautta ajan ja paikan kaikille, varsinkin 
’Israelin huoneen jäännökselle’, joka jonakin päivänä 
lukisi hänen majesteettisen aikakirjansa. Niiden, jotka 
elävät toisena ajankohtana ja toisessa paikassa, on 
opittava se, mitä Mormonin edessä lojuvat olivat unoh-
taneet – että kaikkien on ’uskottava Jeesukseen Kris-
tukseen, että hän on Jumalan Poika’, että kun Hänet 

oli ristiinnaulittu Jerusalemissa, Hän oli ’Isän voimalla 
– – noussut ylös, minkä kautta hän on saanut voiton 
haudasta; ja hänessä on myös kuoleman pistin nielty.

Ja hän saa aikaan kuolleiden ylösnousemuksen – – [ja] 
maailman lunastuksen.’ Ne, jotka lunastetaan, voivat 
sitten Kristuksen ansiosta nauttia ’onnen [tilasta], jolla 
ei ole loppua’. [Morm. 7:2, 5–7.] – –

Teidän on ’uskottava Kristukseen’ – varsinkin sellaisten 
murheellisten mutta vältettävissä olevien seurausten 
valossa – oli Mormonin viimeinen vetoomus ja hänen 
ainoa toiveensa. Se on koko sen kirjan perimmäinen 
tarkoitus, joka on tullut myöhempien aikojen maa-
ilmalle hänen mukaansa nimettynä.” (Christ and the 
New Covenant: The Messianic Message of the Book of 
Mormon, 1997, s. 321–322.)

Lisäopetusehdotus
Mormon 7:8–9. Raamattu ja Mormonin kirja

Laita näkyviin Mormonin kirja, johon olet laittanut 
nimilapun ”tämä”. Laita sitten näkyviin Raamattu, 
johon olet laittanut nimilapun ”se”. Kehota oppilaita 
lukemaan itsekseen Morm. 7:8–9 ja panemaan merkille, 

mitä Mormon sanoi ”tämän” (Mormonin kirja) ja ”sen” 
(Raamattu) välisestä suhteesta.

• Kuinka se, että olette tutkineet Mormonin kirjaa, on 
vahvistanut todistustanne Raamatun totuuksista? 
Kuinka se, että olette tutkineet Raamattua, on vah-
vistanut todistustanne Mormonin kirjasta?
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Johdanto
Tässä oppiaiheessa oppilaat tarkastelevat nefiläisten tuhoa ja 
saavat tietoa Mormonin toiveesta, että hänen kansansa pääsisi 
”Jeesuksen syleilyyn” (Morm. 5:11). Oppilaat oppivat, kuinka he 
voivat omassa elämässään tavoitella pääsyä Herran syleilyyn. Sen 
pohjalta, että nefiläiset kieltäytyivät tekemästä parannusta, oppi-
laat ymmärtävät, mitä murheellisia seurauksia ihmiset joutuvat 
kokemaan, kun he eivät tee parannusta.

Opetusehdotuksia

4. Nefi – Mormon 4
Nefiläiskansa lankeaa vanhurskaudesta ja onnesta jumalattomuuteen
Pyydä oppilaita ottamaan selville, kuinka monen vuoden pituista 
ajanjaksoa nefiläisten historiassa he opiskelivat tällä viikolla. Auta 
heitä selvittämään tämä käyttämällä apuna 4. Nefin kirjan ja 
luvun Morm. 8 tiivistelmissä tai sivujen alalaidassa olevia vuosilu-
kuja. (Nämä luvut kattavat miltei 400 vuotta eli yli kolmanneksen 
nefiläisten historiasta.)

Pyydä puolta luokasta tarkastelemaan pyhien kirjoitustensa ja 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjansa avulla, mitä he ovat oppi-
neet nefiläisten onnellisuudesta 4. Nefin kirjan perusteella. Pyydä 
toista puolta luokasta tarkastelemaan lukujen Morm. 1–2 ja pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjansa avulla, kuka Mormon oli ja miksi 
hän oli niin ihailtava. Pyydä kumpaakin ryhmää kertomaan, mitä he 
ovat oppineet. Pyydä ryhmiä sitten esittelemään yhteenvetonsa.

Kysy oppilailta: Minkä totuuden olette oppineet tutkimalla näitä 
lukuja, ja miksi se on teille tärkeä?

Selitä, että vaikka Mormon pyrki auttamaan nefiläisiä valmis-
tautumaan taisteluun hengellisesti, nämä siltikin kieltäytyivät 
tekemästä parannusta ja kääntymästä Herran puoleen. Jumalat-
tomuutensa vuoksi he jäivät oman voimansa varaan ja lamanilai-
set alkoivat saada heistä ylivallan (ks. Morm. 3–4).

Mormon 5:8–24
Mormon selittää, että Mormonin kirjan aikakirja kirjoitettiin, 
jotta ihmiset saataisiin uskomaan Jeesukseen Kristukseen
Kysy oppilailta, ovatko he koskaan tunteneet murhetta jonkun 
puolesta, jonka on täytynyt kestää väärän valinnan seuraukset. 
Voisit kertoa sopivan esimerkin (jossa et arvostele) murheesta, 
jota olet tuntenut jotakuta sellaista kohtaan, jonka on täytynyt 
kärsiä tekemänsä valinnan kielteisistä seurauksista. Selitä, että 
Mormon kirjoitti, että viimeisinä aikoina elävät ihmiset murehtisi-
vat lukiessaan nefiläisten tuhosta.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Morm. 5:10–11 ja 
panemaan merkille, mistä nefiläiset olisivat Mormonin sanojen 
mukaan voineet nauttia. Kun oppilaat ovat vastanneet, esitä 
seuraavat kysymykset:

Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe
4. Nefi – Morm. 8:11 (Viikko 28)

Valmisteluaineisto 
kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä 
oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä opeista ja periaatteista, joita 
oppilaat oppivat tutkiessaan lukualuetta 4. Nefi – Morm. 
8:11 (viikko 28), mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä 
oppiaiheesi osana. Opettamasi oppiaihe keskittyy vain muu-
tamiin näistä opeista ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen 
kehotuksia, kun mietit oppilaiden tarpeita.

Päivä 1 (4. Nefi)
Kun oppilaat tutkivat olosuhteita nefiläisten keskuudessa 
miltei 200 vuoden aikana Vapahtajan käynnin jälkeen, he 
oppivat, että kun ihmiset pyrkivät yhdessä kokemaan käänty-
myksen Herraan, heistä tulee yhtä ja he kokevat yhä suurem-
paa onnea. He huomasivat myös, että ylpeys luo hajaannusta 
ja johtaa suurempaan jumalattomuuteen.

Päivä 2 (Mormon 1–2)
Mormonin vanhurskaan elämän esimerkki opetti oppilaille, 
mitä on olla vakavamielinen ja nopea havaitsemaan. He 
oppivat, että me voimme päättää elää vanhurskaina jopa 
jumalattomassa yhteiskunnassa. Esimerkki nefiläiskansan 
jumalattomuudesta opetti oppilaita ymmärtämään seuraavat 
periaatteet: Jumalattomuus ja epäusko karkottavat Her-
ran lahjat ja Pyhän Hengen vaikutuksen. Jos murheemme 
synnistä saa aikaan parannuksen, se johtaa meidät tulemaan 
Kristuksen luokse nöyrin sydämin. Murhe, joka aiheutuu vain 
synnin seurauksista, johtaa tuomioon (eli siihen, että edisty-
misemme kohti iankaikkista elämää pysähtyy).

Päivä 3 (Mormon 3–6)
Kun oppilaat tutkivat Herran kärsivällisyyttä nefiläisiä koh-
taan, he oppivat, että Herra antaa meille riittävästi mahdol-
lisuuksia tehdä parannuksen synneistämme. Nefiläiset kui-
tenkin kieltäytyivät tekemästä parannusta ja halusivat kostaa 
lamanilaisille. Koska Herra kieltää koston tavoittelemisen, 
Mormon päätti luopua nefiläissotajoukkojen johtamisesta. 
Se, mihin nefiläisten kostonhaluiset pyrkimykset johtivat, aut-
toi oppilaita ymmärtämään, että Jumalan tuomiot voittavat 
jumalattomat. Mormon näki omin silmin kansansa täydellisen 
tuhon, ja hän valitti heidän kukistumistaan.

Päivä 4 (Mormon 7:1–8:11)
Mormon päätti aikakirjansa puhuttelemalla lamanilaisten 
jälkeläisiä. Oppilaat oppivat, että Herra tarjoaa lunastuksen 
kaikille niille ihmisille, jotka ottavat vastaan Hänen evanke-
liuminsa periaatteet ja toimitukset. Mormon kuoli, ja Moroni 
kirjoitti nefiläisten tuhon jälkeisistä olosuhteista. Moronin 
esimerkistä oppilaat oppivat, että silloinkin kun he ovat yksin, 
he voivat päättää pysyä uskollisina.
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KOTIOPISKELUSEMINAARIN OPPIAIHE

• Mitä mielestänne tarkoittaa Jeesuksen syleilyyn pääseminen? 
(Syleily on suojelemisen ja kiintymyksen ele.)

• Mitä me voimme kohdan Morm. 5:11 mukaan tehdä pääs-
täksemme tällaiseen syleilyyn? (Tekemällä parannuksen 
me voimme päästä ”Jeesuksen syleilyyn”. Kirjoita tämä 
periaate taululle.)

Lue tai kehota yhtä oppilasta lukemaan seitsemänkymmenen 
koorumin jäsenen, vanhin Kent F. Richardsin seuraavat sanat. 
Pyydä luokkaa kuuntelemaan ja panemaan merkille, mitä ”Jee-
suksen syleilyyn” pääseminen tarkoittaa.

”Kaikki, jotka tulevat, voivat päästä ’Jeesuksen syleilyyn’ [Morm. 
5:11]. Kaikki sielut voivat parantua Hänen voimastaan. Kaikki 
kivut voivat lievittyä. Hänessä sielumme voi ’löytää levon’ [Matt. 
11:29]. Kuolevaisuuden olosuhteemme eivät kenties heti muutu, 
mutta Hänen rauhansa ja parantava balsaminsa voi niellä tus-
kamme, huolemme, kärsimyksemme ja pelkomme.” (”Sovitus 
kattaa kaiken tuskan”, Liahona, toukokuu 2011, s. 17.)

Kehota oppilaita miettimään tilanteita, jolloin he ovat parannuk-
senteon tuloksena tunteneet olleensa ”Jeesuksen syleilyssä”. 
Pyydä heitä myös pohtimaan, mitä heidän kenties täytyy tehdä 
päästäkseen nyt Hänen syleilyynsä. Todista parannuksenteon 
lohdullisista ja varjelevista seurauksista.

Havainnollista erästä toista periaatetta luvussa Morm. 5 
asettamalla korkki tai jokin muu kelluva esine vesikattilaan. 
Pyydä kahta tai kolmea oppilasta puhaltamaan sitä eri suuntiin. 
Kysy, kuinka suuri vaikutus itse korkilla on siihen, mihin se on 
menossa. Kannusta oppilaita luvun tutkimista jatkaessaan pane-
maan merkille, kuinka tämä korkki voisi olla nefiläisten kaltainen.

Kirjoita taululle: Kun me kieltäydymme tekemästä parannusta … 
Kehota sitten yhtä oppilasta lukemaan ääneen Morm. 5:2, 16–19 
samalla kun luokka etsii syitä siihen, miksi nefiläiset kieltäytyivät 
tekemästä parannusta. Pyydä oppilaita täydentämään taululla 
oleva lause virkkeeksi sen pohjalta, mitä he löytävät näistä 
jakeista. Kun oppilaat vastaavat, voisit esittää seuraavia kysymyk-
siä auttaaksesi heitä ymmärtämään joitakin jakeissa olevia sanoja 
ja ilmauksia:

• Mitä teidän mielestänne jakeessa 16 tarkoittaa se, että on 
”ilman Kristusta ja Jumalaa maailmassa”? (Elää ilman uskoa 
Jeesukseen Kristukseen tai taivaalliseen Isään ja ilman Heidän 
vaikutustaan ja johdatustaan.)

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että ”ajetaan ympäriinsä 
kuin akanoita tuulessa”? (Morm. 5:16.) (Voisit selittää, että 

akanoilla tarkoitetaan heiniä ja jyvien kuorikerrosta, jotka 
ilmavirran avulla lentävät pois puimisen aikana.)

• Miltähän teistä tuntuisi, jos olisitte valtamerellä aluksessa, jossa 
ei ole ankkuria eikä purjeita eikä mitään, millä sitä voisi ohjata? 
Millä tavoin tämä tilanne muistuttaa nefiläisten olosuhteita?

Selitä, että luvussa Morm. 5 opetetaan, että kun me kieltäy-
dymme tekemästä parannusta, Henki vetäytyy pois ja 
me menetämme Herran johdatuksen. Kirjoita tämä periaate 
taululle niin että se täydentää lauseen, jota aloit kirjoittaa aikai-
semmin. Pyydä oppilaita pohtimaan omassa elämässään olleita 
tilanteita, jolloin he ovat ehkä kokeneet tämän periaatteen.

Voisit antaa oppilaiden verrata näitä kahta taululle kirjoitettua 
periaatetta esittämällä seuraavan kysymyksen: Kuinka näiden 
kahden taululle kirjoitetun periaatteen perusteella parannuksen 
tekemisen seuraukset eroavat sen seurauksista, että kieltäytyy 
tekemästä parannusta?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Morm. 5:22–24 ja pane-
maan merkille, mitä Mormon kehotti meitä kaikkia tekemään, 
jotta meistä ei tulisi hänen aikansa nefiläisten kaltaisia. Voisit 
kannustaa oppilaita merkitsemään, mitä he löytävät.

Todista kahden taululle kirjoitetun periaatteen totuudesta.

Mormon 6:1–8:11
Nähtyään omin silmin kansansa lopullisen tuhon Mormon 
kirjoittaa lamanilaisten jälkeläisille, ja sitten hän kuolee; hänen 
poikansa Moroni jää yksin
Kehota oppilaita esittämään lyhyt yhteenveto nefiläisten lopulli-
sesta tuhosta käyttäen tarvittaessa apunaan lukujen Morm. 6–8 
tiivistelmiä.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Morm. 7:10 ja pohtimaan 
näitä viimeisiä sanoja, jotka Mormon kirjoitti ennen kuolemaansa.

Seuraava viikko (Mormon 8:12 – Eter 3)
Moroni puhui Jeesuksen Kristuksen kanssa, ja hänelle näytettiin 
meidän aikamme. Mistä Moroni varoitti meitä? Myös Jeredin 
veljellä oli suuri usko. Hän näki Jeesuksen Kristuksen ja puhui 
Herran kanssa kasvoista kasvoihin. Kuinka tieto siitä, että Moroni 
ja Jeredin veli kumpikin näkivät Kristuksen ja puhuivat Hänen 
kanssaan, auttaa teitä luottamaan heidän sanoihinsa?
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Johdanto
Kun Moroni oli kirjoittanut kansansa tuhosta ja isänsä 
kuolemasta, hän profetoi Mormonin kirjan esiintulosta ja 
varoitti kirjan hylkäämisen seurauksista. Moroni näki, että 
nefiläisten aikakirja tulisi julki suuren jumalattomuuden 

aikana, jolloin monet rakastaisivat enemmän maallista 
omaisuutta kuin Jumalaa. Hän todisti, että Mormonin 
kirja olisi suuriarvoinen niiden hengellisesti vaarallisten 
olojen keskellä, jotka vallitsisivat viimeisinä aikoina.

OPPIAIHE 141

Mormon 8:12–41

Opetusehdotuksia

Mormon 8:12–32
Moroni profetoi Mormonin kirjan esiintulosta
Laita ennen oppituntia esille esineitä tai kuvia, jotka edustavat tekniikan edistysaskelia. 
Ohjaa oppitunnin alussa oppilaiden huomio esillä oleviin esineisiin ja kuviin. Kehota yhtä 
oppilasta lukemaan ääneen presidentti Ezra Taft Bensonin seuraavat sanat:

”Haluan puhua lahjasta, joka on yksi tärkeimmistä, mitä maailmalle nykyai-
kana on annettu. Lahja, joka on mielessäni, on tärkeämpi kuin mikään niistä 
keksinnöistä, joita teollinen ja teknologinen vallankumous on tuottanut. 
Tämä lahja on ihmiskunnalle jopa arvokkaampi kuin ne monet ihmeelliset 
saavutukset, joita nykyajan lääketieteessä on nähty. Se on ihmiskunnalle 
arvokkaampi lahja kuin avaruuslentojen kehittyminen. Puhun [lahjasta, joka 

on]…” (”Mormonin kirja – uskontomme lakikivi”, Liahona, lokakuu 2011, s. 53.)

• Haluaisitteko te saada sen lahjan, josta presidentti Benson puhui? Miksi?

• Mikähän se lahja voisi olla?

Selitä, että Moroni puhui tästä lahjasta. Pyydä oppilaita lukemaan Morm. 8:12 saadakseen 
selville, mikä tämä lahja on. Auta oppilaita ymmärtämään, että ilmaus ”tämä aikakirja” 
tarkoittaa Mormonin kirjaa. Selitä, että presidentti Benson puhui Mormonin kirjan lahjasta.

Auta oppilaita ymmärtämään Mormonin kirjan arvo kehottamalla heitä lukemaan itsek-
seen Morm. 8:13–16. Ennen kuin he lukevat, pyydä heitä panemaan merkille, mitä Moroni 
opetti Mormonin kirjan arvosta. Auta heitä sitten keskustelemaan löytämistään asioista 
sekä tarkastelemaan niitä esittämällä seuraavia kysymyksiä:

• Jotkut ihmiset saattaisivat ajatella kultalevyjen rahallista arvoa. Mikä levyissä kohdan 
Morm. 8:14 mukaan on todella suuriarvoinen? (Auta oppilaita näkemään, että koska 
Herra ei salli kenenkään saada kultalevyjä ”hyötyäkseen”, niin levyillä itsessään ”ei ole 
mitään arvoa”. Kuitenkin levyille kirjoitettu kertomus ”on suuriarvoinen”.)

• Moroni sanoi, että Mormonin kirjan voisi tuoda esiin ainoastaan sellainen henkilö, jonka 
silmämääränä olisi vain Jumalan kunnia (ks. Morm. 8:15). Mitä tämä teidän mielestänne 
tarkoittaa? (Samalla kun oppilaat keskustelevat tästä kysymyksestä, voisit kehottaa heitä 
lukemaan kohdan JS–H 46, joka sisältää Moronin myöhemmät ohjeet Joseph Smithille, 
ennen kuin tämä toi julki Mormonin kirjan.)

• Kuinka Moronin kuvaus Mormonin kirjan esiintulosta kohdassa Morm. 8:16 auttaa 
kirjan suuren arvon selittämisessä?

Kuten on kirjoitettu kohtaan Morm. 8:17–21, Moroni varoitti niitä, jotka tuomitsisivat Mor-
monin kirjan tai vastustaisivat sitä. Kehota oppilaita lukemaan nämä jakeet ja panemaan 
merkille Moronin varoitukset.

• Mitkä ovat Moronin varoitukset niille, jotka hylkäävät Mormonin kirjan tai arvostelevat 
sitä?

• Minkä totuuden te opitte jakeesta Morm. 8:22? Millä tavoin Mormonin kirjan esiintulo 
viimeisinä aikoina auttaa Herran iankaikkisten tarkoitusten toteutumisessa?
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MORMON 8:12 – 41

Selitä, että kohdassa Morm. 8:23–25 Moroni puhuu niiden uskollisten pyhien rukouksista, 
jotka olivat eläneet ennen hänen aikaansa. Hän sanoi heidän huutavan tomusta Herran 
puoleen. Pyydä oppilaita lukemaan tämä kohta itsekseen ja panemaan merkille, mitä pyhät 
muinaisella Amerikan mantereella rukoilivat Mormonin kirjaan liittyen.

• Keiden puolesta muinaiset pyhät rukoilivat? (He rukoilivat veljiensä puolesta – eli 
lamanilaisten ja näiden jälkeläisten puolesta – ja sen henkilön puolesta, joka toisi julki 
Mormonin kirjan – eli profeetta Joseph Smithin puolesta.)

Selitä, että Moroni kuvaili sen ajan olosuhteita, jolloin Mormonin kirja tulisi julki. Pyydä 
heitä sitten kuvittelemaan, että he ovat Moronin paikalla ja elävät yli 1 600 vuoden takaista 
aikaa ja saavat näyn meidän ajastamme.

Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimis-
päiväkirjaan muutama virke, joissa he kuvailevat meidän aikamme hengellisiä olosuhteita. 
Kun oppilailla on ollut riittävästi aikaa kirjoittaa, pyydä muutamia heistä kertomaan, mitä 
he ovat kirjoittaneet. Pyydä sitten oppilaita lukemaan itsekseen Morm. 8:26–32 ja vertaa-
maan kirjoittamiaan lauseita Moronin profeetalliseen kuvaukseen meidän ajastamme. Jaa 
luokka pareihin. Pyydä kutakin paria kertomaan muutamia yhtäläisyyksiä ja eroja omien 
kuvauksiensa ja Moronin kuvauksen välillä.

• Mikä Moronin kuvauksessa meidän ajastamme pitää teidän mielestänne paikkansa?

Kirjoita taululle seuraava tiivistelmä Moronin profetioista: Mormonin kirja tulee julki 
Jumalan voimasta suuren jumalattomuuden aikana. Jos olet laittanut esille esineitä tai 
kuvia, jotka edustavat tekniikan tai lääketieteen keksintöjä, voisit laittaa niiden viereen 
Mormonin kirjan. Auta oppilaita pohtimaan Mormonin kirjan arvoa omassa elämässään ja 
todistamaan siitä esittämällä seuraavanlaisia kysymyksiä:

• Kuinka Mormonin kirja voi auttaa meitä vastustamaan meidän aikamme 
jumalattomuutta?

• Millä tavoin Mormonin kirja on arvokkaampi kuin tekniikan tai lääketieteen keksinnöt?

• Miksihän Mormonin kirja on ”yksi tärkeimmistä [lahjoista], mitä maailmalle nykyaikana 
on annettu”, kuten presidentti Benson on sanonut?

• Mitä sanoisitte, jos joku ystävä kysyisi teiltä, miksi Mormonin kirja on teille arvokas?

Mormon 8:33–41
Moroni näkee viimeiset ajat ja tuomitsee aikamme hengellisen jumalattomuuden
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Morm. 8:35. Ennen kuin hän lukee, tähdennä, että 
tässä jakeessa Moroni puhuu suoraan meille.

• Kuinka tämä jae voisi vaikuttaa siihen, miten me luemme Mormonin kirjaa?

Kun oppilaat ovat keskustelleet tästä kysymyksestä, lue presidentti Ezra Taft Bensonin 
seuraava lausunto, jossa hän puhui Mormonin kirjan profeetoista:

”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. 56.)

Kannusta oppilaita noudattamaan tätä neuvoa, kun he tutkivat loppuosaa Moronin 
sanoista luvussa Morm. 8.

Pyydä oppilaita ajattelemaan tilannetta, jolloin he huomasivat jonkun tarvitsevan apua – 
ajallista, emotionaalista, sosiaalista tai hengellistä. Kehota heitä miettimään, mitä he tekivät 
tämän henkilön auttamiseksi – tai elleivät he auttaneet, mitä he olisivat voineet tehdä. 
Kehota heitä myös pohtimaan, miksi he päättivät auttaa tai olla auttamatta.

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Morm. 8:33–41. Pyydä 
luokkaa seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mistä syistä jotkut ihmiset viimeisinä 
aikoina eivät auta avun tarpeessa olevia.

• Miksihän jotkut ihmiset viimeisinä aikoina eivät auta niitä, jotka tarvitsevat apua? (Mah-
dollisia vastauksia: ylpeydestä, pahuudesta, koska rakastavat rahaa ja hienoja vaatteita 
enemmän kuin rakastavat apua tarvitsevia ja haluavat maailman ylistystä.)

Pyydä oppilaita 
kertomaan 
kirjoittamistaan 
vastauksista
Kannusta oppilaita aika 
ajoin kertomaan, mitä 
he ovat kirjoittaneet 
seminaarimuistivihkoon 
tai pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaan. 
Pidä huoli siitä, että 
kiität oppilaita kerto-
misesta ja kehut heitä 
vilpittömästi. Kun varaat 
tähän aikaa oppitun-
nilla, autat luomaan 
oppimisilmapiirin, jossa 
vallitsee rakkaus ja 
kunnioitus.
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• Jakeessa Morm. 8:38 Mormon käyttää sanaa saastaiset. Mitä maailmassa nykyisin ilmeneviä vai-
kutteita voitaisiin pitää saastaisina? (Mahdollisia vastauksia: ylpeys, pornografia ja rahanhimo.)

Pyydä oppilaita kirjoittamaan virke, jossa he esittävät lyhyesti, mitä he ovat oppineet koh-
dan Morm. 8:36–41 perusteella meidän vastuustamme huolehtia köyhistä ja tarvitsevista. 
Kehota kahta tai kolmea oppilasta lukemaan oma virkkeensä luokalle. Vaikka oppilaat 
saattavat käyttää eri sanoja, heidän tulisi pystyä tunnistamaan seuraava totuus: Jumala 
pitää meitä tilivelvollisina siitä, millä tavoin me kohtelemme köyhiä ja tarvitsevia.

• Mitkä ovat teidän mielestänne yleisimpiä tarpeita koulussanne tai paikkakunnallanne? 
Mitä kirkon nuoret voivat tehdä auttaakseen niiden ihmisten huolehtimisessa, joilla on 
näitä tarpeita? (Auta oppilaita ymmärtämään, ettei heidän odoteta antavan rahojaan ja 
aikaansa jokaiseen kelvolliseen hankkeeseen tai jokaiselle, joka pyytää apua. Nuoret saa-
vat monia tilaisuuksia auttaa apua tarvitsevia omassa perheessään ja kirkossa. Sen lisäksi 
he voivat noudattaa Hengen johdatusta palvellessaan omin päin.)

• Mitä kirkon nuoret voivat teidän mielestänne tehdä huolehtiakseen köyhistä? (Mikäli 
oppilaat eivät mainitse paastouhreja, voisit tähdentää paastouhrien maksamista luke-
malla otsikon ”Paastosunnuntai” alla olevan tekstin julkaisusta Lujana uskossa – evanke-
liumiaiheinen hakuteos, 2005, s. 104–105.)

Kehota tämän keskustelun jälkeen oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan yhdestä tai kahdesta asiasta, jotka he voivat tehdä huoleh-
tiakseen köyhistä ja apua tarvitsevista. He voisivat kirjoittaa ehdotuksia, joita he ovat kuulleet 
oppitunnin aikana, tai omia ideoita. Kehota heitä kirjoittamaan tavoite, jonka mukaan he 
tekevät yhden näistä asioista tulevina viikkoina. Kannusta heitä toteuttamaan tavoitteensa.

Kommentteja ja taustatietoja
Mormon 8:14–18. ”Siunattu olkoon se, joka tuo 
tämän valoon”

Moroni profetoi profeetta Joseph Smithistä, joka valit-
tiin tuomaan Mormonin kirja maailmalle (ks. Morm. 
8:15–16). Monet muutkin muinaiset profeetat tiesivät 
Joseph Smithistä ja rukoilivat, että hän suoriutuisi hyvin 
kääntäessään ja tuodessaan julki kultalevyt toteuttaen 
siten Jumalan tarkoitukset (ks. Morm. 8:23–25; OL 
10:46). Presidentti Boyd K. Packer kahdentoista aposto-
lin koorumista on puhunut Joseph Smithin tehtävästä 
Mormonin kirjan esiin tuomisessa:

”Totuus on yksinkertaisesti se, että hän oli Jumalan pro-
feetta – ei enempää eikä hiukkastakaan vähempää!

Pyhät kirjoitukset eivät olleet niinkään lähtöisin Joseph 
Smithiltä itseltään kuin hänen kauttaan. Joseph oli 
kanava, jonka kautta ilmoitukset annettiin. – –

Profeetta Joseph Smith oli kouluakäymätön maalais-
poika. Kun luemme joitakin alkuperäisiä kirjeitä hänen 
nuoruusajaltaan, huomaamme hänen olleen jokseenkin 
hiomaton oikeinkirjoituksessa, kieliopissa ja ilmaisussaan.

Se, että ilmoitukset tulivat hänen kauttaan edes jossa-
kin määrin hiotussa kirjallisessa muodossa, on suoranai-
nen ihme.” (Ks. ”Me uskomme kaiken sen, mitä Jumala 
on ilmoittanut”, Valkeus, joulukuu 1974, s. 513.)

Mormon 8:37–38. Kuinka köyhistä ja tarvitsevista 
huolehtiminen liittyy iankaikkiseen onneen?

Piispa H. David Burton, entinen johtava piispa, on todis-
tanut köyhistä ja tarvitsevista huolehtimisen iankaikki-
sista seurauksista:

”Se tarkoitus ja ne lupaukset ja periaatteet, jotka 
vahvistavat työmme huolehtia köyhistä ja tarvitsevista, 
ulottuvat kauas yli kuolevaisuuden rajojen. Tätä pyhää 
työtä ei tehdä vain niiden hyväksi ja siunaukseksi, jotka 
kärsivät tai ovat puutteenalaisia. Me Jumalan pojat ja 
tyttäret emme voi periä iankaikkista elämää täydessä 
määrin, ellemme panosta täysin toisistamme huoleh-
timiseen ollessamme täällä maan päällä. Juuri uhraa-
malla aikaamme ja antamalla omastamme muille hyvää 
hyvyyttämme me opimme uhraamisen ja pyhittämisen 
selestisiä periaatteita.” (”Huoltotyö – pyhittävää työtä”, 
Liahona, toukokuu 2011, s. 81–82.)
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Johdanto
Moroni päätti isänsä aikakirjan kehottaen kaikkia niitä, 
jotka eivät usko Jeesukseen Kristukseen, kääntymään 
Herran puoleen tekemällä parannuksen. Hän opetti, 
että Jumala on ihmeiden Jumala, joka ei muutu, ja että 

ihmeet lakkaavat vain epäuskon tähden. Hän kannusti 
ihmisiä uskomaan Jeesukseen Kristukseen ja rukoi-
lemaan Isää koko sydämestään Jeesuksen Kristuksen 
nimessä saadakseen sitä, mitä he tarvitsevat.

OPPIAIHE 142

Mormon 9

Opetusehdotuksia

Mormon 9:1–6
Moroni kehottaa niitä, jotka eivät usko Jeesukseen Kristukseen, tekemään 
parannuksen
Pyydä oppilaita miettimään tilannetta, jolloin he ovat tunteneet olonsa epämukavaksi. 
Kehota muutamaa oppilasta kertomaan kokemuksestaan ja selittämään, miksi he tunsivat 
olonsa epämukavaksi. Voisit myös kysyä heiltä, mikä olisi auttanut heitä tuntemaan olonsa 
kyseisissä tilanteissa mukavammaksi.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Morm. 9:1–5 ja panemaan merkille, mitä epämu-
kavaa tilannetta Moroni kuvaili. (Voisit kehottaa oppilaita lukemaan myös kohdan Alma 
12:12–15 ja kirjoittamaan tämän viitteen kohdan Morm. 9:1–5 viereen.)

• Miltä jumalattomista tuntuu Isän Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen edessä viimeisellä 
tuomiolla? Miksi heistä tuntuu siltä?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan presidentti Joseph Fielding Smithin seuraavat sanat:

”Pelastusta ei voi olla ilman parannusta. Ihminen ei voi päästä Jumalan 
valtakuntaan synneissään. Olisi hyvin epäjohdonmukaista, että ihminen 
tulisi Isän kasvojen eteen ja asuisi Jumalan kasvojen edessä synneissään.

Luulen, että maan päällä on hyvin monia ihmisiä, monia heistä ehkä kir-
kossa – 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 tekevät 
parannuksen, kenties henkimaailmassa.

Heidän pitäisi lukea nämä Moronin sanat [lainaa kohtaa Morm. 9:3–5].

Luuletteko, että ihminen, jonka elämä on ollut täynnä turmelusta, joka on kapinoinut 
Jumalaa vastaan, jolla ei ole ollut parannuksen henkeä, olisi onnellinen tai tuntisi olonsa 
mukavaksi, jos hänen sallittaisiin tulla Jumalan kasvojen eteen?” (Pelastuksen oppeja, toim. 
Bruce R. McConkie, 3 osaa, 1977–1982, osa 2, s. 186, alkuperäinen kursivointi poistettu.)

• Miksi meidän täytyy tehdä parannus synneistämme tänään eikä odottaa viimeiseen 
tuomioon? (Voisit auttaa oppilaita vastaamaan tähän kysymykseen kehottamalla heitä 
lukemaan kohdan Alma 34:33–38.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Morm. 9:6. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana 
ja panemaan merkille, mitä epäuskoisten täytyy tehdä voidakseen tuntea olonsa muka-
vaksi Jumalan edessä. Kun oppilaat ovat kertoneet, mitä ovat saaneet selville, pyydä heitä 
mainitsemaan, mitkä sanat ja ilmaukset jakeessa Morm. 9:6 kuvailevat ihmisiä, jotka ovat 
kääntyneet Herran puoleen ja rukoilleet anteeksiantoa. Voisit ehdottaa, että oppilaat mer-
kitsevät löytämänsä sanat ja ilmaukset.

Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimis-
päiväkirjaan periaate, joka tiivistää jakeen Morm. 9:6. Pyydä kahta tai kolmea oppilasta 
lukemaan, mitä he ovat kirjoittaneet. Vaikka oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, heidän 
vastauksistaan tulisi käydä ilmi seuraava totuus: Jos teemme parannuksen, meidät 
havaitaan tahrattomiksi, kun menemme Jumalan eteen.

Pyydä yksittäisiä 
oppilaita vastaamaan
Pyytämällä yksittäisiä 
oppilaita vastaamaan 
voit edistää niiden oppi-
laiden osallistumista, 
jotka eivät useinkaan 
osallistu keskusteluun. 
Auta oppilaita valmis-
tautumaan osallistumi-
seen antamalla heille 
aikaa miettiä, ennen 
kuin pyydät heitä kerto-
maan. Pidä huoli siitä, 
ettet nolaa heitä tai 
painosta heitä osallistu-
maan, jos se saa heidät 
vaivautuneiksi.
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Todista, että tekemällä parannuksen ja elämällä vanhurskaasti me voimme valmistautua 
niin että tunnemme olomme mukavaksi Herran edessä. Kehota oppilaita pohtimaan, mitä 
heidän tulee tehdä nyt ollakseen valmiita kohtaamaan Herran.

Mormon 9:7–20
Moroni julistaa, että Jumala tekee ihmeitä ja vastaa uskollisten rukouksiin
Kirjoita taululle sana ihmeet. Kysy oppilailta, kuinka he määrittelevät tämän sanan. Kun 
muutama oppilas on vastannut, kehota luokkaa etsimään Pyhien kirjoitusten oppaasta 
hakusana Ihme. Pyydä heitä lukemaan hakusana- artikkeli ja etsimään tietoa, joka voisi 
selventää tai täydentää heidän ehdottamaansa määritelmää.

• Miksihän jotkut ihmiset eivät usko ihmeisiin?

Tiivistä Morm. 9:7–8 selittämällä, että Moroni puhutteli niitä viimeisten aikojen ihmisiä, jotka 
väittäisivät, ettei ilmoitusta, profetoimista, hengellisiä lahjoja eikä ihmeitä enää tapahdu.

Järjestä oppilaat pareiksi. Kehota kunkin parin toista oppilasta lukemaan itsekseen Morm. 9:9–
11 samalla kun toinen lukee itsekseen Morm. 9:15–19. Pyydä kutakin oppilasta kirjoittamaan 
pääajatukset, jotka Moroni toi esiin saadakseen ihmiset uskomaan ihmeisiin. Kun oppilailla on 
ollut riittävästi aikaa kirjoittaa, kehota heitä kertomaan parilleen, mitä he ovat kirjoittaneet.

Kirjoita taulun vasemmalle puolelle Ihmeet lakkaavat, kun me …

Kirjoita taulun oikealle puolelle Ihmeitä voi tapahtua, kun me …

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Morm. 9:20 ja pyydä luokkaa panemaan merkille 
kolme syytä, joiden vuoksi Jumala saattaisi lakata tekemästä ihmeitä lastensa keskuudessa. 
Kehota yhtä oppilasta kirjoittamaan nämä syyt taululle siten, että ne täydentävät taulun 
vasemmalla puolella olevan lauseen, kuten seuraavasta taulukosta näkyy.

Pyydä oppilaita muotoilemaan kukin ihmeiden lakkaamisen syytä koskeva lausuma siten, 
että se ilmaisee, millä ehdoilla ihmeet ovat mahdollisia. Heidän vastaustensa tulisi olla 
samanlaisia kuin taulukon oikealla puolella olevat esimerkit.

Ihmeet lakkaavat, kun me … Ihmeitä voi tapahtua, kun me …

vaivumme epäuskoon vahvistamme uskoamme

poikkeamme oikealta tieltä elämme oikein tai pidämme Jumalan käskyt

emme tunne Jumalaa, johon meidän tulisi 
turvata

opimme tuntemaan Jumalan ja turvaamaan 
Häneen

Kehota oppilaita tarkastelemaan pikaisesti jakeita Morm. 9:9, 19 ja panemaan merkille, mitä 
Moroni opettaa Jumalan luonteesta. Kun oppilaat ovat kertoneet, mitä ovat löytäneet, kysy:

• Koska me tiedämme, että Jumala on muuttumaton ja että Hän on tehnyt ihmeitä 
lastensa keskuudessa entisinä aikoina, mitä me voimme tietää Hänen halukkuudes-
taan tehdä ihmeitä meidän elämässämme nykyään? (Vaikka oppilaat saattavat käyttää 
eri sanoja, heidän tulisi ilmaista seuraava periaate: Jumala on aina tehnyt ihmeitä, ja 
koska Hän on muuttumaton, Hän tekee yhä ihmeitä uskomme mukaisesti. Voisit 
kirjoittaa tämän periaatteen taululle ja ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat sen pyhiin 
kirjoituksiinsa kohdan Morm. 9:19–20 viereen.)

Selitä, että me voimme kokea Jumalan ihmeellistä voimaa omassa elämässämme monin 
tavoin. Auta oppilaita miettimään, millä tavoin Jumala on yhä ihmeiden Jumala, kehot-
tamalla yhtä oppilasta lukemaan Alkeisyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa palvelleen 
sisar Sydney S. Reynoldsin seuraavat sanat:

”Olen oppinut – –, että Herra auttaa meitä elämämme joka vaiheessa, kun pyrimme palve-
lemaan Häntä ja tekemään Hänen tahtonsa.

Uskon, että me kaikki voimme todistaa näistä pienistä ihmeistä. Me tunnemme lapsia, jotka 
pyytävät rukouksessa apua löytääkseen jonkin kadonneen esineen ja sitten löytävät sen. Me 
tiedämme nuoria, jotka keräävät rohkeutta seisoa Jumalan todistajina ja tuntevat Hänen tukea 
antavan kätensä. Me tunnemme ystäviä, jotka maksavat kymmenyksensä viimeisillä rahoil-
laan ja sitten kuin ihmeen kautta huomaavat pystyvänsä maksamaan opiskelumaksunsa tai 
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vuokransa tai jollakin tavalla hankkimaan ruokaa perheelleen. Voimme kertoa kokemuksista, 
jolloin rukouksiimme on vastattu, 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. 13.)

• Mitä sellaisia kokemuksia teillä on ollut, jotka vahvistavat, että Jumala on yhä ihmeiden Jumala?

Mormon 9:21–37
Moroni kehottaa epäuskoisia uskomaan Jeesukseen Kristukseen ja rukoilemaan 
Hänen nimessään
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Morm. 9:21. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana 
ja panemaan merkille, miten Moroni opetti rukoilemaan taivaallista Isää.

• Mitä Moroni lupasi? (Oppilaiden vastauksista tulisi kuvastua seuraava periaate: Jos me 
rukoilemme uskossa ja Kristuksen nimessä, taivaallinen Isä antaa meille, mitä 
ikinä me pyydämmekin.)

Auta oppilaita ymmärtämään, mitä ”Kristuksen nimessä” rukoileminen tarkoittaa, kehot-
tamalla yhtä oppilasta lukemaan seuraava lausunto:

”Me rukoilemme Kristuksen nimessä silloin, kun meidän mielemme on Kristuksen mieli ja 
meidän toiveemme ovat Kristuksen toiveita – kun Hänen sanansa pysyvät meissä (ks. Joh. 
15:7). Sitten me pyydämme sellaista, mitä Jumala voi suoda. Moniin rukouksiin ei saada 
vastausta, koska niitä ei lausuta ollenkaan Kristuksen nimessä. Ne eivät mitenkään edusta 
Hänen mieltään vaan nousevat ihmissydämen itsekkyydestä.” (Bible Dictionary, ”Prayer”.)

Voisit esittää seuraavat kysymykset:

• Kuinka voimme varmistaa, että asiat, joita rukoilemme, ovat sitä, mitä Herra haluaa meille?

• Milloin olette nähneet, että jakeessa Morm. 9:21 annettu lupaus on täyttynyt? (Sinun 
täytyy ehkä antaa oppilaille hetki aikaa ajatella tätä kysymystä, ennen kuin he vastaavat.)

Tiivistä Morm. 9:22–25 selittämällä, että Vapahtaja lupasi opetuslapsilleen siunauksia, kun 
Hän lähetti heidät opettamaan evankeliumia. Pyydä oppilaita silmäilemään jakeita Morm. 
9:22–25 ja mainitsemaan joitakin niistä siunauksista.

• Mitä teille merkitsee se, että Vapahtaja ”vahvistaa kaikki sanansa”? (Ks. Morm. 9:25.)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Morm. 9:27–29 ja panemaan merkille, mitkä asenteet ja teot 
auttavat heitä olemaan kelvollisia ja saamaan Jumalan apua. Voisit pyytää oppilaita kirjoittamaan 
näistä jakeista tiivistelmän seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan.

Päätä tämä oppitunti siten, että tiivistät kohdan Morm. 9:30–34 kertomalla oppilaille, että 
Moroni oli huolissaan siitä, että jotkut ihmiset viimeisinä aikoina hylkäisivät Mormonin 
kirjan sanoman niiden ihmisten vajavaisuuksien vuoksi, jotka ovat kirjoittaneet sen, ja sen 
kielen vajavaisuuksien vuoksi, jolla se kirjoitettiin. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 
Morm. 9:35–37. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mistä syistä 
Mormon ja muut rukoilivat, että Mormonin kirja tulisi julki myöhempinä aikoina. (Jotta 
heidän veljiensä eli lamanilaisten jälkeläiset voitaisiin palauttaa ”Kristuksen tuntemiseen” 
ja niihin liittoihin, jotka Jumala on tehnyt Israelin huoneen kanssa.)

Auta oppilaita luomaan katsaus siihen, mitä he ovat tänään oppineet, esittämällä seuraavat 
kysymykset:

• Millä tavoin Mormonin kirja on todiste siitä, että Jumala on ihmeiden Jumala ja että Hän 
vastaa rukouksiin?

• Mitä sellaisia totuuksia olette tänään oppineet, jotka vaikuttavat teidän henkilökohtaisiin 
rukouksiinne?

Kertaus: Mormon
Käytä jonkin verran aikaa auttaaksesi oppilaita kertaamaan Mormonin kirjan. Pyydä heitä miet-
timään, mitä he ovat oppineet tästä kirjasta sekä seminaarissa että tutkiessaan pyhiä kirjoituksia 
itsekseen. Kehota heitä silmäilemään pikaisesti joitakin Mormonin kirjan lukujen tiivistelmiä 
auttaaksesi heitä muistamaan. Pyydä muutamia oppilaita kertomaan, mikä Mormonin kirjassa 
on innoittanut heitä tai auttanut heitä saamaan suuremman uskon Jeesukseen Kristukseen.
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JOHDANTO:  

Eterin kirja
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Kun oppilaat tutkivat Eterin kirjaa, he saavat 
tietoa jerediläisistä – ryhmästä ihmisiä, jotka 
matkustivat läntiselle pallonpuoliskolle ja 
elivät siellä monia vuosisatoja ennen Lehin 
väen saapumista. Oppilaat oppivat tärkeitä 
periaatteita rukouksesta, ilmoituksesta ja 
siitä, mikä yhteys on uskon osoittamisella 
Jeesukseen Kristukseen ja hengellisen 
tiedon saamisella. Lisäksi he saavat tietoa 
profeettojen tehtävästä taivuttaa ihmisiä 
tekemään parannus ja siitä, mitä seurauk-
sia koituu niille, jotka hylkäävät Jeesuksen 
Kristuksen ja Hänen profeettansa.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Moroni laati tämän kirjan lyhennelmänä 24 
kultalevystä, joita nimitetään Eterin levyiksi. 
Kirja on saanut nimensä profeetta Eterin 
mukaan, joka oli viimeinen jerediläisten 
profeetta ja laati aikakirjan heidän historias-
taan (ks. Et. 15:33–34). Suunnilleen 500 
vuotta ennen kuin Moroni laati lyhennel-
mänsä pyhistä aikakirjoista, jotkut Limhin 
kansasta löysivät Eterin levyt etsiessään 
Sarahemlan maata (ks. Moosia 8:7–11; Et. 
1:2). Nefiläiset profeetat ja aikakirjanpi-
täjät antoivat Eterin levyt eteenpäin aina 
seuraavalle, kunnes ne päätyivät Moronin 
haltuun. Moroni totesi, ettei hän ollut sisäl-
lyttänyt omaan lyhennelmäänsä ”sadatta-
kaan osaa” aikakirjasta (Et. 15:33).

Keille tämä kirja kirjoitettiin ja 
miksi?
Koska Moroni laati lyhennelmän Eterin 
levyistä sen jälkeen kun jerediläiset ja 
hänen oma kansansa oli tuhottu, hän 
tarkoitti tämän kirjan meidän aikamme 
ihmisille. Moroni kehotti myöhempien 
aikojen pakanoita tekemään parannuk-
sen, palvelemaan Jumalaa ja lopettamaan 
salaliitot (ks. Et. 2:11–12; 8:23). Lisäksi 
hän kirjoitti muistiin Jeesuksen Kristuksen 
sanat, jotka kutsuvat kaikkia maan ääriä 
tekemään parannuksen, tulemaan Hänen 
luokseen, ottamaan kasteen ja vastaanot-
tamaan tiedon, joka pidätetään maail-
malta epäuskon tähden (ks. Et. 4:13–18).

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Eter päätti aikakirjan kansastaan sen vii-
meisen suuren taistelun aikana ja jälkeen, 
jossa saivat surmansa kaikki paitsi kaksi 
jerediläistä – hän itse ja Koriantumr (ks. 
Et. 13:13–14; 15:32–33). Sitten hän kätki 
kirjoituksensa ”sillä tavalla, että Limhin 
kansa löysi ne” (Et. 15:33; ks. myös 
Moosia 8:7–9). Moroni lyhensi Eterin 
aikakirjan suunnilleen vuosina 400–421 
jKr. (ks. Morm. 8:3–6; Moroni 10:1). 
Moroni kirjoitti, että jerediläiset hävitettiin 
”tässä pohjoisessa maassa” (Et. 1:1), mikä 
viittaa siihen, että hän on ehkä ollut siinä 
maassa, jossa heidät hävitettiin, kun hän 
laati lyhennelmän heidän aikakirjastaan.

Mitä erityisiä 
asiakokonaisuuksia tässä 
kirjassa on?
Toisin kuin Mormonin kirjan muissa 
kirjoissa, Eterin kirjassa ei kerrota Lehin 
jälkeläisten historiaa. Kirjassa kerrotaan, 
kuinka jerediläiset tulivat Babylonin tornilta 
ja matkustivat lupauksen maahan, missä 
heidät lopulta hävitettiin. Eterin kirja on 
nefiläisten aikakirjan ohella toinen todistus, 
joka havainnollistaa, että ”mikä kansakunta 
[lupauksen maata] hallussaan pitääkin, sen 
on palveltava Jumalaa, tai se hävitetään, – – 
kun se on kypsynyt pahuudessa” (Et. 2:9).
Jeesuksen Kristuksen kuolevaisuutta 
edeltävä ilmestyminen Jeredin veljelle ”on 
suurimpia hetkiä muistiin merkityssä histo-
riassa”. Se ”vakiinnutti Jeredin veljen ase-
man yhtenä kaikkien aikojen suurimmista 
Jumalan profeetoista”. (Jeffrey R. Holland, 
Christ and the New Covenant: The Messia-
nic Message of the Book of Mormon, 1997, 
s. 17.) Moronin kertomus näystä antaa 
voimallisen todistuksen Jeesuksesta Kristuk-
sesta ja tarjoaa selviä opetuksia henkiruu-
miin luonteesta (ks. Et. 3:4–17).

Päätapahtumat
Et. 1–3 Herra säilyttää jerediläisten 
kielen Babylonin tornilla ja lupaa 
johdattaa heidät oivalliseen maa-
han ja kasvattaa heistä suuren kan-
sakunnan. Hän johdattaa heidät 
meren rannalle ja käskee heidän 
valmistaa laivat heidän matkaansa 
varten valtameren yli. Herra 
näyttää Jeredin veljelle itsensä ja 
kaiken muun (ks. Et. 3:26).

Et. 4–5 Moroni sinetöi Jeredin 
veljen kirjoitukset. Hän kirjoittaa 
muistiin Jeesuksen Kristuksen 
selityksen siitä, että nämä kirjoi-
tukset paljastetaan niille, jotka 
osoittavat uskoa Häneen. Moroni 
opettaa, että kolme myöhempien 
aikojen todistajaa todistavat Isän, 
Pojan ja Pyhän Hengen kanssa 
Mormonin kirjasta.

Et. 6–11 Jerediläiset matkusta-
vat luvattuun maahan. Ihmiset 
lisääntyvät ja alkavat levitä eri 
puolille maata. Toisiaan seuraa-
vat vanhurskaat ja jumalattomat 
kuninkaat hallitsevat monien 
sukupolvien ajan. Jerediläiset mil-
tei tuhoutuvat salaliittojen täh-
den. Monet profeetat kehottavat 
kansaa tekemään parannuksen, 
mutta kansa hylkää heidät.

Et. 12 Moroni opettaa, että vaadi-
taan uskoa ennen kuin ihminen 
voi saada hengellisen todistuksen. 
Hän ilmaisee Herralle huolensa 
siitä, että tulevaisuudessa pakanat 
pilkkaavat hänen heikkouttaan 
pyhän aikakirjan kirjoittamisessa, ja 
hän kirjoittaa muistiin Herralta saa-
mansa vastauksen. Moroni kehot-
taa myöhempien aikojen lukijoita 
etsimään Jeesusta Kristusta.

Et. 13–15 Moroni kirjoittaa Eterin 
profetiasta, joka koskee Uutta- 
Jerusalemia. Kun jerediläiset ovat 
hylänneet Eterin, hän näkee omin 
silmin heidän täydellisen tuhonsa 
ja kirjoittaa sen muistiin.
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Opetusehdotuksia

Eter 1:1–32
Moroni kirjoittaa Eterin sukuluettelon aina Babylonin tornin aikaan eläneeseen Jerediin asti
Auta oppilaita muistamaan, mistä Eterin kirja on tullut, tarkastelemalla heidän kanssaan oppi-
kirjan lopussa liitteenä olevaa katsausta lukujen Moosia 7–24 matkoihin. Pyydä heitä katsomaan 
matkaa nro 4 – yritystä löytää Sarahemla. Kehota heitä sitten 
panemaan merkille, mitä Limhin kansa löysi tällä matkalla. 
Pyydä heitä sitten ottamaan esiin Eterin kirjan ensimmäinen 
sivu. Nimen alla olevassa tiivistelmässä selitetään, että Eterin 
kirja on lyhennetty niistä 24 levystä, jotka Limhin kansa löysi.

Selitä, että kun Moroni oli päättänyt isänsä aikakirjan, hän 
laati lyhennelmän eli lyhennetyn version aikakirjasta, joka 
löytyi 24 kultalevyltä. Tämä aikakirja sisälsi jerediläisten 
historian. Jerediläiset asuivat Amerikan mantereella ennen 
nefiläisiä ja lamanilaisia. Pyydä oppilaita lukemaan itsek-
seen Et. 1:1–5 ja panemaan merkille, mitä Moroni päätti 
sisällyttää jerediläisten aikakirjasta tekemäänsä lyhennel-
mään. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he löytävät.

Jos sinulla on käytettävissäsi kuva Babylonin tornista, voisit 
laittaa sen näkyviin. Pyydä oppilaita esittämään lyhyesti, 
mitä he tietävät siitä tornista, johon viitataan jakeessa Et. 
1:5, ja mitä tapahtui niille, jotka yrittivät rakentaa sitä. 
(Tornia nimitetään Babylonin torniksi. Herra sekoitti niiden 
ihmisten kielen, jotka yrittivät rakentaa tornia, ja hajotti hei-
dät heidän jumalattomuutensa vuoksi; ks. 1. Moos. 11:1–9.)

Voisit auttaa oppilaita ymmärtämään, miten jerediläisten ja 
nefiläisten historiat liittyvät yhteen, pyytämällä heitä tarkas-
telemaan Mormonin kirjan kirjanmerkin (varastonumero 32336 130) aikataulukkoa. Selitä, että 
Moroni aloitti kertomuksensa jerediläisten historiasta kirjoittamalla muistiin profeetta Eterin 
esivanhemmat. Eter oli kirjoittanut historian 24 kultalevylle. Moroni kirjoitti muistiin Eterin esi-
vanhemmat aina mieheen nimeltä Jered asti. Jered eli Babylonin tornin aikaan.

Eter 1:33–43
Jeredin veljen rukousten ansiosta hänen perheensä ja ystävänsä saavat armon 
ja johdatusta
Kysy oppilailta, onko kukaan heistä ollut koskaan paikassa, missä he eivät pystyneet 
ymmärtämään sitä kieltä, jota ihmiset heidän ympärillään puhuivat. Pyydä heitä kertomaan, 
miltä heistä tuntui siinä tilanteessa. Pyydä heitä sitten kuvittelemaan, miltä Babylonin tornin 
luona olleista ihmisistä on mahtanut tuntua, kun he käsittivät, että kielten sekoittaminen 
koskisi jokaisen kieltä. Pyydä heitä pohtimaan itsekseen seuraavia kysymyksiä:

Katsaus lukujen Moosia 7–24 matkoihin

Sarahemlan maa

Nefin maa (Lehi- Nefi)

Senifin johtama 
nefiläisryhmä

Ammonin johtama 
tutkimusretkikunta

Yritys löytää Sarahemla

Jerediläisten kansakunnan rauniot 
pohjoisenpuoleisessa maassa

24 kultalevyä (Eterin kirja)

Jotkut nefiläiset 
yrittävät ottaa jälleen 
haltuunsa Nefin maan

Mormonin vedet

Limhin kansan pako

Alma ja hänen 
kansansa lähtevät

Helamin maa

Alman kansa 
pakenee

Johdanto
Moroni laati lyhennelmän Eterin kirjasta niiden 24 kul-
talevyn pohjalta, jotka Limhin lähettämä tutkimusretki-
kunta löysi (ks. Moosia 8:7–11). Nämä levyt sisälsivät jere-
diläisten kansan historian. Jerediläisten kertomus alkaa 
siitä, kun Jered ja hänen veljensä etsivät Herran laupeutta 
ja johdatusta perheilleen ja ystävilleen, kun Herra sekoitti 

ihmisten kielet Babylonin tornilla (ks. 1. Moos. 11). Koska 
Jeredin veli rukoili Herraa uskollisesti, Herra säilytti Jere-
din, hänen veljensä ja heidän perheidensä ja ystäviensä 
kielen. Herra julisti, että Hän johtaisi heidät luvattuun 
maahan, missä heistä tulisi suuri kansakunta.

OPPIAIHE 143

Eter 1
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OPPIAIHE 143

• Jos olisit itse siinä tilanteessa, kenen kanssa kommunikoimista kaipaisit eniten? Miksi?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Et. 1:33–34. Ennen kuin he lukevat, pyydä heitä 
panemaan merkille, 1) keiden kanssa Jered halusi pystyä kommunikoimaan ja 2) kuinka 
hän ehdotti, että ongelma ratkaistaisiin. (Hän halusi pystyä kommunikoimaan perheensä 
kanssa, ja hän pyysi veljeään rukoilemaan, ettei heidän kieltään sekoitettaisi.) Kun oppilaat 
ovat kertoneet, mitä ovat löytäneet, kysy:

• Mitä teidän mielestänne ilmaus ”huuda Herran puoleen” merkitsee?

• Mitä saatte tietää kohdan Et. 1:33–34 perusteella siitä, kuinka Jered suhtautui veljeensä 
ja veljensä rukouksiin?

Jaa luokka pareihin. Pyydä kutakin paria lukemaan keskenään vuorotellen ääneen jakeet 
Et. 1:35–42. Pyydä heitä panemaan merkille Jeredin veljen rukoukset ja Herran vastaukset 
niihin rukouksiin. Kun oppilailla on ollut riittävästi aikaa lukea, kysy:

• Mikä Jeredin veljen rukouksissa tekee teihin vaikutuksen?

• Kuinka Herra vastasi Jeredin veljen rukouksiin?

• Mitä periaatteita voimme oppia siitä, millä tavalla Jeredin veli rukoili, ja siitä, millä tavalla 
Herra vastasi hänen rukouksiinsa? (Kun oppilaat kertovat ajatuksiaan, kannusta heitä 
pohtimaan taivaallisen Isän heitä kohtaan osoittamaa laupeutta ja rakkautta. Kirjoita 
taululle seuraava periaate: Kun me johdonmukaisesti huudamme Jumalan puoleen 
uskossa, Hän osoittaa meitä kohtaan laupeutta.)

Kirjoita ennen oppituntia taululle seuraavat kysymykset. (Tai voisit antaa ne monisteena tai 
lukea ne ääneen hitaasti, jotta oppilaat voivat kirjoittaa ne.)

Millä tavoin taivaallisen Isän puoleen huutaminen eroaa siitä että vain ”pitää rukouksen”?

Milloin olet tuntenut taivaallisen Isän osoittavan laupeutta vastauksena rukoukseen? Milloin per-
heenjäsenet tai ystävät ovat kertoneet sinulle taivaallisen Isän laupeudesta vastauksena rukoukseen?

Mitä Jumalan vastaukset rukouksiimme opettavat meille siitä, mitä Hän tuntee meitä kohtaan?

Mitä voit tehdä saadaksesi rukouksesi merkityksellisemmiksi?

Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäi-
väkirjaan vastaukset näihin kysymyksiin. Voisit antaa heille mahdollisuuden kertoa, mitä he 
ovat kirjoittaneet. Todista, että tiedät taivaallisen Isän rakastavan meitä ja haluavan siunata 
meitä, kun huudamme Hänen puoleensa säännöllisesti.

Selitä, että luvun Et. 1 kertomus voi antaa meille lisänäkemystä Jumalan rakkaudesta meitä 
kohtaan ja siunauksista, jotka tulevat rukouksen kautta. Pyydä oppilaita tarkastelemaan 
itsekseen jakeita Et. 1:34, 36, 38 ja panemaan merkille, mitä Jered pyysi veljeään anomaan 
rukouksissaan. Kehota yhtä oppilasta toimimaan kirjurina ja kirjoittamaan oppilaiden vas-
taukset taululle. Voisit ehdottaa, että kirjuri kirjoittaa nämä vastaukset taululle kirjoittamasi 
periaatteen sanojen ”huudamme Jumalan puoleen” alle.

Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät jakeen Et. 1:38 loppupuolella ilmauksen 
”olkaamme uskollisia Herralle”. Tähdennä, että Jeredin ja hänen veljensä teot osoittavat 
heidän uskonsa Herraan ja heidän halukkuutensa olla kuuliaisia Häntä kohtaan. He pyysi-
vät uskossa niitä siunauksia, joita he tarvitsivat.

Kehota oppilaita tarkastelemaan itsekseen jakeita Et. 1:35, 37, 40–42 ja panemaan merkille, 
millä tavoin Jumala siunasi Jerediä ja tämän veljeä ja heidän perhettään ja ystäviään. Pyydä 
kirjurina toimivaa oppilasta kirjoittamaan oppilaiden huomaamat asiat taululle kirjoit-
tamasi periaatteen sanan laupeutta alle. Varmista, että oppilaat huomaavat Jeredin veljen 
pyyntöjen ja Herran antamien siunausten välisen yhteyden.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Et. 1:43. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja pane-
maan merkille, mitä siunauksia Jumala lupasi, vaikka Jeredin veli ei ollut erikseen pyytänyt niitä.

• Mitä muita siunauksia Herra lupasi kansalle? (Jered pyysi, että hänen veljensä kysyisi Herralta, 
minne heidän pitäisi mennä. Jered oli ajatellut, että Herra voisi johdattaa heidät maahan, 
joka olisi ”oivallisempi kuin mikään muu koko maailmassa” [Et. 1:38]. Herra lupasi johdattaa 
heidät lupauksen maahan. Lisäksi Hän antoi heille täsmälliset ohjeet siitä, kuinka heidän tulee 
tehdä alkuvalmistelut matkaansa varten. Hän myös lupasi, että Hän nostaisi suuren kansa-
kunnan heidän perheistään ja ettei maan päällä tulisi olemaan suurempaa kansakuntaa.)

Kehota oppilaita ottamaan esiin kohta 2. Nefi 4:35. (Voisit ehdottaa, että he merkitsevät 
pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Et. 1:43 viereen kohdan 2. Nefi 4:35.) Pyydä heitä sitten 
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ETER 1

lukemaan itsekseen kohdat 2. Nefi 4:35 ja Et. 1:43 sekä panemaan merkille, mitä nämä 
jakeet opettavat siunauksista, joita Jumala antaa meille vastauksena rukouksiimme.

• Mitä Nefi opettaa kohdassa 2. Nefi 4:35 Jumalan vastauksista rukoukseen? (Jumala 
antaa auliisti niille, jotka etsivät Häntä rukouksessa.) Kuinka jakeessa Et. 1:43 kerrotut 
asiat vahvistavat sen, mitä Nefi julisti jakeessa 2. Nefi 4:35?

• Minkä syyn Herra antoi jakeessa Et. 1:43 luvatessaan enemmän siunauksia kuin jere-
diläiset olivat pyytäneet? (Herra lupasi lisää siunauksia, koska he olivat olleet uskollisia 
rukouksissaan. Voisit ehdottaa, että oppilaat korostavat kohdassa Et. 1:43 seuraavan 
ilmauksen: ”koska olet näin pitkän aikaa huutanut minun puoleeni”.)

• Minkä periaatteen me voimme oppia jakeesta Et. 1:43? (Oppilaat saattavat käyttää eri 
sanoja, mutta heidän tulisi tunnistaa seuraava periaate: Jos säännöllisesti rukoilemme 
Jumalaa uskossa, me voimme saada enemmän siunauksia kuin ne, joita olemme pyy-
täneet. Voisit ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat tämän periaatteen pyhiin kirjoituksiinsa.)

• Milloin olette nähneet tämän periaatteen omassa elämässänne tai jonkun tuntemanne 
ihmisen elämässä?

Kun oppilaat ovat kertoneet vastauksensa, voisit kertoa esimerkkejä omasta elämästäsi tai muiden 
elämästä. Profeetta Joseph Smith on hyvä esimerkki tästä periaatteesta. Hän sai enemmän siu-
nauksia kuin mitä hän pyysi, kun hän rukoili tietääkseen, mikä kirkko on oikea (ks. JS–H 10–20), 
ja kun hän rukoili tietääkseen, mikä on hänen asemansa Herran edessä (ks. JS–H 29–47).

Kannusta lopuksi oppilaita pyrkimään siihen, että he rukoilevat entistä vilpittömämmin. 
Kannusta heitä myös muistamaan, että taivaallinen Isä on täynnä laupeutta ja että Hän 
vastaa heidän rukouksiinsa heidän uskollisuutensa mukaan ja sen mukaan, minkä Hän 
tietää tuovan suurimpia siunauksia heidän elämäänsä.

Pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien kertaaminen
Jaa luokka pareihin. Anna oppilaille aikaa auttaa toisiaan kertaamaan Mormonin kirjan 
kaikkien 25 hallittavan kohdan viitteet ja avainilmaukset. Voisit ehdottaa, että he esittävät toi-
silleen kysymyksiä pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien korttien avulla (ks. pyhien kirjoi-
tusten hallittavien kohtien kertaamisvihje oppiaiheen 45 lopussa). Anna heille sitten kohtiin 
liittyvä testi, jossa voisit käyttää hallittavien kohtien korteissa annettuja vihjeitä. Käykää testin 
oikeat vastaukset läpi yhdessä. Pyydä oppilaita merkitsemään muistiin, mitä kohtia heidän 
on tarpeen kerrata, ja kannusta heitä opiskelemaan itsekseen. Seminaarivuoden lähestyessä 
loppua voisit pitää viimeisen Mormonin kirjan hallittavia kohtia koskevan kokeen.

Huom. Voit pitää tämän toiminnan oppitunnin alussa tai lopussa. Jos käytät tätä toimintaa 
oppitunnin alussa, pidä se lyhyenä, jotta aikaa jää oppiaiheelle. Muita kertaustoimintoja on 
liitteenä tämän oppikirjan lopussa.

Kommentteja ja taustatietoja
Eter 1:34–35. Mikä on Jeredin veljen nimi?

Vanhin George Reynolds seitsemänkymmenen koorumista 
on esittänyt seuraavan kertomuksen, joka osoittaa, että 
Jeredin veljen nimi ilmoitettiin profeetta Joseph Smithille:

”Asuessaan Kirtlandissa vanhin Reynolds Cahoon sai 
pojan. Eräänä päivänä, kun presidentti Joseph Smith 
kulki hänen talonsa ohi, hän pyysi profeettaa astumaan 
sisään ja antamaan pojalle siunauksen ja nimen. Joseph 

teki tämän ja antoi pojalle nimen Mahonri Morianku-
mer. Kun hän oli päättänyt siunauksen, hän asetti lapsen 
vuoteelle, kääntyi vanhin Cahoonin puoleen ja sanoi: 
’Nimi, jonka annoin pojallesi, on Jeredin veljen nimi; 
Herra osoitti sen juuri minulle.’ Vanhin William F. Cahoon, 
joka oli lähellä, kuuli profeetan sanovan näin isälleen, ja 
tämä oli ensimmäinen kerta, kun Jeredin veljen nimi tuli 
tietoon kirkossa tänä taloudenhoitokautena.” (”The Jare-
dites”, Juvenile Instructor, 1. toukokuuta 1892, s. 282.)
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Johdanto
Lähdettyään Babylonin tornilta Jered ja hänen veljensä 
sekä heidän perheensä ja ystävänsä kulkivat Herran 
johtamina läpi erämaan. Herra kehotti Jeredin veljeä 
rakentamaan kahdeksan laivaa, jotka kuljettaisivat 

hänen väkensä meren yli lupauksen maahan. Kun 
Jeredin veli ja hänen väkensä tottelivat Herraa uskossa, 
Herra antoi heille johdatusta ja ohjausta, jota he tarvit-
sivat onnistuakseen matkallaan.

OPPIAIHE 144

Eter 2

Opetusehdotuksia

Eter 2:1–12
Jerediläiset aloittavat matkansa kohti luvattua maata
Auta oppilaita näkemään, kuinka Jumalalta saamiemme ohjeiden noudattaminen voi val-
mistaa meitä saamaan lisää johdatusta ja ohjausta Häneltä, pitämällä seuraava toiminta:

Kätke ennen oppituntia luokkahuoneeseenne jokin esine, joka kuvastaa aarretta. Valmista 
kolmen tai neljän vihjeen sarja, joka opastaa oppilaat aarteen luo. Anna oppilaille ensim-
mäinen vihje. Tämä vihje ohjaa heidät seuraavan vihjeen luo, joka puolestaan ohjaa heidät 
seuraavan vihjeen luo ja niin edelleen, kunnes oppilaat löytävät aarteen. Kun he ovat 
löytäneet aarteen, kysy:

• Mitä olisi tapahtunut, jos olisitte jättäneet ensimmäisen vihjeen huomiotta? (He eivät 
olisi löytäneet toista vihjettä.)

Kehota oppilaita tarkastelemaan itsekseen jakeita Et. 1:41–42 ja panemaan merkille, mitkä 
olivat Herran ensimmäiset ohjeet jerediläisten opastamiseksi luvattuun maahan.

Auta oppilaita näkemään, kuinka jerediläiset suhtautuivat näihin ohjeisiin, kehottamalla 
yhtä oppilasta lukemaan ääneen Et. 2:1–3.

• Kuinka jerediläiset suhtautuivat Herran ensimmäisiin ohjeisiin?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Et. 2:4–6. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja 
panemaan merkille, minkä siunauksen jerediläiset saivat noudatettuaan ensimmäisiä ohjeita.

• Mitä tapahtui sen jälkeen kun jerediläiset olivat noudattaneet Herran antamia ensim-
mäisiä ohjeita? (Herra antoi heille lisää ohjeita Jeredin veljen kautta.)

• Mitä voimme tämän kertomuksen pohjalta oppia siitä, kuinka voimme saada johda-
tusta Herralta? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta heidän vastauksistaan tulisi 
kuvastua seuraava periaate: Kun toimimme uskossa sen ohjauksen mukaan, jota 
Herra on meille antanut, me voimme saada Häneltä lisää johdatusta. Voisit ehdot-
taa, että he kirjoittavat tämän totuuden pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Et. 2:6 viereen.)

Auta oppilaita paremmin ymmärtämään ja soveltamaan tätä periaatetta käytännössä 
kehottamalla heitä miettimään jotakin vaikutelmaa tai kehotusta, jonka he ovat äskettäin 
saaneet Herralta. Lue sitten kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Richard G. 
Scottin seuraavat sanat siitä, millä tavoin me usein saamme ilmoitusta:

”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 merkit-
tävää henkilökohtaista kasvua.” (”Rukouksen ylimaallisen lahjan hyödyntä-
minen”, Liahona, toukokuu 2007, s. 9.)

Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimis-
päiväkirjaan vastaukset seuraaviin kysymyksiin. Voisit kirjoittaa ne taululle tai lukea ne 
hitaasti, jotta oppilaat voivat kirjoittaa ne.

• Milloin olet noudattanut jotakin hengellistä kehotusta ja sitten saanut Jumalalta lisää ohjausta?

Herätä mielenkiinto 
ja keskitä huomio
Suunnittele toimintoja, 
jotka herättävät mie-
lenkiinnon ja auttavat 
oppijoita keskittämään 
huomionsa oppiaiheen 
pyhien kirjoitusten 
kohtiin. Nämä toiminnat 
ovat tehokkaimpia sil-
loin kun ne ovat lyhyitä 
ja kun ne johtavat oppi-
jat keskittymään oppiai-
heen pääperiaatteisiin.
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ETER 2

• Miksi meidän tulee toisinaan toimia jonkin hengellisen kehotuksen mukaisesti ennen 
kuin saamme lisää ilmoitusta?

Tiivistä Et. 2:8–12 selittämällä, että Herra sanoi Jeredin veljelle, että kun jerediläiset saapui-
sivat luvattuun maahan, heidän tulisi ”palvella häntä, todellista ja ainoaa Jumalaa” (Et. 2:8), 
mikäli he halusivat kasvaa siksi suureksi kansakunnaksi, joksi Hän oli luvannut heidän 
voivan kasvaa. Elleivät he palvelisi Häntä, heidät hävitettäisiin maasta (Et. 2:8–10). Moroni 
sanoi, että tämä oli ”ikuinen säädös” (Et. 2:10), mikä tarkoittaa sitä, että se koskisi kaikkia, 
jotka asuisivat siinä maassa.

Eter 2:13–15
Herra nuhtelee Jeredin veljeä siitä, ettei tämä ole huutanut Häntä avuksi rukouksessa
Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Et. 2:13–15 ja panemaan merkille, mitä jerediläiset 
tekivät, kun he tulivat meren rantaan.

• Mitä jerediläiset tekivät? (He pystyttivät telttansa ja asuivat meren rannalla neljän vuoden ajan.)

• Miksi Herra nuhteli Jeredin veljeä?

• Mitä asioita voimme oppia jakeista Et. 2:14–15? (Oppilaat saattavat mainita eri totuuksia, 
kuten seuraavat: Herra haluaa meidän huutavan Hänen puoleensa rukouksessa 
säännöllisesti; Herra ei ole mielistynyt siihen, kun emme huuda Hänen puoleensa 
rukouksessa; ja Henki ei kiistele meidän kanssamme, jos teemme syntiä.)

Pyydä, että oppilaat miettivät omia henkilökohtaisia rukouksiaan samalla kun luet seitse-
mänkymmenen koorumin jäsenen, vanhin Donald L. Stahelin seuraavan lausunnon:

”Hartaat päivittäiset rukoukset, joissa pyydämme anteeksiantoa ja erityistä apua ja johda-
tusta, ovat välttämättömiä elämässämme ja todistuksemme ravitsemisessa. Kun rukouksis-
tamme tulee kiireisiä, itseään toistavia, ohimennen lausuttuja tai unohdamme ne koko-
naan, 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 seuraavat kysymykset taululle ennen oppituntia. (Tai voisit laatia niistä monisteen 
tai lukea ne hitaasti, jotta oppilaat voivat kirjoittaa ne.) Anna oppilaille 2–3 minuuttia aikaa 
kirjoittaa seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan lyhyet vas-
taukset näihin kysymyksiin.

Mitä ajattelet henkilökohtaisten rukoustesi säännöllisyydestä?

Mitä ajattelet henkilökohtaisten rukoustesi vilpittömyydestä?

Tunnetko henkilökohtaisissa rukouksissasi, että todellakin olet yhteydessä taivaalliseen Isään? 
Miksi tai miksi et?

Jos voisit muuttaa yhden asian ja siten kehittää henkilökohtaisia rukouksiasi, mikä se olisi?

Eter 2:16–25 (myös Eter 3:1–6; 6:4–9)
Jerediläiset rakentavat laivoja päästäkseen valtameren yli luvattuun maahan
Pyydä oppilaita ajattelemaan jotakin haastetta, joka heillä saattaa olla, tai jotakin tärkeää 
päätöstä, joka heidän on kenties tehtävä – nyt tai tulevaisuudessa. He saattaisivat ajatella 
esimerkiksi jotakin vaikeaa perhetilannetta, haasteita koulussa, päätöstä siitä, kenen kanssa 
mennä naimisiin, tai ammatinvalintaa. Kehota heitä pohtimaan, kuinka Herra voisi antaa 
heille ohjausta tai apua. Kun he tutkivat luvun Et. 2 loppuosaa, kannusta heitä pane-
maan merkille periaatteita, jotka auttavat heitä saamaan Herran apua hyvien päätösten 
tekemiseen.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Et. 2:16–17. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana 
ja panemaan merkille, mitä Herra kehotti jerediläisiä tekemään, jotta näiden matka kohti 
luvattua maata edistyisi. Kun oppilas on lukenut jakeet, kysy, haluaisiko joku tulla taululle 
ja piirtää nopeasti, miltä jerediläisten laivat ovat heidän mielestään kenties näyttäneet.

Jäljennä taululle seuraava taulukko, mutta älä kirjoita kolmella alarivillä olevia vastauksia. 
Anna taulukko monisteena tai pyydä oppilaita jäljentämään se seminaarimuistivihkoon tai 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan.
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Eter 2:18–19 Eter 2:20–25; 3:1–6; 6:4–9

Laivoihin liittyvä 
ongelma

Ratkaisu Mitä Herra teki Mitä Jeredin veli teki

Ei ollut ilmaa Tee laivojen kanteen 
ja pohjaan reikiä, 
jotka voi avata ja 
sulkea

Antoi Jeredin veljelle 
ohjeet

Teki reiät

Ei mitään, millä ohjata Tuuli puhaltaa laivoja 
kohti luvattua maata

Sai tuulen 
puhaltamaan

Luotti Herraan

Ei valoa Valmista erityisiä kiviä 
ja pyydä Herraa kos-
kettamaan niitä niin 
että ne loistavat

Kertoi Jeredin veljelle, 
mitkä keinot eivät toi-
misi, ja kehotti häntä 
keksimään ratkaisun, 
joka toimisi
Kosketti kiviä sen jäl-
keen kun Jeredin veli 
oli valmistanut ne

Valmisti erityisiä kiviä 
ja pyysi Herraa kos-
kettamaan niitä niin 
että ne loistaisivat 
pimeässä

Kehota oppilaita tutkimaan itsekseen kohtaa Et. 2:18–19 ja etsimään kolme laivoihin liitty-
vää ongelmaa, jotka Jeredin veli huomasi.

• Mitkä ongelmat Jeredin veli huomasi? (Kirjoita oppilaiden vastaukset taulukon ensimmäi-
seen sarakkeeseen mallin mukaan. Kannusta heitä tekemään samoin omaan taulukkoonsa.)

Kun oppilaat ovat maininneet ongelmat, kehota heitä tutkimaan kohtia Et. 2:20–25; 3:1–6; 
6:4–9. (Huom. Lukujen Et. 3 ja 6 kohdat käsitellään yksityiskohtaisemmin oppiaiheissa 145 
ja 147.) Anna heille aikaa täydentää taulukon muut kohdat itsekseen.

Kun oppilaat ovat ehtineet täyttää taulukon, auta heitä tunnistamaan Jeredin veljen koke-
muksesta periaatteita esittämällä seuraavat kysymykset:

• Kuinka Herra toisinaan auttaa meitä ratkaisemaan ongelmiamme tai vastaa kysymyksiimme, 
kun mietitte sitä, miten ilman saamista koskeva huoli ratkaistiin? (Toisinaan Herra kertoo 
meille, kuinka ongelma tulee ratkaista, ja Hän odottaa meidän noudattavan Hänen ohjeitaan.)

• Kuinka Herra toisinaan auttaa meitä ratkaisemaan ongelmiamme tai vastaa kysymyk-
siimme, kun mietitte sitä, miten ohjaamista koskeva huoli ratkaistiin? (Toisinaan Herra 
huolehtii ratkaisusta itse.)

• Kuinka Herra toisinaan auttaa meitä ratkaisemaan ongelmiamme tai vastaa kysymyksiimme, 
kun mietitte sitä, miten valoa koskeva huoli ratkaistiin? (Toisinaan Herra vaatii meitä keksi-
mään ratkaisun ja pyytämään Hänen hyväksyntäänsä ja apuaan sen toteuttamisessa.)

Kirjoita taululle seuraava periaate: Kun huudamme Herran puoleen ja teemme oman osamme 
ongelmiemme ratkaisemiseksi, me voimme saada apua Herralta. Auta oppilaita sovelta-
maan tätä periaatetta käytäntöön pyytämällä heitä miettimään sitä tärkeää päätöstä, jota he 
ajattelivat muutama minuutti sitten. Pyydä heitä sitten pohtimaan seuraavia kysymyksiä:

• Mitähän Herra mahtaisi odottaa teidän tekevän tätä päätöstä tehdessänne?

• Mitä Herra saattaisi tehdä auttaakseen teitä?

• Kuinka voitte osoittaa luottamusta Herraan, kun ajattelette tätä päätöstä?

Anna oppilaille muutama minuutti aikaa kirjoittaa, mitä he ovat oppineet tänään. Lausu 
todistuksesi siitä, että kun uskollisesti huudamme Herran puoleen ja teemme oman 
osamme ongelmiemme ratkaisemiseksi, niin Hän ohjaa meitä ja auttaa meitä viisautensa ja 
voimansa mukaisesti.
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Johdanto
Vastauksena Herran kysymykseen – ”Mitä sinä tahdot 
minun tekevän, että teillä olisi valoa aluksissanne?” – 
Jeredin veli valmisti kuusitoista kiveä ja pyysi nöyrästi 
Herraa koskettamaan niitä, ”että ne voivat loistaa 
pimeässä” (Et. 2:23; 3:4). Koska Jeredin veljellä oli suuri 

usko, hän näki Vapahtajan sormen koskettavan kiviä. Sit-
ten Herra näyttäytyi Jeredin veljelle kokonaan ja ilmoitti 
monia asioita. Herra käski Jeredin veljeä kirjoittamaan, 
mitä hän oli nähnyt ja kuullut, ja sinetöimään nämä kir-
joitukset, kunnes Herra haluaisi niiden tulevan julki.

OPPIAIHE 145

Eter 3

Opetusehdotuksia

Eter 3:1–20
Herra koskettaa kiviä antaakseen valoa jerediläisten laivoihin ja näyttäytyy 
Jeredin veljelle
Kehota yhtä oppilasta toimimaan kirjurina. Esitä sitten oppilaille seuraava kysymys ja 
pyydä kirjuria kirjoittamaan oppilaiden vastaukset taululle.

• Mitä asioita teini- ikäiset rukoilevat vilpittömästi?

Pyydä oppilaita kuvittelemaan, että joku heidän ystävistään rukoilee jotakin taululle 
kirjoitettua asiaa. Tämä ystävä haluaisi tietää, kuinka hän voi parantaa rukouksiaan ja 
tekojaan, jotta hän voisi saada Herralta apua ja johdatusta. Kannusta oppilaita miettimään 
tätä pyyntöä, kun he tutkivat Jeredin veljen esimerkkiä luvussa Et. 3, ja panemaan merkille, 
mitä oivalluksia he voisivat kertoa ystävälleen.

Muistuta oppilaille, että edellisessä oppiaiheessa he keskustelivat kertomuksesta, jossa 
Jeredin veli kysyi Herralta, kuinka jerediläiset voisivat saada valoa laivoihinsa.

• Mitä Jeredin veli teki, jotta laivoihin saataisiin valoa? (Ks. Et. 3:1.)

• Mitä Jeredin veli pyysi Herraa tekemään valon antamiseksi? (Ks. Et. 3:1, 4.)

• Mikä Jeredin veljen ponnisteluissa tekee teihin vaikutuksen?

Tähdennä, että Jeredin veli näki suurta vaivaa valmistaessaan kivet. Kehota oppilaita sitten 
miettimään, kuinka tehokkaasti kivet olisivat antaneet valoa, ellei Herra olisi koskettanut 
niitä. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Et. 3:2–5 ja panemaan merkille ilmauksia, jotka 
osoittavat, että Jeredin veli ymmärsi riippuvuutensa Herrasta.

Kun oppilaat ovat ehtineet lukea, järjestä heidät pareiksi. Pyydä heitä kertomaan havain-
noistaan toisilleen. Kehota heitä myös kertomaan, mikä Jeredin veljen rukouksessa tekee 
heihin vaikutuksen.

Kun oppilaat lukevat jakeen Et. 3:2, heillä saattaa olla kysymyksiä ilmauksista ”me olemme 
ansiottomia sinun edessäsi” ja ”meidän luontomme on tullut jatkuvasti pahaksi”. Auta heitä 
näkemään, että kun Jeredin veli käytti näitä sanoja, hän viittasi siihen tilaan, jonka olemme 
perineet ”lankeemuksen tähden”. Me olemme fyysisesti ja hengellisesti erossa Jumalasta, ja me 
erottaudumme Hänestä lisää, kun teemme syntiä. Häneen verrattuna me olemme heikkoja ja 
kelvottomia. Ilman Hänen apuaan me emme voisi milloinkaan palata asumaan Hänen eteensä.

Auta oppilaita ymmärtämään lukemiensa jakeiden merkitys paremmin esittämällä seuraa-
vat kysymykset:

• Miksihän meidän on tärkeä ymmärtää riippuvuutemme Herrasta, kun pyydämme 
Hänen apuaan?

• Mitä todisteita näette kohdassa Et. 3:1–5 siitä, että Jeredin veli uskoi siihen, että Herra 
voisi auttaa häntä ratkaisemaan ongelmansa? (Kehota tarpeen mukaan oppilaita pane-
maan merkille ilmauksia, jotka kuvailevat Jeredin veljen ponnisteluja, sekä ilmauksia, 
jotka osoittavat hänen luottamuksensa Herraan.)
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Tähdennä Jeredin veljen uskon voimaa pyytämällä yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista 
apostolin koorumin jäsenen, vanhin Jeffrey R. Hollandin seuraava lausunto:

”Epäilemättä Jumalaa, kuten lukijaakin, sykähdyttää kovasti tämän miehen uskon lapsen-
kaltainen vilpittömyys ja palava into. ’Katso, oi Herra, sinä voit tehdä tämän.’ Pyhissä kirjoi-
tuksissa ei kenties ole sen voimallisempaa yksittäistä ihmisen lausumaa uskon ilmausta. 
– – Niin epävarma kuin profeetta onkin omista kyvyistään, hänellä ei ole mitään epävar-
muutta 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.)

Näytä oppilaille kuvaa Jeredin veli näkee Herran sormen (62478; Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 
2009, nro 85). Kehota yhtä oppilasta lukemaan Et. 3:6. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja 
kuvittelemaan, miltä tähän jakeeseen kirjattu kokemus on mahtanut Jeredin veljestä tuntua.

• Mitä ajattelisitte tai tuntisitte, jos te saisitte samanlaisen kokemuksen kuin Jeredin veli?

Tiivistä Et. 3:6–8 selittämällä, että kun Jeredin veli näki Herran sormen, hän ”lankesi maa-
han Herran eteen” (Et. 3:6). Hän yllättyi nähdessään, että Herran sormi ”oli kuin miehen 
sormi, kuin lihaa ja verta” (Et. 3:6). (Myöhemmin Jeredin veli sai tietää, että hän oli nähnyt 
osan Herran henkiruumiista [ks. Et. 3:16].)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Et. 3:9 ja panemaan merkille, mistä syystä Jeredin veli 
pystyi näkemään Herran sormen.

Kun oppilaat ovat vastanneet, kirjoita taululle seuraava vajaa virke:

Kun me nöyrästi huudamme Herran puoleen, Hän siunaa meitä meidän … ja Hänen tahtonsa 
mukaisesti.

Pyydä oppilaita ehdottamaan sanoja, joilla tämän virkkeen voisi täydentää. Oppilaiden 
tulisi ehdottaa, että virke täydennetään sanalla uskomme. He saattavat ehdottaa myös 
sanoja kuten ponnistelujemme, nöyryytemme, tarpeidemme ja vilpittömyytemme. Auta heitä 
näkemään, että kaikki nämä sanat ovat osoituksia uskostamme. Täydennä sitten taululla 
oleva virke: Kun me nöyrästi huudamme Herran puoleen, Hän siunaa meitä meidän 
uskomme ja Hänen tahtonsa mukaisesti.

Pyydä oppilaita katsomaan jälleen luetteloa, joka kirjoitettiin taululle oppiaiheen alussa. 
Valitse luettelosta yksi tai kaksi asiaa. Kehota oppilaita kertomaan ajatuksiaan siitä, kuinka 
joku voisi osoittaa uskoa Herraan niissä nimenomaisissa tilanteissa. Kun oppilaat ovat 
kertoneet ajatuksiaan, pyydä heitä katsomaan periaatetta, jonka juuri kirjoitit taululle.

• Mitkä omat kokemuksenne ovat auttaneet teitä tietämään, että tämä periaate on totta?

Auta oppilaita soveltamaan tätä periaatetta elämäänsä kehottamalla heitä miettimään 
jotakin tilannetta, jossa he tarvitsevat Herran apua. Anna heille aikaa kirjoittaa seminaari-
muistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan yhdestä tavasta, jolla he voivat 
osoittaa enemmän uskoa, kun he nöyrästi etsivät Herran apua. Kannusta oppilaita toimi-
maan niin kuin he ovat kirjoittaneet. Voisit kertoa jostakin kokemuksesta, joka sinulla on 
ollut ja jolloin olet saanut siunauksia, koska olet osoittanut uskoa Herraan.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan seuraava lausunto, jossa vanhin Jeffrey R. Holland selittää, 
että aiemmat kokemuksemme voivat vahvistaa uskoamme.

”Alustava usko muodostuu aiemmista kokemuksista – asioista, jotka tiedämme ja jotka 
luovat perustan uskolle” (Christ and the New Covenant: The Messianic Message of the Book of 
Mormon, 1997, s. 18).

• Mitä sellaisia kokemuksia Jeredin veljellä oli Babylonin tornilta lähtien, jotka todennäköi-
sesti vahvistivat hänen uskoaan Herraan? Millä tavoin nämä kokemukset teidän mieles-
tänne valmistivat häntä osoittamaan niin suurta uskoa, kun hän vei kivet Herran luo?

Kehota oppilaita järjestymään pareiksi ja keskustelemaan seuraavista kysymyksistä:

• Mitkä kokemukset ovat vahvistaneet teidän uskoanne Herraan? Kuinka ne kokemukset 
voivat valmistaa teitä osoittamaan vieläkin suurempaa uskoa myöhemmin elämässänne?

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Et. 3:9–12. Pyydä luokkaa 
seuraamaan mukana. Esitä sitten seuraava kysymys:

• Kun Herra kysyi: ”Uskotko ne sanat, jotka minä puhun?”, Jeredin veli sanoi: ”Kyllä, 
Herra” (Et. 3:11–12). Miksi teidän mielestänne on merkittävää, että Jeredin veli sitoutui 
uskomaan Herran sanat ennen kuin hän kuuli ne?

Kerro 
henkilökohtaisista 
kokemuksista
Kun kerrot kokemuk-
sista, joita sinulla on 
ollut pyrkiessäsi elämään 
evankeliumin periaattei-
den mukaan, voit auttaa 
oppilaita ymmärtämään, 
kuinka he voivat sovel-
taa niitä periaatteita 
omaan elämäänsä. Kerro 
kokemuksistasi lyhyesti 
ja todista samalla siitä, 
mitä olet oppinut tai 
kuinka kokemuksesi ovat 
olleet sinulle siunauk-
seksi. Tämä luo otollisen 
ilmapiirin sille, että Pyhä 
Henki todistaa kertomis-
tasi totuuksista.
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ETER 3

Selitä, että kun vanhin Holland oli opettanut, että usko perustuu aiempien kokemusten 
pohjalle, hän puhui täydellisemmästä uskosta, joka meidän tulee kasvattaa itsessämme. 
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen vanhin Hollandin seuraavat sanat:

”Lunastavaa uskoa vaaditaan usein niiden kokemusten varalle, jotka ovat 
vielä edessäpäin – siihen, mitä emme tiedä mutta mikä suo mahdollisuuden 
ihmeelle. Horjumaton usko, vuoria siirtävä usko, Jeredin veljen uskon 
kaltainen usko edeltää ihmettä ja tietoa. – – Usko on myöntymistä ilman 
ehtoja – ja etukäteen – mihin tahansa olosuhteisiin, joita Jumala saattaa 
vaatia sekä lähitulevaisuudessa että myöhemmin.

Jeredin veljen usko oli täydellinen.” (Christ and the New Covenant, s. 18–19.)

Kannusta oppilaita miettimään, onko heillä kylliksi uskoa Herraan, jotta he sitoutuisivat usko-
maan ja noudattamaan sitä, mitä Hän vielä ilmoittaa heille, jo ennen kuin Hän ilmoittaa sen.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Et. 3:13–20 ja panemaan merkille, minkä siunauksen 
Jeredin veli sai uskonsa ansiosta. Voisit antaa heille aikaa kirjoittaa totuuksista, joita hän 
oppi, ja kokemuksesta, jonka hän sai. Kun oppilailla on ollut riittävästi aikaa kirjoittaa, 
voisit pyytää muutamia heistä kertomaan, mitä he ovat kirjoittaneet.

Aiemmin tässä oppiaiheessa, kun oppilaat lukivat siitä, kuinka Jeredin veli näki Herran sor-
men, kysyit, miltä heistä tuntuisi, jos he saisivat samanlaisen kokemuksen. Nyt kun he ovat 
lukeneet lisää Jeredin veljen kokemuksesta, voisit esittää saman kysymyksen uudelleen.

Todista, että kun me osoitamme samanlaista uskoa kuin Jeredin veli, me pääsemme 
lähemmäksi Herraa.

Eter 3:21–28
Herra käskee Jeredin veljeä kirjoittamaan näkemänsä asiat ja sinetöimään aikakirjansa
Kehota yhtä oppilasta lukemaan Et. 3:25–26 ja pyydä luokkaa mainitsemaan, mitä Herra 
näytti Jeredin veljelle näyssä. Kehota oppilaita kertomaan, mitä he saavat tietää.

Tiivistä Eter 3:21–24, 27–28 selittämällä, että Herra käski Jeredin veljeä kirjoittamaan muis-
tiin näkemänsä ja kuulemansa asiat sekä sinetöimään kirjoituksensa. Lisäksi Herra selitti, 
että Hän valmistaisi keinon, jolla Jeredin veljen kirjoitukset käännettäisiin tulevaisuudessa 
– kahden kiven avulla. Nämä kivet ovat osa sitä, mitä nimitetään urimiksi ja tummimiksi 
(ks. OL 17:1; ks. myös PKO, ”Urim ja tummim”).

Kannusta lopuksi oppilaita soveltamaan käytäntöön sitä, mitä he ovat oppineet tänään – 
etsimään tapoja, joilla he voivat osoittaa uskonsa ja luottamuksensa Herraan. Kerro olevasi 
varma siitä, että kun osoitamme uskoa Jeesukseen Kristukseen, Jumala siunaa meitä, kuten 
Hän siunasi Jeredin veljeä.

Kommentteja ja taustatietoja
Eter 3:15. ”Enkä minä ole koskaan näyttäytynyt 
ihmiselle”

Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin koo-
rumista on esittänyt mahdollisen selityksen Jeesuksen 
sanoille, joiden mukaan Hän ei ollut koskaan näyttäyty-
nyt ihmiselle ennen näyttäytymistään Jeredin veljelle:

”Kristus tarkoitti sanoa 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. 
– – Ilmiselvästi Herra itse yhdisti vertaansa vailla olevan 
uskon tähän vertaansa vailla olevaan näkyyn. Jos näky 
itsessään ei ollut ainutlaatuinen, niin silloin verratonta 
täytyi olla siihen liittynyt usko ja se, kuinka näky saatiin. 
Ainoa tapa, jolla tuo usko voisi olla niin merkittävä, 
oli sen kyky päästää profeetta kutsumattomana sinne, 
minne muut olivat pystyneet menemään vain Jumalan 
kutsumina.” (Christ and the New Covenant: The Messia-
nic Message of the Book of Mormon, 1997, s. 23.)
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Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe
Mormon 8:12 – Eter 3 (Viikko 29)

Valmisteluaineisto 
kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä 
oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä opeista ja periaatteista, joita oppi-
laat oppivat tutkiessaan lukuja Morm. 8:12 – Et. 3 (viikko 29), 
mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiaiheesi osana. 
Opettamasi oppiaihe keskittyy vain muutamiin näistä opeista 
ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen kehotuksia, kun 
mietit oppilaidesi tarpeita.

Päivä 1 (Mormon 8:12–41)
Oppilaat saivat tietää, että Moroni näki meidän aikamme ja 
että hän kirjoitti profeetallisen kuvauksen olosuhteista, joissa 
me elämme. He pystyivät näkemään, miksi Mormonin kirja 
on Herran antama arvokas lahja, joka voi johdattaa heitä vii-
meisinä aikoina. Sen perusteella miten Moroni kuvaili viimeisiä 
aikoja, oppilaat oppivat myös, että Jumala pitää meitä tilivelvol-
lisina siitä, millä tavoin me kohtelemme köyhiä ja tarvitsevia.

Päivä 2 (Mormon 9)
Moroni päätti isänsä aikakirjan julistamalla, että jos teemme 
parannuksen ja huudamme Herran puoleen, me olemme tahrat-
tomia tullessamme Hänen eteensä. Moronilta oppilaat oppivat, 
että koska Jumala on muuttumaton, Hän tekee ihmeitä lastensa 
uskon mukaan, ja että jos me rukoilemme uskossa taivaallista 
Isää Jeesuksen Kristuksen nimessä, Hän suo meille siunauksia, 
jotka auttavat meitä tekemään työtä pelastuaksemme.

Päivä 3 (Eter 1–2)
Oppilaat oppivat, että Eterin kirja on Moronin laatima lyhen-
nelmä 24 kultalevystä, jotka Limhin kansa löysi, kuten Moo-
sian kirjassa kerrotaan. Näillä levyillä kerrottiin jerediläisistä, 
jotka Herra johdatti luvattuun maahan. Tutkimalla jerediläis-
ten kokemuksia oppilaat oppivat, että kun toimimme uskossa 
sen ohjauksen mukaan, jota Herra on meille antanut, me 
voimme saada Häneltä lisää johdatusta. Yhdessä vaiheessa 
jerediläisten matkaa luvattuun maahan Herra nuhteli Jeredin 
veljeä, koska tämä ei ollut huutanut Hänen puoleensa. Tätä 
kokemusta tutkimalla oppilaat oppivat, miten tärkeää on 
huutaa taivaallisen Isän puoleen rukouksessa säännöllisesti. 
Kokemus, jonka Jeredin veli sai Herran kanssa rakentaessaan 
laivoja, auttoi oppilaita ymmärtämään, että kun me huu-
damme Herran puoleen ja teemme oman osamme ongel-
miemme ratkaisemiseksi, me voimme saada apua Herralta.

Päivä 4 (Eter 3)
Kun Jeredin veli yritti ratkaista ongelman saadakseen valoa 
laivoihin, hän osoitti, että kun me nöyrästi huudamme Herran 
puoleen, Hän siunaa meitä meidän uskomme ja Hänen tah-
tonsa mukaisesti. Oppilaat oppivat, että kun me osoitamme 
uskoa Herraan, me pääsemme lähemmäksi Häntä. Jeredin veli 
eli näiden periaatteiden mukaisesti, ja hän näki Vapahtajan hen-
kiruumiin sekä suurenmoisen näyn kaikista maan asukkaista.

Johdanto
Eterin kirja on Moronin laatima lyhennelmä jerediläisten aika-
kirjasta. Profeetta Eter laati tämän aikakirjan 24 kultalevylle, 
jotka kuningas Limhin kansaan kuuluva ryhmä löysi. Seuraava 
opetusidea auttaa oppilaita ymmärtämään rukousta koskevia 
periaatteita, joita opetetaan luvussa Et. 1.

Opetusehdotuksia

Eter 1
Jeredin veljen rukousten ansiosta Jered ja hänen perheensä sekä 
ystävänsä saavat armon ja johdatusta
Aloita oppiaihe pyytämällä oppilaita miettimään tilannetta, jossa 
he ovat olleet ja jolloin he ovat todella tunteneet tarvetta rukoilla 
apua. Kehota muutamaa oppilasta kertomaan kokemuksestaan 
tai kerro jokin omista kokemuksistasi.

Muistuta oppilaille, että Eterin kirja on Moronin laatima lyhen-
nelmä jerediläisten aikakirjasta. Jered, hänen veljensä, heidän 
ystävänsä ja heidän perheensä elivät Babylonin tornin aikaan 
(suunnilleen 2200 eKr.), kun Jumala sekoitti ihmisten kielen. 
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Et. 1:33–35 ja pyydä 
luokan jäseniä panemaan merkille syitä, miksi Jered ja hänen 
veljensä tunsivat tarvetta rukoilla apua. Ennen kuin oppilas alkaa 
lukea, voisit selittää, että ilmaus ”huutaa Herran puoleen” tar-
koittaa rukoilemista. Esitä sitten seuraavat kysymykset:

• Mitä apua Jered ja hänen veljensä tarvitsivat Herralta?
• Mitä nämä jakeet kertovat teille siitä, miten Jered suhtautui 

veljensä uskoon?

Järjestä oppilaat pareiksi. Kehota kutakin paria lukemaan vuoro-
tellen ääneen jakeet Et. 1:35–42. Ennen kuin he lukevat, pyydä 
heitä panemaan merkille 1) jokainen kerta, jolloin Jeredin veli 
huusi Herran puoleen, ja 2) jokainen kerta, jolloin Herra osoitti 
laupeutta Jeredin veljelle seurauksena tämän rukouksista. Riittä-
vän ajan kuluttua kehota muutamia pareja kertomaan esimerkki 
siitä, kuinka Herra osoitti laupeutta Jeredin veljeä ja tämän 
perhettä kohtaan heidän toistuvien rukoustensa vuoksi.

Kysy: Mitä periaatteita voimme näiden jakeiden perusteella oppia 
rukouksesta? (Kun oppilaat esittävät tunnistamiaan periaatteita, 
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KOTIOPISKELUSEMINAARIN OPPIAIHE

tähdennä seuraavaa periaatetta: Kun me johdonmukaisesti 
huudamme Jumalan puoleen uskossa, Hän osoittaa meitä 
kohtaan laupeutta. Kirjoita tämä periaate taululle.)

Selitä oppilaille, että on tärkeää muistaa, että ”rukous on teko, 
jonka avulla Isän tahto ja lapsen tahto sovitetaan toisiinsa. Rukouk-
sen tarkoituksena ei ole muuttaa Jumalan tahtoa vaan saada meille 
itsellemme ja muille siunauksia, joita Jumala muutenkin haluaa 
antaa mutta joiden saamisen ehtona on, että me pyydämme niitä.” 
(Bible Dictionary, ”Prayer”; ks. myös PKO, ”Rukous”.)

Kehota oppilaita tarkastelemaan jakeita Et. 1:34, 36, 38 ja pane-
maan merkille, mitä Jeredin veli pyysi rukouksissaan. Pyydä yhtä 
oppilasta kirjoittamaan oppilaiden mainitsemat asiat taululle 
kirjoittamaasi periaatteeseen sisältyvän ilmauksen ”huudamme 
Jumalan puoleen” alle.

Tähdennä, että Jeredillä ja hänen veljellään oli uskoa ja he olivat 
halukkaita tottelemaan Herraa. Ehdota, että oppilaat mer-
kitsevät jakeen Et. 1:38 loppupuolella ilmauksen ”olkaamme 
uskollisia Herralle”.

Kehota oppilaita tarkastelemaan jakeita Et. 1:35, 37, 40–42 ja 
panemaan merkille, millä erityisillä tavoilla Jumala siunasi Jeredin 
veljeä ja tämän perhettä ja ystäviä. Kun oppilaat mainitsevat 
näitä siunauksia, pyydä yhtä oppilasta kirjoittamaan ne taululle 
kirjoittamaasi periaatteeseen sisältyvän sanan laupeutta alle. 
Tähdennä, että Herra antoi Jeredin veljelle ne siunaukset, joita 
tämä oli rukoillut.

Kirjoita seuraavat kysymykset taululle tai laadi niistä moniste. 
Pyydä oppilaita katsomaan taululle kirjoitettua periaatetta ja kes-
kustelemaan kysymyksistä pareittain. Nämä kysymykset auttavat 
heitä ymmärtämään ja tuntemaan periaatteen tärkeyden.

Millä tavoin ”Jumalan puoleen huutaminen” teidän mielestänne 
eroaa siitä, että vain ”pitää rukouksen”?

Milloin te tai joku tuntemanne henkilö olette tunteneet taivaalli-
sen Isän osoittavan laupeutta vastauksena rukoukseen?

Mitä voitte oppia Herrasta sen perusteella, miten Hän vastasi 
Jeredin veljen rukouksiin?

Kun oppilailla on ollut aikaa keskustella näistä kysymyksistä, 
voisit pyytää heitä kertomaan jonkin kokemuksen, josta he ovat 
keskustelleet parinsa kanssa, tai kertomaan keskustelustaan 
saamiaan oivalluksia.

Lausu todistuksesi taivaallisen Isän rakkaudesta meitä kohtaan 
ja Hänen halustaan siunata meitä, kun säännöllisesti huudamme 
Hänen puoleensa. Kehota oppilaita miettimään, kuinka he 
voisivat soveltaa taululla olevaa periaatetta omassa elämässään. 
He voisivat esimerkiksi asettaa tavoitteeksi rukoilla säännölli-
semmin tai valita jonkin tavan, jolla heidän rukouksistaan tulee 

vilpittömämpiä. Voisit antaa heille aikaa kirjoittaa pyhien kirjoi-
tusten tutkimispäiväkirjaansa, mitä he haluavat tehdä.

Selitä, että Jeredin veljen rukousten tutkiminen voi antaa meille 
lisänäkemystä Herran rakkaudesta meitä kohtaan ja siunauk-
sista, jotka tulevat rukouksen kautta. Kehota yhtä oppilasta 
lukemaan ääneen Et. 1:43. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana 
ja panemaan merkille, minkä muun siunauksen Jumala lupasi 
Jeredille ja tämän veljelle. Kun oppilaat ovat kertoneet, mitä ovat 
oppineet, tähdennä, ettei Jeredin veli ollut rukoillut erityisesti 
sitä siunausta, että hänen jälkeläisistään tulisi suuri kansakunta. 
Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät pyhiin kirjoituksiinsa 
jakeen Et. 1:43 lopussa olevan ilmauksen, joka osoittaa, miksi 
Jumala vastasi Jeredin veljen rukoukseen tällä tavoin: ”koska olet 
näin pitkän aikaa huutanut minun puoleeni”.

Kysy: Mitä periaatteita voimme oppia Herran anteliaisuudesta 
Jerediä ja tämän veljeä kohtaan, kuten näkyy jakeessa Et. 1:43?

Tämän kohdan perusteella voimme oppia useita periaatteita. 
Yksi tärkeä periaate on tämä: Jos säännöllisesti rukoilemme 
Jumalaa uskossa, me voimme saada enemmän siunauksia 
kuin ne, joita olemme pyytäneet.

Kysy: Milloin teillä on ollut jokin kokemus, joka osoittaa, että 
tämä periaate on totta? Tunnetteko jonkun tai tuleeko pyhistä 
kirjoituksista mieleenne joku, jolla on ollut tällainen kokemus? 
(Sano oppilaille, että annat heille hetken aikaa miettiä esimerk-
kejä, ennen kuin pyydät heitä vastaamaan. Voisit halutessasi 
kertoa esimerkin omasta elämästäsi.)

Lausu tämän oppiaiheen päätteeksi todistuksesi siitä, että Jumala 
kuulee rukouksemme ja vastaa niihin. Hän on täynnä viisautta ja 
laupeutta, ja Hän haluaa siunata lapsiaan. Hän iloitsee, kun me 
vilpittömästi ja johdonmukaisesti rukoilemme Häntä. Kannusta 
oppilaita pyrkimään siihen, että he rukoilevat osoittaen enem-
män uskoa. Kannusta heitä muistamaan, että taivaallinen Isä on 
täynnä laupeutta ja Hän vastaa heidän rukouksiinsa sen mukaan, 
minkä Hän tietää tuovan suurimpia siunauksia heidän elämäänsä.

Seuraava viikko (Eter 4–12)
Seuraavalla viikolla oppilaat saavat lisää tietoa jerediläisistä. 
Vaikka profeetat varoittavat jerediläisiä siitä, ettei heidän pidä 
nimittää kuninkaita, kansa tekee niin, ja kuninkaat saattavat 
kansan orjuuteen. Ihmiset, jotka haluavat maallista valtaa, 
käyttävät tavallisesti salaliittoja itsekkäiden halujensa edistämi-
seen. Moroni kirjoittaa muistiin monia suurenmoisia asioita, joita 
on tapahtunut, koska joillakuilla kansasta on ollut suuri usko. 
Hän opettaa, että ne, jotka nöyrtyvät Jumalan edessä ja uskovat 
Häneen, pääsevät osallisiksi Hänen armostaan, joka auttaa heitä 
voittamaan heikkoutensa.
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Johdanto
Herra käski Moronia sinetöimään Jeredin veljen muistiin 
merkityn näyn ja selitti, että nämä kirjoitukset ilmoitet-
taisiin, kun ihmisillä on samanlainen usko kuin Jeredin 

veljellä. Moroni profetoi, että myöhempinä aikoina kolme 
todistajaa todistaisivat siitä, että Mormonin kirja on totta.

OPPIAIHE 146

Eter 4–5

Opetusehdotuksia

Eter 4:1–7
Moroni kirjoittaa muistiin täydellisen kertomuksen Jeredin veljen näystä ja 
 sinetöi sen
Kehota oppilaita ajattelemaan esinettä, joka on heille tai heidän perheelleen erityisen arvo-
kas ja jonka he haluaisivat pitää poissa pienten lasten ulottuvilta. Voisit esimerkin vuoksi 
laittaa näkyviin jonkin sinulle arvokkaan esineen tai kuvailla sitä.

• Miksi ette antaisi sellaista esinettä lapsen käsiin?

• Mitä lapsen pitäisi oppia tai tehdä ennen kuin uskaltaisitte antaa hänelle kyseisen esineen?

Selitä, että evankeliumin totuudet ovat arvokkaita Herralle. Hän haluaa jakaa ne meidän 
kaikkien kanssa, mutta Hän odottaa, kunnes olemme valmiita saamaan ne. Kun oppilaat 
tämän oppiaiheen aikana tutkivat lukua Et. 4, kannusta heitä panemaan merkille periaat-
teita, jotka voivat auttaa heitä valmistautumaan siihen, että he saavat totuutta Herralta.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan Et. 4:1–5 ja pyydä luokkaa panemaan merkille, mitä Herra 
käski Moronia kirjoittamaan muistiin ja sinetöimään.

• Mitä Moronin käskettiin sinetöidä?

Selitä, että Moroni sisällytti Jeredin veljen aikakirjan siihen, mitä nimitetään usein Mormo-
nin kirjan sinetöidyksi osuudeksi. (Voisit laittaa näkyviin kaavion nimeltä Levyt ja niiden 
suhde julkaistuun Mormonin kirjaan, joka on liitteenä tämän oppikirjan lopussa.)

• Miten Moroni kuvaili sitä, mitä Jeredin veli näki? (Ks. Et. 4:4.)

Auta oppilaita saamaan lisää tietoa siitä, mitä Herra näytti Jeredin veljelle, kehottamalla 
heitä lukemaan itsekseen Eter 3:25–26 ja 2. Nefi 27:8–10. Esitä sitten seuraavat kysymykset:

• Mitä Herra kohdan Et. 3:25–26 mukaan näytti Jeredin veljelle?

• Mitä Mormonin kirjan sinetöity osuus kohdan 2. Nefi 27:10 mukaan sisältää?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Et. 4:6–7. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja 
panemaan merkille, minkä olosuhteiden täytyy vallita ennen kuin Jeredin veljelle annetut 
ilmoitukset tehdään tiettäviksi. Voisit kannustaa oppilaita merkitsemään pyhiin kirjoituk-
siinsa, mitä he löytävät.

• Mitä olosuhteita huomasitte?

• Mitä ilmoituksen saamista koskevia periaatteita me voimme oppia tästä kohdasta? (Auta 
oppilaita näkemään, että kun me teemme parannuksen ja osoitamme uskoa Jeesuk-
seen Kristukseen, me voimme saada lisää ilmoitusta.)

• Miksihän meidän täytyy tehdä parannus ja tulla puhtaiksi saadaksemme lisää ilmoitusta?

Auta oppilaita ymmärtämään, mitä tarkoittaa se, että osoittaa ”sellaista uskoa – – kuin 
Jeredin veli osoitti” (Et. 4:7), kehottamalla heitä kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan mahdollisimman monia muistamiaan tapoja, joilla 
Jeredin veli osoitti uskoa Herraan. Voisit ehdottaa, että he kertaavat lukuja Et. 1–3, kun he 
kokoavat luetteloaan. Kun heillä on ollut riittävästi aikaa pohdiskella ja kirjoittaa, kehota 
muutamia oppilaita lukemaan kirjoittamiaan esimerkkejä ja selittämään, miksi nuo esimer-
kit tekevät heihin vaikutuksen.
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ETER 4 – 5

Muistuta oppilaita siitä arvokkaasta esineestä, jota he ajattelivat oppitunnin alussa, ja niistä 
olosuhteista, joissa he uskaltaisivat antaa sen lapsen käsiin. Todista, että samalla tavoin 
Herra edellyttää, että Hänen lapsensa täyttävät tietyt ehdot ennen kuin Hän ilmoittaa heille 
koko totuutensa. Hän vaatii meitä osoittamaan hengellisen valmiutemme ja uskomme.

Eter 4:8–19
Herra opettaa, mitä meidän täytyy tehdä saadaksemme lisää ilmoitusta
Näytä kangaskaistaletta. Selitä, että Herra opetti periaatteita, jotka voivat auttaa meitä 
saamaan ilmoitusta. Kun Hän opetti näitä periaatteita, Hän viittasi verhoon. Verho on kan-
gasta, jota käytetään jonkin peittämiseen tai kätkemiseen.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Et. 4:15ja etsimään ilmaus, johon sisältyy sana verho.

• Minkälaiseen verhoon Herra viittasi? (Epäuskon verhoon.) Millä tavoin epäusko on 
kuin verho?

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että joku ”[repäisee] epäuskon verhon”?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Et. 4:8, jotakuta toista lukemaan ääneen Et. 4:11 ja 
jotakuta kolmatta lukemaan ääneen Et. 4:15. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja pane-
maan merkille, mikä voi estää meitä saamasta ilmoitusta ja mikä voi auttaa meitä repäise-
mään epäuskon verhon ja saamaan enemmän ilmoitusta.

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että ”taistelee Herran sanaa vastaan”? (Et. 4:8.)

• Mitä seurauksia me jakeen Et. 4:8 mukaan kohtaamme, kun taistelemme Herran sanaa 
vastaan?

• Mikä jakeen Et. 4:11 mukaan on yksi siunaus, jonka saamme, kun uskomme Herran sanoihin?

Kirjoita taululle seuraava vajaa virke:

Kun me uskomme Herran sanaan, …

Pyydä oppilaita täydentämään tämä virke sen mukaan, mitä he ovat oppineet näistä 
jakeista. Vaikka oppilaat saattavat antaa erilaisia vastauksia, varmista, että he mainitsevat 
seuraavan periaatteen: Kun me uskomme Herran sanaan, Herra siunaa meitä antaen 
lisää ilmoitusta. Kirjoita tämä periaate taululle. Voisit myös kannustaa oppilaita kirjoitta-
maan sen pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Et. 4:11 viereen.

Auta oppilaita ymmärtämään tämä periaate kysymällä:

• Miksihän meidän täytyy uskoa ne totuudet, jotka olemme jo saaneet, ennen kuin Herra 
antaa meille lisää?

Pyydä yhtä oppilasta kirjoittamaan taululle seuraavat esimerkit uskon osoittamisesta 
Herran sanaan: pyhien kirjoitusten henkilökohtainen tutkiminen, Pyhän Hengen kehotusten 
noudattaminen, paikallisten kirkon johtohenkilöiden seuraaminen, pyhien kirjoitusten tutkimi-
nen kirkossa ja seminaarissa, myöhempien aikojen profeettojen sanojen noudattaminen.

Kehota oppilaita pohtimaan sitä, kuinka uskon osoittaminen Herran sanaan jollakin näistä 
tavoista on johtanut heidät saamaan lisää ilmoitusta. Kannusta muutamaa oppilasta kerto-
maan, mitä he ovat kokeneet.

Viittaa jälleen taululle kirjoitettuihin esimerkkeihin. Pyydä oppilaita miettimään näitä 
esimerkkejä samalla kun he itsekseen pohdiskelevat, kuinka hyvin he osoittavat uskonsa 
Jumalan sanaan. Ehdota, että kunkin esimerkin kohdalla he arvioivat itseään asteikolla 
1–10 (10 tarkoittaa sitä, että he suoriutuvat siinä asiassa hyvin). Kehota oppilaita kirjoitta-
maan seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan yhdestä tavasta, 
jolla he voivat osoittaa enemmän uskoa siihen ohjaukseen, jota he ovat jo saaneet Herralta. 
Lausu todistuksesi taululle kirjoittamastasi periaatteesta ja kannusta oppilaita etenemään 
kirjoittamansa tavoitteen mukaisesti.

Pyyhi taululta pois ilmaus ”uskomme Herran sanaan”. Tähdennä, että Herra on opetta-
nut muitakin periaatteita ilmoituksen saamisesta. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Et. 
4:13–15 ja etsimään muita asioita, joita he voivat tehdä saadakseen ilmoitusta Herralta.

Kun oppilaat ovat ehtineet lukea, pyydä heitä ehdottamaan, millä tavoin virkkeen voisi täy-
dentää. Mahdollisia periaatteita: Kun me tulemme Herran luokse, Herra siunaa meitä 
antaen lisää ilmoitusta. Kun me nöyrästi rukoilemme, Herra siunaa meitä antaen 
lisää ilmoitusta.
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Voisit auttaa oppilaita ymmärtämään näitä periaatteita paremmin esittämällä seuraavat 
kysymykset:

• Mitä Herran luokse tuleminen teidän mielestänne tarkoittaa? (Mahdollisia vastauksia: 
Hänen sanojensa tutkimista, sydämemme kääntämistä Hänen puoleensa, parannuksen 
tekemistä sekä Hänen seuraamistaan ja tottelemistaan.)

• Mitä tarkoittaa se, että meillä on särkynyt sydän ja murtunut mieli? (Sitä, että olemme 
nöyriä, teemme parannusta ja olemme vastaanottavaisia Herran tahdolle.) Miksi nämä 
asenteet ovat välttämättömiä, kun me rukoilemme jatkuvaa ilmoitusta Herralta?

Kehota oppilaita miettimään, kuinka he voisivat toteuttaa näitä periaatteita pyrkiessään 
saamaan ilmoitusta.

Tiivistä Et. 4:17–19 selittämällä, että Herra julisti, että Mormonin kirjan esiintulo olisi merk-
kinä siitä, että Jumalan työ myöhempinä aikoina on alkanut. Hän myös kehotti kaikkia 
ihmisiä tekemään parannuksen ja tulemaan Hänen luokseen.

Eter 5
Moroni julistaa, että kolme todistajaa näkevät levyt ja todistavat niistä
Näytä kuvaa Joseph Smith kääntää Mormonin kirjaa (Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009, 
nro 92). Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Et. 5:1–3. Pyydä luokkaa seuraamaan 
mukana ja kuvittelemaan, miltä Joseph Smithistä on mahtanut tuntua kääntää Mormo-
nin kirjaa ja käsittää, että Moroni oli kirjoittanut tämän neuvon suoraan hänelle yli 1 400 
vuotta aiemmin.

• Mitä Moroni sanoi levyistä, jotka hän oli sinetöinyt?

• Mitä kohdan Et. 5:2–3 mukaan Joseph saisi etuoikeuden tehdä levyillä?

Kysy oppilailta, osaavatko he luetella Mormonin kirjan kolmen silminnäkijän nimet ja muista-
vatko he, mitä nämä kokivat. (Jos oppilaat tarvitsevat apua, kehota heitä lukemaan ”Kolmen 
silminnäkijän todistus” Mormonin kirjan alkulehdiltä.) Voisit selittää, että kolmen silminnäki-
jän lisäksi on muitakin, jotka ovat todistaneet kultalevyjen olemassaolosta, kuten jumaluuden 
jäsenet (ks. Et. 5:4), Moroni (ks. Et. 5:6), Joseph Smith ja kahdeksan silminnäkijää.

• Millä tavoin te voitte olla Mormonin kirjan todistajia, vaikka ette olekaan nähneet levyjä? 
Kuinka teidän todistuksenne Mormonin kirjasta voi vaikuttaa muihin ihmisiin?

Pyydä tämän oppiaiheen lopuksi muutamaa oppilasta lausumaan oma todistuksensa 
Mormonin kirjasta.
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Johdanto
Tehtyään valmistelut Herran käskyjen mukaisesti jerediläi-
set nousivat aluksiinsa luottaen siihen, että Herra auttaisi 
heitä selviytymään vaikeasta matkastaan luvattuun 
maahan. Herra lähetti tuulen, joka sai laivat ajelehtimaan 

aalloilla ja hautautumaan mereen monta kertaa, mutta 
kuitenkin tuo tuuli kuljetti aluksia kohti luvattua maata. 
Kun kansa oli asettunut uuteen maahan, se valitsi kunin-
kaan – Jeredin veljen varoituksista huolimatta.

OPPIAIHE 147

Eter 6

Opetusehdotuksia

Eter 6:1–12
Herra saa tuulen kuljettamaan jerediläisten laivat luvattuun maahan
Kirjoita ennen oppituntia taululle seuraavaa:

Kerro evankeliumista ystävälle

Pysy siveellisesti puhtaana

Valitse ystäviä, joilla on korkeat mittapuut

Luo elämään oikea tärkeysjärjestys

Tähdennä, että nämä ovat esimerkkejä asioista, joita Herra haluaa meidän tekevän. Jotkut 
kuitenkin ajattelevat, että nämä asiat ovat liian vaikeita. Kehota oppilaita miettimään, mitä 
muita esimerkkejä voisi lisätä luetteloon. Selitä, että kertomus jerediläisten matkasta luvat-
tuun maahan sisältää periaatteita, jotka voivat opastaa meitä, kun meistä tuntuu vaikealta 
tehdä sitä, mitä Herra käskee. Kannusta oppilaita, kun he tutkivat lukua Et. 6, panemaan 
merkille periaatteita, jotka auttavat heitä taululle kirjoitettujen kaltaisten haasteiden kanssa.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Et. 2:24–25. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana 
ja panemaan merkille, minkä varoituksen Herra antoi jerediläisille siitä, kuinka vaikea 
heidän matkansa luvattuun maahan olisi.

• Mitä Herra lupasi tehdä auttaakseen jerediläisiä pääsemään turvallisesti luvattuun maahan?

Muistuta oppilaille, että selviytyäkseen aalloista ja tuulesta jerediläiset tekivät laivoista 
”tiiviit kuin astia” (Et. 2:17), ja he tekivät kanteen ja pohjaan reiät, jotka voitiin aukaista 
ilman saamiseksi. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Et. 6:1–4. Pyydä luokkaa seu-
raamaan mukana ja mainitsemaan, millä muilla tavoin jerediläiset valmistautuivat näihin 
vaikeuksiin.

• Mitä mielestänne merkitsee se, että jerediläiset lähtivät matkaan ”jättäytyen Herran 
Jumalansa huomaan”? (He luottivat siihen, että Jumala huolehtisi heistä ja varjelisi heitä.)

• Miksihän oli tärkeää, että jerediläiset jättäytyivät Herran huomaan tehtyään kaikki val-
mistelut, joihin pystyivät?

• Miksi olisi saattanut olla vaikeaa turvata Herraan tässä tilanteessa? (Mikäli oppilaat eivät 
mainitse seuraavia asioita, voisit tuoda ne esiin: jerediläisten piti rakentaa omat laivansa, 
he eivät pystyneet ohjaamaan laivojaan ja mitä todennäköisimmin he eivät tienneet, 
mitä reittiä luvattuun maahan pääsisi tai kuinka pitkään matka kestäisi.)

Auta oppilaita kuvittelemaan luvussa Et. 6 kerrotut tapahtumat pyytämällä heitä piirtä-
mään seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan yksinkertainen 
hahmotelma jerediläisten laivasta. Pyydä heitä sitten piirtämään tai kirjoittamaan, mitä 
laivoihin laitettiin kohdan Et. 6:1–4 mukaan.

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Et. 6:5–11. Pyydä oppilaita 
katsomaan piirroksiaan samalla kun he kuuntelevat ja kuvittelemaan, miltä olisi tuntunut 
matkustaa senkaltaisissa aluksissa.

• Mikä teidän mielestänne olisi ollut vaikeaa siinä, että matkustaa jerediläisten laivassa?

Kuvitteleminen
Kun oppilaat kuvittele-
vat mielessään pyhien 
kirjoitusten kertomuksen 
tapahtumat, ne muut-
tuvat heidän mieles-
sään todellisemmiksi ja 
elävämmiksi. Tämä voi 
auttaa oppilaita samas-
tumaan pyhissä kirjoi-
tuksissa oleviin ihmisiin 
ja tilanteisiin paremmin 
sekä tarkastelemaan ja 
ymmärtämään kerto-
muksia tehokkaammin.
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• Kuinka pitkään jerediläiset kohdan Et. 6:11 mukaan matkustivat tällä tavoin?

• Mitä teidän mielestänne tarkoittaa ilmaus ”vuorenkorkuiset aallot”? (Ks. Et. 6:6.) Mil-
tähän teistä olisi tuntunut, jos olisitte olleet jerediläisten laivassa, kun sellainen aalto 
olisi saanut sen hautautumaan ”meren syvyyksiin”? (Voisit muistuttaa oppilaille, että 
jerediläisten täytyi odottaa, kunnes heidän laivansa pääsisivät pinnalle, ennen kuin he 
saattoivat avata reiän ja saada ilmaa.)

Auta oppilaita valmistautumaan periaatteen tunnistamiseen kysymällä:

• Millä tavoin jerediläiset osoittivat luottamuksensa Herraan, kun he ylittivät meren? 
(Ks. Et. 6:7, 9.)

• Mitä sellaisia ilmauksia on kohdassa Et. 6:5–11, jotka kuvailevat, mitä Herra teki jeredi-
läisten hyväksi, koska he turvasivat Häneen?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Et. 6:12 ja panemaan merkille, mitä jerediläiset teki-
vät matkan päätyttyä.

• Miksi jerediläiset vuodattivat ilon kyyneliä? Mitä ”lempeitä armotekoja” Herra oli 
suonut heille?

Auta oppilaita tunnistamaan jerediläisten kokemuksen havainnollistama periaate 
kysymällä:

• Mitä Herra sen perusteella, mitä olette oppineet jerediläisten matkasta, tekee meidän 
hyväksemme, kun turvaudumme Häneen ja teemme Hänen tahtonsa? (Yksi periaatteista, 
joka oppilaiden tulisi tunnistaa, on se, että kun me turvaamme Herraan ja teemme 
Hänen tahtonsa, Hän ohjaa meidän elämäämme. Kirjoita tämä periaate taululle. Pyydä 
oppilaita pohtimaan tätä periaatetta ja kertomaan kokemuksista, jotka ovat auttaneet 
heitä tietämään, että se on totta. Voisit itsekin kertoa, kuinka tiedät sen olevan totta.)

Kehota oppilaita pohtimaan, kuinka he voisivat paremmin turvata Herraan ja noudattaa 
Hänen ohjeitaan vaikeissa tilanteissa, joita heillä saattaa olla juuri nyt. Selitä, että he voivat 
löytää muitakin periaatteita jakeista Et. 6:1–12. Pyyhi taululta pois kaikki paitsi lausuma, 
joka koskee Herraan turvaamista. Piirrä taulun toiselle puolelle yksinkertainen laiva. Kir-
joita toiselle puolelle Luvattu maa.

• Mihin luvattua maata voisi verrata pelastussuunnitelmassa? (Iankaikkiseen elämään.)

• Kun kohtaamme elämän vaikeuksia, kuinka voimme noudattaa näiden jerediläisten 
esimerkkiä? Kuinka Herra auttaa meitä, kuten Hän auttoi jerediläisiä, meidän matkal-
lamme läpi kuolevaisuuden? (Oppilaiden vastauksista tulisi kuvastua seuraava periaate: 
Jos turvaamme Herraan, Hän tukee meitä, kun edistymme ja valmistaudumme 
saamaan iankaikkisen elämän. Voisit ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat tämän periaat-
teen pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Et. 6:5–12 viereen.)

Kehota oppilaita miettimään, mitä vaikeuksia he ovat kohdanneet tai kohtaavat tällä 
hetkellä omassa elämässään. Pyydä heitä kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan siitä, kuinka he ovat mielestään suhtautuneet näihin 
vaikeuksiin uskollisesti ja kuinka Herra on tukenut heitä.

Kannusta muutamaa oppilasta kertomaan, mitä he ovat kirjoittaneet. Esitä sitten seuraava 
kysymys:

• Minkä neuvon antaisitte jollekulle, joka kokee vastoinkäymisiä tai vaikeuksia, sen perus-
teella mitä olette tänään tutkineet?

Eter 6:13–18
Jerediläiset opettavat lapsiaan vaeltamaan nöyrästi Herran edessä
Tiivistä Et. 6:13–18 selittämällä, että kun jerediläiset saapuivat luvattuun maahan, he 
alkoivat perustaa perheitä ja viljellä maata. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Et. 6:17 ja 
panemaan merkille, mitä jerediläiset opettivat lapsilleen. Esitä sitten seuraavat kysymykset:

• Mitä ”vaeltamaan nöyrästi Herran edessä” mielestänne tarkoittaa? Mainitkaa joitakin 
esimerkkejä tapauksista, jolloin olette nähneet ihmisten noudattavan tätä periaatetta. 
Millä tavoin teidän vanhempanne ja muut ovat kannustaneet teitä vaeltamaan nöyrästi 
Herran edessä?

• Mitä tarkoittaa se, että saa opetusta korkeudesta?

Pyydä oppilaita 
kertomaan kokemuksia
Kun kehotat oppilaita 
pohtimaan, kuinka 
he tietävät, että jokin 
periaate on totta, annat 
Hengelle tilaisuuden 
innoittaa heitä, kun he 
palauttavat mieleensä 
tunteita ja kokemuksia. 
Kun oppilaat vastaavat, 
he lausuvat todistuksen, 
vaikka heidän vas-
tauksessaan ei kenties 
olekaan ilmauksia 
kuten ”haluaisin lausua 
todistukseni” tai ”minä 
tiedän”.
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• Miten se, että vaeltaa nöyrästi Herran edessä, ja se, että saa opetusta korkeudesta, liitty-
vät toisiinsa? (Oppilaiden vastauksista tulisi kuvastua seuraava periaate: Jos me vael-
lamme nöyrästi Herran edessä, me voimme saada opetusta korkeudesta.)

Voisit kehottaa oppilaita kirjoittamaan tilanteesta, jolloin heistä on tuntunut, että he ovat 
saaneet opetusta korkeudesta. Kannusta muutamaa heistä kertomaan, mitä he ovat kirjoit-
taneet. Kehota oppilaita noudattamaan periaatteita, jotka on tallennettu jakeeseen Et. 6:17.

Eter 6:19–30
Jerediläiset valitsevat kuninkaan
Tiivistä Et. 6:19–22 selittämällä, että kun Jered ja hänen veljensä kävivät vanhoiksi, jere-
diläiset pyysivät saada kuninkaan. Pyydä oppilaita tutkimaan kohtaa Et. 6:23 ja mainitse-
maan, mitä Jeredin veli varoitti tapahtuvan, jos he valitsisivat kuninkaan.

Lausu lopuksi oma todistuksesi tämän oppiaiheen periaatteista.

Kommentteja ja taustatietoja
Eter 6:1–12. Jerediläiset ylittävät valtameren 
turvallisesti

Presidentti Thomas S. Monson on opettanut, kuinka 
voimme valmistautua niihin haasteisiin, joita tulee 
eteemme:

”Me elämme aikana, jolloin monet maailmassa ovat pääs-
täneet irti käskyjen pitämisen tarjoamista turvaköysistä. 
Tämä on sallivuuden aikaa, jolloin yhteiskunta yleensä 
sivuuttaa rutiinimaisesti Jumalan lait ja rikkoo niitä. 
Huomaamme usein uivamme vastavirtaan, ja toisinaan 
tuntuu aivan kuin virta voisi viedä meidät mennessään.

Mieleeni muistuvat Mormonin kirjan Eterin kirjassa 
olevat Herran sanat. Herra sanoi: ’Te ette voi kulkea 
tämän suuren syvyyden poikki, ellen minä valmista 
teitä meren aaltojen ja liikkeelle lähteneiden tuulten 
ja tulevien vedenpaljouksien varalle’ [Et. 2:25]. Veljeni 
ja sisareni, Hän on valmistanut meitä. Jos otamme 
vaarin Hänen sanoistaan ja elämme käskyjen mukaan, 
me selviydymme tästä sallivuuden ja jumalattomuuden 
ajasta – ajasta, jota voidaan verrata aaltoihin ja tuuliin 

ja vedenpaljouksiin, jotka voivat tuhota. Hän muistaa 
meidät alati. Hän rakastaa meitä ja siunaa meitä, kun 
teemme sitä, mikä on oikein.” (”Päätössanat”, Liahona, 
marraskuu 2009, s. 109.)

Eter 6:22–24. Jerediläiset valitsevat kuninkaan

Kaikkialla pyhissä kirjoituksissa profeetat ovat varoit-
taneet kuninkaisiin liittyvistä vaaroista. Mieti seuraavia 
esimerkkejä:

 1. Jeredin veli varoitti kansaansa siitä, että kuninkaan 
valitseminen johtaisi heidät vankeuteen (ks. Et. 6:23).

 2. Kuningas Moosia varoitti kansaansa vaaroista, joita 
liittyy siihen, että kansaa johtaa väärämielinen 
kuningas. Hän ehdotti, että he sen sijaan luovat tuo-
marien järjestelmän. (Ks. Moosia 29.)

 3. Vanhan testamentin profeetta Samuel varoitti kunin-
kuuteen liittyvistä ongelmista, kun hänen kansansa 
halusi saada kuninkaan, jotta he olisivat niin kuin 
muutkin kansat (ks. 1. Sam. 8).
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Johdanto
Jeredin veli suri, kun hänen kansansa pyysi saada johta-
jakseen kuninkaan. Hän sanoi: ”Tämä johtaa varmasti 
vankeuteen” (Et. 6:23). Hänen profetiansa täyttyi 
kaksi sukupolvea myöhemmin. Monien kuninkaiden 

hallituskausien aikana jerediläiset kävivät läpi useita 
toistuvia jaksoja, joissa he kuuntelivat profeettoja ja 
elivät vanhurskaudessa mutta sitten hylkäsivät profee-
tat ja elivät jumalattomuudessa.

OPPIAIHE 148

Eter 7–11

Opetusehdotuksia

Eter 7
Oriha ja Kib hallitsevat vanhurskaudessa; Korihor kapinoi ja anastaa kuninkuu-
den, ja hänen veljensä Sule ottaa sen takaisin; profeetat tuomitsevat kansan 
jumalattomuuden
Piirrä taululle yksinkertainen vankiselli.

Pyydä oppilaita kuvailemaan, miltä vankeudessa olo mahtaisi tuntua. Tuo esiin, että 
synnillinen käytös voi johtaa ihmisen hengelliseen ja fyysiseen vankeuteen.

• Millä tavoin synnilliset käyttäytymistavat johtavat vankeuteen?

Oppilaat saattavat mainita esimerkiksi seuraavia ajatuksia: Päätös rikkoa viisauden sanaa 
tai katsella pornografiaa voi johtaa riippuvuuden aiheuttamaan vankeuteen. Synti kaikissa 
muodoissaan vähentää Pyhän Hengen voimaa elämässämme. Selitä, että tämä oppiaihe 
auttaa oppilaita näkemään, kuinka he voivat välttää vankeuden.

Selitä, että kun Jeredin veli sai tietää, että kansa halusi kuninkaan, hän varoitti, että heidän 
valintansa johtaisi vankeuteen (ks. Et. 6:22–23). Tästä huolimatta jerediläisten kansa päätti 
haluta kuninkaan. Heidän ensimmäisenä kuninkaanaan oli Oriha, yksi Jeredin pojista. 
Toisena kuninkaana oli Orihan poika Kib.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Et. 7:1–2 saadakseen selville, toteutuiko Jeredin veljen 
profetia Orihan päivinä. Pyydä heitä kertomaan, mitä he saavat selville.

• Mitä sanoisitte henkilölle, joka eli kuningas Orihan päivinä eikä uskonut siihen, että 
Jeredin veljen profetia toteutuisi?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Et. 7:3–7 ja panemaan merkille, millä tavoin Jeredin 
veljen profetia alkoi toteutua. Pyydä heitä kertomaan, mitä he löytävät. Varmista, että he 
ymmärtävät, että kuningas Kib ja hänen kansansa joutuivat vankeuteen – ”Kib asui van-
keudessa väkensä kanssa” (Et. 7:7).

• Mitä periaatteita olette tähän mennessä huomanneet luvussa Et. 7? (Kun oppilaat ker-
tovat, mitä he ovat oppineet, varmista, että seuraava periaate käy selväksi: Profeettojen 
sanojen hylkääminen voi johtaa vankeuteen.)

Kehota oppilaita lukemaan Et. 7:8–13 saadakseen tietoa Sulesta, joka syntyi Kibille tämän 
ollessa vankeudessa. Ennen kuin he lukevat, pyydä heitä kuvittelemaan olevansa uutis-
toimittajia, joiden tehtäväksi on annettu selostaa jakeiden Et. 7:8–13 kertomus. Pyydä 
sitten kutakin oppilasta selostamaan jollekulle toiselle luokan oppilaalle, mitä asioita hän 
korostaisi kertomuksessa.
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Tiivistä Et. 7:14–22 selittämällä, että kun Sulesta oli tullut kuningas ja Korihor oli tehnyt 
parannuksen siitä, mitä oli tehnyt, Korihorin poika Nooa johti kapinaa Sulea ja Korihoria 
vastaan. Sule joutui vankeuteen. Sulen pojat onnistuivat surmaamaan Nooan ja vapaut-
tamaan Sulen, ja Sule palasi oman valtakuntansa kuninkaaksi. Nooan poika Kohor piti 
kuitenkin itsellään kuninkuuden siinä valtakunnassa, jota Nooa oli hallinnut. Maa oli jaettu 
kahden kuninkaan ja kahden kansan kesken, kunnes syntyi taistelu, jossa Sule surmasi 
Kohorin. Kohorin poika Nimrod antoi Kohorin osan valtakunnasta Sulelle.

Selitä, että kun Sule oli saanut valtakunnan jälleen hallintaansa, kansan keskuuteen tuli pro-
feettoja. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Et. 7:23–25 ja katsomaan, mitä profeetat sanoi-
vat ja kuinka ihmiset suhtautuivat. Kun oppilaat ovat kertoneet, mitä ovat löytäneet, kysy:

• Kuinka ihmiset suhtautuivat profeettoihin? Kuinka Sule suhtautui?

• Millä tavoin se, että Sule suojeli profeettoja, oli siunauksena hänen kansalleen?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Et. 7:26–27. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana 
ja panemaan merkille, mitä tapahtui, kun kansa noudatti profeettojen sanoja. Kun oppilaat 
kertovat, mitä he ovat löytäneet, varmista, että he tunnistavat seuraavan periaatteen: Kun 
me noudatamme profeettojen neuvoja ja muistamme Herran, me alamme menestyä.

• Kuinka teitä on siunattu, koska olette noudattaneet profeettojen neuvoja?

Kannusta oppilaita ajattelemaan yhtä tapaa, jolla he voivat paremmin kuunnella ja noudat-
taa profeettojen sanoja.

Eter 8:1–9:13
Jeredistä ja sitten Akisista tulee jerediläisten kuningas salaliittojen avulla
Tiivistä Et. 8:1–14 selittämällä, että kun Sule oli kuollut, Omerista tuli kuningas. Omerin 
poika Jered kapinoi isäänsä vastaan ja halusi tulla kuninkaaksi. Hän pystyi saamaan puolet 
valtakunnasta joksikin ajaksi, mutta myöhemmin hänet kukistettiin ja pakotettiin luovutta-
maan oma osuutensa valtakunnasta. Silloin Jeredin tytär suunnitteli keinon, jolla Jeredistä 
tulisi kuningas. Hän muistutti isäänsä salaliitoista, jotka tunnettiin muinaisina aikoina. 
Sitten hän sanoi, että hän tanssisi Akis- nimisen miehen edessä, jonka hän tiesi haluavan 
häntä vaimoksi. Kun Akis pyytäisi häntä vaimoksi, Jeredin pitäisi sanoa Akisille, että tämän 
on surmattava kuningas Omer. Jered ja hänen tyttärensä toteuttivat tämän suunnitelman. 
Akis pyysi saada solmia avioliiton Jeredin tyttären kanssa ja solmi sitten salaliiton ystä-
viensä kanssa surmatakseen kuningas Omerin.

Tähdennä, että tämän suunnitelman vuoksi jerediläisten keskuudessa alkoi olla salaliittoja, 
mikä lopulta aiheutti heidän tuhonsa. Selitä, että salaliitto on ”valan yhdistämä joukko, 
joka pyrkii toteuttamaan pahoja aikeitaan” (PKO, ”Salaliitto”, scriptures.lds.org). Gadian-
tonin rosvot ovat Mormonin kirjassa esimerkki järjestöstä, joka käytti salaliittoja pahojen 
aikeidensa toteuttamiseksi.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Et. 8:15–19 ja panemaan merkille, mitä Akis teki sala-
liiton perustamiseksi. Pyydä oppilaita panemaan merkille, mitä näissä jakeissa opetetaan 
salaliitoista.

• Mikä on niiden motiivi, jotka käyttävät salaliittoja? (Vallan saaminen pahan tekemiseksi.)

• Kenen voima on salaliittojen taustalla? (Perkeleen.)

• Mikä ilmaus jakeessa Et. 8:18 osoittaa, kuinka Herra suhtautuu salaliittoihin? (”Kaikkea 
muuta iljettävämpi ja jumalattomampi ”.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Et. 8:20–22, 25. Pyydä luokkaa seuraamaan 
mukana ja panemaan merkille, mitä muuta he saavat tietää salaliitoista. Pyydä heitä kiin-
nittämään erityistä huomiota siihen, mikä vaikutus salaliitoilla on yhteiskuntiin. (Huo-
mauta, että ilmauksella ”joka sen perustaa” jakeen Et. 8:25 alussa, viitataan salaliittojen 
perustamiseen.)

• Mikä vaikutus lukemanne perusteella salaliitoilla on yhteiskuntiin? (Kun oppilaat 
ilmaisevat ajatuksiaan, varmista, että he mainitsevat seuraavan totuuden: Salaliittojen 
tukeminen johtaa yhteiskuntien tuhoon.)

Kehota luokan jäseniä lukemaan itsekseen Et. 8:23–24, 26 ja panemaan merkille, mitä 
Moroni halusi meidän tekevän sen seurauksena, että hän varoitti salaliitoista.
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• Mitä Moroni käski meidän tehdä? (Varoa salaliittoja ja pyrkiä varmistamaan, että ne 
poistetaan yhteiskunnistamme.)

• Mitä Moroni toivoi meille viimeisinä aikoina, kuten on kirjoitettu jakeeseen Et. 8:26?

Tiivistä Et. 9:1–13 selittämällä, että salaliittonsa tuloksena Akis ja hänen ystävänsä pystyivät 
kukistamaan Omerin kuninkuuden. Jumala kuitenkin varoitti Omeria, että tämän tulisi 
paeta perheensä kanssa, pelastaen siten heidän henkensä. Omerin jumalattomasta pojasta 
Jeredistä tuli kuningas, ja hän antoi tyttärensä vaimoksi Akisille. Akis ja hänen ystävänsä 
jatkoivat pahoja suunnitelmiaan ja surmasivat Jeredin ja jopa Akisin pojan. Nämä toimet 
johtivat Akisin ja tämän poikien väliseen sotaan, joka lopulta tuhosi miltei kaikki jere-
diläiset ja palautti Omerin hallitsijaksi. Tähdennä, että nämä tapahtumat osoittavat, että 
salaliitot johtavat yhteiskuntien tuhoutumiseen.

Eter 9:14–11:23
Kuningas toisensa perään nousee valtaan, toiset hallitsevat vanhurskaudessa ja 
toiset jumalattomuudessa
Selitä, että Eterin kirjan luvuissa 9–11 kerrotaan, että Jeredin jälkeen jerediläisiä hallitsi 
vielä 24 kuningasta – toiset vanhurskaudessa ja toiset jumalattomuudessa. Muistuta 
oppilaita seuraavasta periaatteesta, jota käsiteltiin aiemmin: Profeettojen sanojen hylkää-
minen voi johtaa vankeuteen. Pyydä puolta luokasta tutkimaan kohtaa Et. 9:26–35 (Hetin 
hallituskautena) ja pyydä toista puolta luokasta tutkimaan kohtaa Et. 11:1–8 (Komin ja 
Siblomin hallituskautena). Pyydä kumpaakin ryhmää panemaan merkille todisteita tästä 
periaatteesta. Pyydä oppilaita kertomaan lyhyesti, mitä he saavat selville.

Lausu todistuksesi siitä, miten tärkeää on seurata profeettojen neuvoja. Voisit kertoa 
omasta elämästäsi kokemuksen, joka on opettanut sinulle, miten tärkeää on noudattaa 
profeettojen neuvoja.

Kommentteja ja taustatietoja
Eter 7:23–27; 9:28–31. Profeetat ja heidän 
sanomansa usein torjutaan

Miksi profeetat julistavat sanomaa, joka on usein 
epäsuosittu monien ihmisten keskuudessa maailmassa? 
Vanhin Robert D. Hales kahdentoista apostolin kooru-
mista on selittänyt:

”Profeettojen on usein varoitettava Jumalan käskyjen 
rikkomisesta aiheutuvista seuraamuksista. He eivät 
saarnaa sitä, mikä on suosittua maailman silmissä. 
– – Miksi profeetat julistavat epäsuosittuja käskyjä ja 
kehottavat ihmiskuntaa tekemään parannuksen siitä, 
että se hylkää ja muuntaa käskyjä ja on jopa välinpitä-
mätön käskyjen suhteen? Syy on hyvin yksinkertainen. 
Kun profeetat saavat ilmoituksen, heillä ei ole muuta 

mahdollisuutta kuin julistaa ja vahvistaa se, minkä 
Jumala on heille antanut maailmalle kerrottavaksi.” 
(”Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä”, 
Valkeus, heinäkuu 1996, s. 39.)

Vanhin L. Aldin Porter seitsemänkymmenen koorumien 
johtokunnasta on opettanut:

”Jotkut valittavat, että puhuessaan selkeästi ja päättäväi-
sesti profeetat vievät meiltä tahdonvapautemme. Olemme 
edelleenkin vapaita valitsemaan. Mutta meidän täytyy 
hyväksyä noiden valintojen seuraukset. Profeetat eivät vie 
meiltä meidän tahdonvapauttamme. He pelkästään varoit-
tavat meitä valintojemme seurauksista. Kuinka typerää 
onkaan arvostella profeettoja heidän varoituksistaan.” (Ks. 
”Kohtalomme”, Liahona, tammikuu 2000, s. 79.)
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Johdanto
Käytyään läpi jerediläisten historiaa monen vuoden 
ajalta Moroni alkoi kertoa profeetta Eterin palveluteh-
tävästä. Sitten Moroni keskeytti historiakuvauksensa 
kirjoittaakseen muistiin siunauksia, joita tulee niille, 

jotka osoittavat uskoa Jeesukseen Kristukseen. Tämä 
oppiaihe kattaa jakeet Et. 12:1–22, kun taas oppiai-
heessa 150 käsitellään jakeita Et. 12:23–41.

OPPIAIHE 149

Eter 12:1–22

Opetusehdotuksia

Eter 12:1–4
Eter saarnaa parannusta jerediläisille
Aloita oppitunti kehottamalla yhtä oppilasta tulemaan taululle ja piirtämään aaltoja sekä 
vene, joka on kiinnitetty ankkurilla.

• Miksi on tärkeää, että veneessä on ankkuri?

• Mihin vaaroihin tai vaikeuksiin vene saattaa joutua, ellei siinä ole ankkuria?

• Mikä vaikutus aalloilla on veneeseen? (Mahdollisia vastauksia: aallot saavat veneen 
liikkumaan ympäriinsä, ajelehtimaan tai heittelehtimään edestakaisin.)

Kirjoita veneeseen sanat sinun elämäsi.

• Jos vene kuvastaa meidän elämäämme, mihin aaltoja voisi verrata? (Mahdollisia vastauk-
sia: sosiaalisiin paineisiin, vastoinkäymisiin, vääriin opetuksiin tai jumalattomuuteen.)

• Millä tavoin ihmisen elämä voisi olla kuten vene ilman ankkuria? (Voisit ehdottaa, että oppi-
laat lukevat kohdan Morm. 5:17–18 saadakseen apua tähän kysymykseen vastaamiseen.)

• Mitä sellaisia asioita Herra on antanut, jotka voivat toimia hengellisinä ankkureina mei-
dän elämässämme? (Oppilaat saattavat antaa erilaisia vastauksia. Monia evankeliumin 
osa- alueita voitaisiin verrata ankkuriin.)

Kannusta oppilaita panemaan merkille esimerkkejä hengellisistä ankkureista, kun he 
tutkivat lukua Et. 12.

Selitä, että luku Et. 12 alkaa Moronin esitellessä Eterin, jerediläisen profeetan, joka saarnasi 
aikana, jolloin kansa hylkäsi profeetat ja eli jumalattomuudessa. Kehota oppilaita luke-
maan itsekseen Et. 12:1–3 ja panemaan merkille asioita, jotka Eterin toiminnassa tekevät 
heihin vaikutuksen. Pyydä heitä kertomaan, mitä he löytävät.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Et. 12:4. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja 
panemaan merkille, mitä ne, jotka uskovat Jumalaan, voivat toivoa huolimatta heitä ympä-
röivistä vaikeuksista ja jumalattomuudesta. Kun oppilaat vastaavat, voisit tähdentää, että se 
”parempi maailma”, jota meidän on määrä toivoa, on ”sija Jumalan oikealla puolella”.

• Mitä tarkoittaa se, että jollakulla on sija Jumalan oikealla puolella? (Palaamista Hänen 
eteensä ja iankaikkisen elämän saamista.)

• Kuinka se, että ”voi varmasti toivoa”, eroaa siitä, että vain toivoo? (Pyhissä kirjoituksissa 
toivo viittaa siihen luottamukseen, että voimme saada Jumalan meille lupaamat siunauk-
set, jos pidämme liittomme Hänen kanssaan.)

• Kuinka me jakeen Et. 12:4 mukaan saamme toivon siitä, että saamme sijan Jumalan 
oikealla puolella? (Kun oppilaat vastaavat, selitä, että jakeessa Et. 12:4 mainittu usko tar-
koittaa uskoa Jeesukseen Kristukseen.) Kuinka usko Jeesukseen Kristukseen suo meidän 
toivoa ”varmasti” sijaa Jumalan oikealla puolella?

Kirjoita taululla olevaan ankkuriin sanat usko ja toivo.

• Mitä kohdan Et. 12:4 mukaan tapahtuu, kun jollakulla on toivo ja usko Jeesukseen 
Kristukseen? (Vaikka oppilaat saattavat vastata eri sanoin, heidän tulisi ilmaista seuraava 
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periaate: Kun meillä on toivo ja usko Jeesukseen Kristukseen, meistä tulee lujia ja 
me teemme runsaasti hyviä tekoja.)

• Mitkä ovat niitä hyviä tekoja, jotka ”kirkastavat Jumalaa”? (Mahdollisia vastauksia: 
rukous, pyhien kirjoitusten tutkiminen, muiden palveleminen ja lahjojen kehittäminen.)

• Ajatelkaa ihmisiä, joita tunnette ja jotka tuntuvat aina tekevän runsaasti hyviä tekoja 
eivätkä häpeile Jumalan kirkastamista. Mitä sellaisia asioita he tekevät, joiden ansiosta 
he ovat hyviä esimerkkejä tästä periaatteesta?

Kehota oppilaita pohtimaan tilanteita, jolloin heidän on ollut vaikea olla lujia ja tehdä run-
saasti hyviä tekoja. Auta oppilaita valmistautumaan samanlaisiin tilanteisiin koko elämänsä 
ajan kannustamalla heitä panemaan merkille, millä tavoin he voivat kasvattaa uskoaan ja 
toivoaan, kun he jatkavat luvun Et. 12 tutkimista.

Eter 12:5–22
Moroni kertoo ihmeistä ja voimallisista teoista, jotka ovat tapahtuneet uskon voimalla
Kirjoita taululle seuraava lause: Haluaisin saada hengellisen todistuksen siitä, että …

Kehota oppilaita ehdottamaan evankeliumin totuuksia, periaatteita tai opinkohtia, joista 
ihmiset kenties pyrkivät saamaan hengellisen todistuksen. Kun oppilaat vastaavat, kirjoita 
heidän vastauksiaan taululle. (Mahdollisia vastauksia: Mormonin kirja on totta, on tärkeää 
elää puhdasta ja hyveellistä elämää, viisauden sana on Jumalan laki, minun tulee valmistautua 
palvelemaan lähetystyössä.) Kehota oppilaita ajattelemaan jotakin evankeliumin totuutta, 
josta he haluaisivat saada hengellisen todistuksen tai vahvemman todistuksen.

Selitä, että joillakuilla on seuraava asenne: ”En aio uskoa tai elää jonkin evankeliumin 
periaatteen mukaan ennen kuin näen todisteita siitä, että se on totta.” Kehota oppilaita 
lukemaan itsekseen Et. 12:5–6 ja panemaan merkille, millä tavoin nämä jakeet liittyvät 
tähän asenteeseen. Tähdennä, että Et. 12:6 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Voisit 
ehdottaa, että oppilaat merkitsevät tämän kohdan selvästi erottuvalla tavalla, jotta he pys-
tyvät löytämään sen helposti.

• Mitä kohdan Et. 12:6 mukaan täytyy tapahtua ennen kuin voimme saada todistuksen?

• Mitä ajatuksia tulee mieleenne, kun ajattelette ilmausta ”uskonne on koeteltu”?

Kun oppilaat vastaavat, voisit selittää, että jotkut ihmiset tulkitsevat virheellisesti ”uskon 
koetuksen” tarkoittavan aina vaikeuksia. Ilmaus ”uskon koetus” voi kuvailla mitä tahansa 
sellaista, mikä antaa meille mahdollisuuden osoittaa uskomme Jeesukseen Kristukseen. 
Auta oppilaita ymmärtämään tätä ilmausta paremmin kehottamalla yhtä oppilasta luke-
maan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Richard G. Scottin seu-
raava lausunto. Ennen kuin lausunto luetaan, pyydä luokkaa kuuntelemaan, kuinka vanhin 
Scott selittää ilmausta ”uskon koetus”.

”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 toistuvasti.” (”Uskon tukea antava voima epävar-

muuden ja koetusten hetkinä”, Liahona, toukokuu 2003, s. 76.)

• Millä tavoin vanhin Scottin kuvailema prosessi eroaa niiden asenteesta, jotka haluavat 
todisteita ennen kuin he uskovat tai toimivat?

Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet: Et. 12:7–12; Et. 12:13–18; Et. 12:19–
22, 30–31. Jaa luokka kolmeen ryhmään ja anna kullekin ryhmälle yksi pyhien kirjoitusten 
kohta. Pyydä oppilaita panemaan merkille, mitä siunauksia tuli niiden ihmisten uskon 
seurauksena, joita pyhien kirjoitusten kohdassa kuvaillaan. Kannusta heitä huomaamaan, 
miten käytetään ilmauksia ”ennen kuin heillä oli uskoa”, ”ennen kuin he uskoivat” tai 
”kun heillä oli usko” jakeissa 7, 12, 17, 18 ja 31. (Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät 
nämä ilmaukset joka kerta kun ne esiintyvät.)

Kun oppilaat ovat kertoneet, mitä ovat löytäneet, kehota heitä esittämään lyhyesti, mitä 
saamme Herralta, kun olemme osoittaneet uskoa Jeesukseen Kristukseen. Vaikka oppi-
laat saattavat käyttää eri sanoja, heidän tulisi ilmaista seuraavankaltainen totuus: Jos 
haluamme saada hengellisen todistuksen, niin meidän täytyy ensin osoittaa uskoa 

Eter 12:6 on 
pyhien kirjoitusten 
hallittava kohta. Käytä 
oppiaiheen lopussa 
annettua opetusehdo-
tusta auttaaksesi 
oppilaita hallitsemaan 
tämän kohdan.
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Jeesukseen Kristukseen. Selitä, että ihmeet tulevat – paljolti samoin kuin hengellinen 
todistuskin – vasta sitten kun olemme osoittaneet uskomme.

Esittele luokalle seuraavat tilanteet. Kehota oppilaita selittämään, kuinka kummassakin 
tilanteessa henkilö voisi osoittaa uskoa Herraan.

 1. Nuori nainen haluaa saada todistuksen siitä, että Mormonin kirja on totta.

 2. Nuorella miehellä on voimakas halu auttaa omaisiaan ottamaan evankeliumi vastaan.

Kehota oppilaita pohtimaan tilannetta, jolloin he tai joku heidän tuttunsa ovat saaneet 
hengellisen todistuksen tai ihmeen osoitettuaan uskoa Herraan. Kehota muutamaa 
oppilasta kertomaan kokemuksesta, jota he ajattelivat. (Varmista, että oppilaat ymmärtä-
vät, ettei heidän pidä tuntea olevansa pakotettuja kertomaan kokemuksia, jotka ovat liian 
henkilökohtaisia tai yksityisiä.) Voisit itsekin kertoa jonkin kokemuksen.

Kehota oppilaita palauttamaan mieleensä se evankeliumin totuus, josta he haluaisivat 
saada hengellisen todistuksen. Kehota heitä kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan jotakin, mitä he voisivat tehdä osoittaakseen 
enemmän uskoa Herraan.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Eter 12:6
Auta oppilaita oppimaan ulkoa Et. 12:6 kehottamalla kutakin oppilasta kirjoittamaan jae 
paperilapulle, jättämään avainsanat tai - ilmaukset pois ja laittamaan niiden tilalle tyhjät 
viivat. Kun oppilaat ovat valmiit, anna heille minuutti aikaa yrittää opetella jae ulkoa ja 
mielessään täydentää paperilapuissaan olevat tyhjät kohdat.

Pyydä oppilaita vaihtamaan paperilappunsa jonkun lähellään olevan kanssa. Jokaisen oppilaan 
tulee lukea saamansa paperilappu ääneen yrittäen samalla täydentää tyhjät kohdat ulkomuis-
tista. Mikäli jää aikaa, pyydä oppilaita toistamaan toiminta vaihtamalla jälleen paperilappuja.

Kehota oppilaita viemään paperilappunsa kotiin ja toistamaan sen avulla Et. 12:6 isälle tai äidille. 
Kannusta oppilaita pyytämään vanhempiaan kertomaan tilanteesta, jolloin he ovat osoittaneet 
uskoa Jeesukseen Kristukseen ja saaneet todistuksen tai ihmeen, jota he olivat tavoitelleet.

Lausu lopuksi oma todistuksesi tässä oppiaiheessa opetetuista periaatteista.

Kommentteja ja taustatietoja
Eter 12:4–6. Mitä on toivo?

Luvussa Et. 12 olevista Moronin opetuksista, jotka kos-
kevat toivon ja uskon periaatteita, käy ilmi, että nämä 
kaksi liittyvät läheisesti toisiinsa. Moroni määritteli 
uskon olevan ”sellaista, mitä toivotaan mutta ei nähdä” 
(Et. 12:6), ja opetti, että meidän pelastuksen toivomme 
”tulee uskosta” Jeesukseen Kristukseen (Et. 12:4). Kirja-
sessa Lujana uskossa opetetaan toivosta seuraavaa:

”Kun meillä on toivoa, me luotamme Jumalan lupauk-
siin. Meillä on hiljainen varmuus siitä, että jos me 
teemme ’vanhurskaita tekoja’, me saamme palkkamme, 
’nimittäin rauhan tässä maailmassa ja iankaikkisen elä-
män tulevassa maailmassa’ (OL 59:23). – – Toivon peri-
aate yltää iankaikkisuuksiin, mutta se voi tukea sinua 
myös jokapäiväisen elämän haasteissa.” (Lujana uskossa 
– evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s. 174–175.)

Presidentti Dieter F. Uchtdorf on määritellyt toivon 
seuraavasti:

”Toivo on Hengen lahja [ks. Moroni 8:26]. Se on toivo siitä, 
että Jeesuksen Kristuksen sovituksen ja Hänen ylösnouse-
muksensa voiman ansiosta me saamme nousta iankaikki-
seen elämään, ja se johtuu uskostamme Vapahtajaan [ks. 
Moroni 7:41]. Tällainen toivo on sekä lupauksen periaate 
että käsky [ks. Kol. 1:21–23], ja kaikkien käskyjen tavoin 
meidän vastuullamme on tehdä siitä toimiva osa elä-
määmme ja voittaa kiusaukset menettää toivo. Taivaallisen 
Isämme armolliseen onnensuunnitelmaan perustuva toivo 
johtaa rauhaan [ks. Room. 15:13], armoon [ks. Ps. 33:22], 
riemuun [ks. Room. 12:12] ja iloon [ks. Sananl. 10:28]. 
Pelastuksen toivo on kuin suojaava kypärä [ks. 1. Tess. 5:8]. 
Se on uskomme perusta [ks. Hepr. 11:1; Moroni 7:40] ja 
sielumme ankkuri [ks. Hepr. 6:19; Et. 12:4].” (Ks. ”Toivon 
ääretön voima”, Liahona, marraskuu 2008, s. 21–22.)
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Johdanto
Nöyrässä rukouksessa Moroni ilmaisi huolenaiheen. Hän 
kantoi huolta heikkoudesta, jota hän havaitsi omassa 
kirjoittamisessaan sekä muiden Mormonin kirjan 

profeettojen kirjoituksessa. Herra vastasi lupaamalla 
vahvistaa niitä, jotka nöyrtyvät ja uskovat Häneen.

OPPIAIHE 150

Eter 12:23–41

Opetusehdotuksia

Eter 12:23–41
Moroni opettaa, että usko, toivo ja rakkaus ovat välttämättömiä pelastukselle
Kirjoita taulun toiselle puolelle sana vahva ja taulun toiselle puolelle sana heikko. Anna 
oppilaille aikaa pohdiskella, minkä kukin tuntee omaksi vahvuudekseen. Kehota heitä sit-
ten ajattelemaan muutamia heikkouksiaan tai puutteitaan. Pyydä heitä nostamaan kätensä, 
jos he haluaisivat, että heidän heikkoutensa muuttuisivat vahvuuksiksi. Selitä, että Moroni 
opetti, miksi meillä on heikkouksia ja kuinka voimme voittaa ne.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Et. 12:23–25. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana 
ja panemaan merkille, minkä heikkouden Moroni tunsi itsellään ja muilla Mormonin kirjan 
kirjoittajilla olevan. Ennen kuin oppilaat lukevat, voisit selittää, että näissä jakeissa sana 
pakanat viittaa ihmisiin, jotka asuisivat pakanakansojen keskuudessa myöhempinä aikoina.

• Mitä Moronin kantaman huolen mukaan tapahtuisi niiden ihmisten heikkouden tähden, 
jotka kirjoittivat Mormonin kirjan?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Herran vastaus Moronin kantamaan huoleen 
kohdassa Et. 12:26–27. Pyydä heitä panemaan merkille, mistä syystä Jumala antaa meille 
heikkouksia. Tähdennä, että Et. 12:27 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Voisit kan-
nustaa oppilaita merkitsemään tämän kohdan selvästi erottuvalla tavalla, jotta he pystyvät 
löytämään sen helposti.

Auta oppilaita ymmärtämään paremmin sana heikkous siten, kuin sitä käytetään näissä 
jakeissa, pyytämällä yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, 
vanhin Neal A. Maxwellin seuraava lainaus. Ennen kuin lainaus luetaan, pyydä luokkaa 
kuuntelemaan, mitkä kaksi erityyppistä heikkoutta vanhin Maxwell mainitsee.

”Kun pyhissä kirjoituksissa puhutaan ihmisen ’heikkoudesta’, tämä sana pitää 
sisällään sen – – heikkouden, joka luontaisesti kuuluu yleiseen inhimilliseen 
tilaan, jossa lihalla on alituinen vaikutus henkeen (ks. Et. 12:28–29). Heikkous 
pitää kuitenkin sisällään myös meidän erityiset, henkilökohtaiset heikkou-
temme, jotka meidän odotetaan voittavan (ks. OL 66:3; MK Jaak. 4:7). Elämällä 
on tapana paljastaa nämä heikkoudet.” (Lord, Increase Our Faith, 1994, s. 84.)

• Mistä kahdenlaisista inhimillisistä heikkouksista vanhin Maxwellin mukaan pyhissä 
kirjoituksissa puhutaan? (Sinun on ehkä tarpeen selittää, että ilmaus ”yleinen inhimil-
linen tila” viittaa siihen heikkouteen, joka aiheutui Aadamin ja Eevan lankeemuksesta, 
eli toisin sanoen niihin heikkouksiin, jotka liittyvät kohdassa Moosia 3:19 mainittuun 
”luonnolliseen ihmiseen”.)

Muistuta oppilaille, että toisinaan pyhissä kirjoituksissa ilmaistaan periaate käyttämällä 
sanoja jos ja niin. Sana jos esittelee sen, mitä meidän täytyy tehdä, ja sana niin esittelee 
selostuksen siitä, mitä tapahtuu tekojemme seurauksena. Kehota oppilaita kertaamaan 
itsekseen Et. 12:27 ja panemaan merkille, mitkä ”jos–niin”- periaatteet opetetaan tässä 
jakeessa. Oppilaiden tulisi tunnistaa seuraavat periaatteet (kirjoita ne taululle):

Jos me tulemme Jeesuksen Kristuksen luokse, niin Hän näyttää meille meidän 
heikkoutemme.

Eter 12:27 on 
pyhien kirjoitusten 
hallittava kohta. Käytä 
oppiaiheen lopussa 
annettua opetusehdo-
tusta auttaaksesi 
oppilaita hallitsemaan 
tämän kohdan.
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ETER 12:23– 41

Jos me nöyrrymme ja osoitamme uskoa Herraan, niin Hän tekee sen, mikä on heik-
koa, meissä vahvaksi.

• Mistähän syystä meidän on tärkeää tunnistaa heikkoutemme?

• Tähdennä ensimmäisen periaatteen ilmausta ”tulemme Jeesuksen Kristuksen luokse”. 
Mitä asioita voimme tehdä tullaksemme Jeesuksen Kristuksen luokse? (Mahdollisia vas-
tauksia: voimme rukoilla, paastota, tehdä parannuksen, tutkia pyhiä kirjoituksia, osallistua 
temppelipalveluun, palvella muita ja pyrkiä kehittämään itsessämme Kristuksen kaltaisia 
ominaisuuksia. Voisit tähdentää, että useimmissa tapauksissa heikkouden voittaminen 
tarkoittaa sitä, että Herran avun etsimisen lisäksi meidän on tehtävä oma osamme.)

• Mitä toisen periaatteen mukaan tapahtuu, jos päätämme, että me emme nöyrry emmekä 
osoita uskoa Jeesukseen Kristukseen? (Meidän heikkoutemme jäävät meihin, koska 
olemme kieltäytyneet Herran armosta, joka auttaisi meitä voittamaan ne.)

• Mitä teidän mielestänne tarkoitetaan ilmauksella ”minun armoni riittää kaikille ihmi-
sille, jotka nöyrtyvät minun edessäni”? (Jotta voisit auttaa oppilaita vastaamaan tähän 
kysymykseen, sinun pitää ehkä selittää, että armo on jumalallista apua tai voimaa, jota 
annetaan Jeesuksen Kristuksen armeliaisuuden ja rakkauden kautta ja joka on mahdolli-
nen sovituksen ansiosta [ks. PKO, ”Armo”]. Tämä kaiken mahdollistava voima eli apu ei 
koskaan ehdy – riippumatta siitä, kuinka moni ihminen käyttää sitä.)

Kehota oppilaita kertomaan kokemuksista, joita heillä on ollut, kun Herra on auttanut 
heitä (tai jotakuta heidän tuntemaansa henkilöä) voittamaan jonkin heikkouden. (Muis-
tuta oppilaille, ettei heidän pidä kertoa kokemuksista, jotka ovat liian henkilökohtaisia tai 
yksityisiä.) Voisit myös kertoa oman kokemuksen.

Kannusta kohdassa Et. 12:27 opetettujen periaatteiden soveltamista käytäntöön kirjoitta-
malla taululle seuraavat ilmaukset:

1. Tunnistan heikkouteni 2. Nöyrryn 3. Osoitan uskoa Jeesukseen Kristukseen

Kehota oppilaita kirjoittamaan nämä ilmaukset seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitus-
ten tutkimispäiväkirjaan. Kehota heitä kirjoittamaan sopivan ilmauksen alle 1) heikkous, joka 
heillä mielestään on, 2) tapa, jolla he voivat nöyrtyä, ja 3) tapa, jolla he voivat osoittaa uskoa 
Jeesukseen Kristukseen, jotta he voivat saada Hänen apuaan eli armoaan sen heikkouden 
voittamiseen, jonka he ovat kirjoittaneet. Vakuuta oppilaille, että kun he toimivat sen mukaan, 
mitä ovat kirjoittaneet, Herra tekee ”sen, mikä on heikkoa, heissä vahvaksi” (Et. 12:27).

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Et. 12:26, 28 ja panemaan merkille, mitä muuta Herra 
vastasi Moronin huolenaiheisiin, jotka koskivat hänen heikkouksiaan.

Tähdennä ilmausta ”mielettömät pilkkaavat, mutta he saavat surra” (Et. 12:26).

• Sen pohjalta, mitä olemme tänään opiskelleet, miksi teidän mielestänne on mieletöntä 
pilkata muiden heikkouksia?

Tuo esiin, että kohdassa Et. 12:26 mainitaan sävyisyys. (Voisit selittää, että sävyisyys on sitä, 
että on nöyrä ja altis oppimaan ja että on kärsivällinen kärsimyksen hetkinä.)

• Miksihän meidän täytyy olla sävyisiä, jotta voimme katsoa muiden heikkouksia läpi sormien?

Ennen kuin jatkat, tähdennä, että jos olemme sävyisiä, niin me voimme saada Herran 
armon, joka auttaa meitä katsomaan muiden heikkouksia läpi sormien.

Tiivistä Et. 12:29–32 selittämällä, että Moroni opetti, miten tärkeää on, että me osoitamme 
uskoa ja että meillä on toivoa ja rakkautta. Voisit selittää, että ”aito rakkaus on Kristuksen 
puhdasta rakkautta” (Moroni 7:47).

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Et. 12:33–35 ja panemaan merkille, mistä syistä on 
tärkeää osoittaa rakkautta, kun kohtaa heikkouksia muissa ihmisissä.

• Mikä kohdan Et. 12:34 mukaan on seuraus, jonka kohtaamme, ellei meillä ole rakkautta?

Kehota lopuksi oppilaita lukemaan itsekseen Et. 12:38–41. Pyydä heitä kirjoittamaan semi-
naarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan, mitä he tekevät vastatak-
seen jakeeseen Et. 12:41 merkittyyn kutsuun – ”[Etsikää] tätä Jeesusta, josta profeetat ja 
apostolit ovat kirjoittaneet”.

Todista, että kun me nöyrrymme ja osoitamme uskoa Jeesukseen Kristukseen, niin Hän 
tekee ”sen, mikä on heikkoa, [meissä] vahvaksi” (Et. 12:27). Kannusta oppilaita toimimaan 
kirjoittamiensa suunnitelmien mukaisesti. Voisit myös kannustaa heitä etsimään Herran 
apua pyrkiessään osoittamaan rakkautta, kun he kohtaavat heikkouksia muissa ihmisissä.

Kannusta oppilaita 
kertomaan 
hengellisistä 
kokemuksista
Voit luottaa siihen, että 
oppilaillasi on hen-
gellisiä kokemuksia, 
joita he voivat kertoa. 
Presidentti J. Reuben 
Clark jr. ensimmäisestä 
presidenttikunnasta on 
huomauttanut: ”Semi-
naarienne – – ovesta tus-
kin tulee sisään nuorta, 
joka ei tiedä saaneensa 
hengellisiä siunauksia tai 
– – ole nähnyt rukouksen 
vaikutuksia tai – – ollut 
sairaudesta parantavan 
uskon voiman todis-
tajana tai – – nähnyt 
hengellisiä vuodatuksia, 
joista nykymaailma ei 
tiedä mitään” (Kirkon 
viitoitettu kurssi kas-
vatuksessa, tarkistettu 
painos, 2004, s. 10; ks. 
myös si. lds. org).
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Pyhien kirjoitusten hallinta – Eter 12:27
Auta oppilaita opettelemaan ulkoa Et. 12:27 kirjoittamalla taululle seuraavat sanat ja 
kehottamalla oppilaita jäljentämään ne paperilapulle:

Jos … tulevat … näytän … heikkoutensa … annan … heikkoutta … nöyriä … armoni … 
kaikille ihmisille … nöyrtyvät … jos … nöyrtyvät … uskovat … heikkoa … vahvaksi.

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Et. 12:27 ja panemaan merkille nämä sanat. Kehota 
heitä sitten toistamaan jae mahdollisimman täydellisenä katsoen vain paperilapussaan olevia 
sanoja. Kannusta oppilaita panemaan paperilappu johonkin, mistä he näkevät sen myöhem-
min tänään tai huomenna (esimerkiksi taskuun tai pyhien kirjoitustensa väliin). Kehota heitä 
kertaamaan Et. 12:27 aina kun he näkevät paperilapun, kunnes he osaavat kohdan ulkoa.

Kommentteja ja taustatietoja
Eter 12:27. ”Minä näytän heille heidän 
heikkoutensa”

Vanhin Bruce C. Hafen seitsemänkymmenen koorumista 
on ilmaissut, että meidän kamppailumme heikkouksien 
voittamiseksi on keskeinen osa tarkoitustamme täällä 
maan päällä:

”Me joudumme Isämme suunnitelman mukaisesti 
kokemaan tässä langenneessa maailmassa kiusauksia ja 
kurjuutta – –.

Jos siis teillä on ongelmia elämässänne, älkää olettako, 
että teissä on jotakin vikaa. Kamppailu noiden ongel-
mien kanssa on elämän tarkoituksen ydinasioita. Kun 
me lähestymme Jumalaa, Hän näyttää meille meidän 
heikkoutemme ja tekee meidät niiden kautta viisaam-
miksi, vahvemmiksi. Jos näette enemmän heikkouk-
sianne, se saattaa tarkoittaa vain sitä, että lähestytte 
Jumalaa, ette loittone Hänestä.” (”Sovitus – kaikki 
kaikkien puolesta”, Liahona, toukokuu 2004, s. 97.)

Seuraava kertomus on nuoresta miehestä, joka koki Her-
ran kohdassa Et. 12:27 antaman lupauksen täyttyvän:

Kirkon kaikkia nuoria miehiä kannustetaan saavut-
tamaan tavoitteita Velvollisuus Jumalaa kohtaan 
- ohjelmassa sekä joillakin alueilla partio- ohjelmassa. 
Jonathan Perezin vanhemmat olivat kiireisiä hank-
kiessaan elantoa suurelle perheelleen, ja Jonatha-
nin ystävät pilkkasivat hänen pyrkimyksiään ansaita 
Kotka- merkki partio- ohjelmassa. Näistä vaikeuksista 
huolimatta Jonathan asetti tavoitteen ja ryhtyi työhön. 
Vähitellen ja Nuorten Miesten johtohenkilöidensä 
avulla ja tuella hän saavutti tavoitteensa. Hän kirjoitti: 
”Tämä kokemus on opettanut minulle, että tulipa 
tielleni mitä esteitä tai haasteita tahansa, Herra auttaa 
minua voittamaan puutteeni ja heikkouteni (ks. Et. 
12:27). Sillä ei ole merkitystä, mikä on taustamme tai 
olemmeko rikkaita vai köyhiä. Me voimme saavuttaa 
tavoitteemme, koska Herra on meidän puolellamme.” 
(”An Honor Earned”, New Era, marraskuu 2007, s. 45.)

Lisäopetusehdotus
Eter 12:26. Muiden ihmisten heikkouksien 
katsominen läpi sormien

Tuo esiin, että yksi heikkous, jonka kanssa moni kamp-
pailee, on kyvyttömyys olla nöyrä ja osoittaa uskoa, kun 
kohtaa heikkouksia muissa ihmisissä. Lue ääneen pari 
kolme seuraavista tilanteista. Pysähdy kunkin jälkeen 
ja kehota oppilaita selittämään, kuinka se, että henkilö 
uskoo Jeesukseen Kristukseen, että hänellä on toivo 
iankaikkisten siunausten saamisesta tai että hän toimii 
rakkaudesta, voisi auttaa häntä toimimaan annetussa 
tilanteessa sopivalla tavalla.

 1. Eräässä tuttavassa tai ystävässä on ominaisuuksia, 
jotka ärsyttävät sinua.

 2. Seurakuntanne jäsen pitää puheen tai oppiaiheen, 
joka tuntuu sinusta tylsältä.

 3. Joku puhuu sinusta arvostellen.

 4. Eräällä perheesi jäsenellä on puute, joka toisinaan 
tekee elämästäsi haasteellisen.
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Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe
Eter 4–12 (Viikko 30)

Valmisteluaineisto 
kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä 
oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä opeista ja periaatteista, joita 
oppilaat oppivat tutkiessaan lukuja Et. 4–12 (viikko 30), 
mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiaiheesi osana. 
Opettamasi oppiaihe keskittyy vain muutamiin näistä opeista 
ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen kehotuksia, kun 
mietit oppilaidesi tarpeita.

Päivä 1 (Eter 4–5)
Moroni sinetöi Jeredin veljen kirjoitukset ja opetti, mitkä 
ehdot meidän on täytettävä ennen kuin saamme kyseisen 
aikakirjan. Näiden opetusten pohjalta oppilaat oppivat, että 
kun osoitamme suurta uskoa Herran sanaan, Hän siunaa 
meitä antamalla lisää ilmoitusta.

Päivä 2 (Eter 6)
Jerediläisten esimerkistä näiden osoittaessa uskoa Herraan 
kulkiessaan laivoillaan ”suurten vesien poikki” (Et. 6:3) oppi-
laat oppivat, että kun me turvaamme Herraan ja teemme 
Hänen tahtonsa, Hän ohjaa meidän elämäämme. Tuulet 
puhalsivat laivat luvattuun maahan, ja oppilaat oppivat, että 
jos me turvaamme Herraan, vastoinkäymiset ja vaikeudet 
voivat auttaa meitä edistymään ja saavuttamaan luvatut 
siunaukset.

Päivä 3 (Eter 7–11)
Kun jerediläiset eivät piitanneet Jeredin veljen varoituksesta 
vaan päättivät saada kuninkaan, oppilaat huomasivat, että pro-
feettojen sanojen hylkääminen johtaa orjuuteen. Sule oli kunin-
gas, joka hallitsi vanhurskaudessa. Kun hänen kansansa alkoi 
tehdä parannusta ja kuunnella profeettoja, se alkoi menestyä. 
Oppilaat oppivat, että kun teemme parannuksen pahoista teois-
tamme, me alamme menestyä. Lopulta jerediläiset lankesivat 
jumalattomuuteen ja olivat esimerkkinä siitä totuudesta, että 
salaliittojen tukeminen johtaa yhteiskuntien tuhoon.

Päivä 4 (Eter 12)
Profeetta Eteriltä oppilaat oppivat, että kun meillä on toivo 
ja usko Jeesukseen Kristukseen, me saamme voiman olla 
lujia ja tehdä runsaasti hyviä tekoja. Moroni kirjoitti, että jos 
haluamme saada todistuksen, niin meidän tulee ensin osoittaa 
uskoa Jeesukseen Kristukseen. Herran vastauksesta Moronin 
huolenaiheisiin, jotka koskivat hänen ja Mormonin kirjan mui-
den kirjoittajien heikkoutta kirjoittamisessa, oppilaat oppivat, 
että jos me nöyrrymme ja osoitamme uskoa Herraan, niin 
sitten Hän tekee sen, mikä on meissä heikkoa, vahvaksi.

Johdanto
Tässä oppiaiheessa keskitytään jakeisiin Et. 12:23–41. Moroni 
opetti, miksi ihmisillä on heikkouksia ja mitä heidän täytyy tehdä 
niiden voittamiseksi.

Opetusehdotuksia

Eter 4–11; 12:6
Jerediläiset menestyvät, ja heitä siunataan, kun he ovat vanhurskaita
Anna kolmelle oppilaalle tehtäväksi kerrata ja esittää lyhyesti 
seuraavat luvut käyttäen apunaan lukujen tiivistelmiä: Et. 4–5; 
Et. 6; ja Et. 7–11. Pyydä jotakuta muuta oppilasta kertaamaan 
kohta Et. 12:6. Pyydä heitä kertomaan luokalle yksi tai kaksi 
periaatetta, jotka he ovat oppineet.

Eter 12:23–41
Moroni ilmaisee kantavansa huolta siitä, kuinka pakanat suhtau-
tuvat Mormonin kirjaan
Kirjoita taulun toiselle puolelle sana vahva ja toiselle puolelle 
sana heikko. Anna oppilaille hetki aikaa pohdiskella, mitkä 
heidän mielestään ovat heidän vahvuutensa ja mitkä heidän 
mielestään ovat heidän heikkouksiaan tai puutteitaan. Selitä, 
että luvussa Et. 12 Moroni opetti, kuinka meidän heikkoutemme 
voi tulla vahvaksi.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Et. 12:23–25 ja pyydä 
luokkaa mainitsemaan, mikä heikkous Moronin mielestä hänellä 
ja Mormonin kirjan muilla kirjoittajilla oli. Esitä sitten oppilaille 
seuraavat kysymykset:

• Minkä heikkouden Moroni mainitsi näissä jakeissa?
• Mitä Moronin kantaman huolen mukaan tapahtuisi niiden 

ihmisten heikkouden tähden, jotka kirjoittivat Mormonin kirjan?

Kun oppilaat ovat vastanneet, pyydä heitä lukemaan itsekseen 
Herran vastaus Moronin huolenaiheeseen kohdassa Et. 12:26–
27 ja panemaan merkille, miksi Jumala antaa meille heikkouksia. 
Kun oppilaat ovat ehtineet lukea jakeet, muistuta heitä siitä, että 
Et. 12:27 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta.

Auta oppilaita ymmärtämään paremmin sana heikkous näissä 
jakeissa pyytämällä yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista aposto-
lin koorumin jäsenen, vanhin Neal A. Maxwellin seuraava lainaus:

”Kun pyhissä kirjoituksissa puhutaan ihmisen ’heikkoudesta’, 
tämä sana pitää sisällään sen yleisen mutta välttämättömän 
heikkouden, joka luontaisesti kuuluu yleiseen inhimilliseen tilaan, 
jossa lihalla on alituinen vaikutus henkeen. – – Heikkous pitää 
kuitenkin sisällään myös meidän erityiset, henkilökohtaiset heik-
koutemme, jotka meidän odotetaan voittavan.” (Lord, Increase 
Our Faith, 1994, s. 84.)
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Sinun on ehkä tarpeen selittää, että se yleinen inhimillinen tila, 
josta vanhin Maxwell puhui, viittaa siihen heikkouteen, joka 
tulee ihmisille Aadamin lankeemuksen myötä. Lankeemuksen 
vuoksi olemme kaikki alttiita kiusauksille ja inhimilliselle epätäy-
dellisyydelle omien henkilökohtaisten puutteidemme lisäksi.

Kehota oppilaita tunnistamaan periaate, jota opetetaan jakeessa 
Et. 12:27. (Jos me nöyrrymme ja osoitamme uskoa Herraan, 
niin Hän tekee sen, mikä on heikkoa, meissä vahvaksi.)

Kannusta oppilaita soveltamaan käytännössä tätä kohdassa Et. 
12:27 opetettua periaatetta kirjoittamalla taululle seuraavaa:

1. Tunnistan heikkouteni 2. Nöyrryn 3. Osoitan 
uskoa Kristukseen

Kehota oppilaita kirjoittamaan nämä ilmaukset paperilapun ylä-
laitaan. Pyydä oppilaita pohtimaan ja kirjoittamaan sopivan otsi-
kon alle nyt tai myöhemmin 1) heikkous, joka heillä mielestään 
on, 2) kuinka he voivat nöyrtyä kyseisen heikkouden kohdalla ja 
3) kuinka he voivat osoittaa uskoa Kristukseen, jotta he voivat 
saada Hänen apuaan eli armoaan sen heikkouden voittamiseen, 
jonka he ovat kirjoittaneet.

Kun oppilaat ovat tehneet niin, kannusta heitä laittamaan pape-
rilappu oman päiväkirjansa väliin tai johonkin muuhun paikkaan, 
josta he näkevät sen usein ja saavat muistutuksen siitä, mihin he 
haluavat pyrkiä. Todista oppilaille, että kun he pyrkivät nöyrästi 
voittamaan heikkoutensa, Herra auttaa tekemään ”sen, mikä on 
heikkoa, heissä vahvaksi” (Et. 12:27).

Kehota oppilaita lukemaan Et. 12:26, 28 saadakseen selville, mitä 
muuta Herra vastasi Moronin huolenaiheisiin, jotka koskivat hänen 
heikkouksiaan kirjoittamisessa. Voisit esittää seuraavat kysymykset:

• Kohdassa Et. 12:26 Moroni mainitsi sävyisyyden, mikä tar-
koittaa sitä, että on lempeä, nöyrä ja alistuvainen Jumalan 

tahtoon. Miksihän siihen, että katsoo muiden ihmisten heik-
kouksia läpi sormien, vaaditaan sävyisyyttä?

• Kuinka Herran armo (Hänen apunsa eli jumalallinen kaiken 
mahdollistava voima) voi auttaa meitä siinä, ettemme käytä 
muiden ihmisten heikkouksia hyödyksemme?

Tähdennä sitä, että kun me kasvatamme itsessämme 
uskoa, toivoa ja rakkautta, niin Herran armo auttaa meitä 
kohdatessamme heikkouksia muissa ihmisissä. Tiivistä Et. 
12:29–32 selittämällä, että Moroni kertasi, miten tärkeää on 
osoittaa uskoa ja että sen myötä tulevat todistus ja ihmeet. 
Pyydä oppilaita lukemaan Et. 12:33–35 ja huomaamaan, mitä 
Moroni kirjoitti rakkauden osoittamisen tärkeydestä.

Kysy: Miksi on tärkeää, että meillä on rakkautta, kun koh-
taamme heikkouksia muissa ihmisissä?

Kehota oppilaita kertomaan jollekulle toiselle oppilaalle, mitä 
he tekevät pyrkiessään saamaan Jeesuksen Kristuksen armon 
täydellisemmin elämäänsä. Mikäli jää aikaa, voisit kehottaa 
muutamia oppilaita kertomaan luokalle, kuinka se, että he ovat 
pyrkineet olemaan lähempänä Jeesusta Kristusta, on vaikuttanut 
heidän elämäänsä.

Seuraava viikko (Eter 13 – Moroni 7)
Kun oppilaat valmistautuvat opiskelemaan seuraavaa lukualuetta, 
kannusta heitä miettimään seuraavaa: Mitä jos kaikki ystävänne 
ja sukulaisenne saisivat surmansa ja te olisitte eloonjääneistä 
ainoa, joka olisi uskollinen Jeesuksen Kristuksen evankeliumille? 
Sekä Eter että Moroni kokivat tämänkaltaista yksinäisyyttä. 
Kuinka te voitte kestää kaikki koettelemukset ja saada iankaikki-
sen elämän? Luvussa Moroni 7 selitetään, kuinka usko, toivo ja 
rakkaus ovat välttämättömiä näiden lahjojen saamiseksi.
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Johdanto
Profeetta Eterin aikakirja jerediläisten sivilisaatiosta todis-
taa, että ne, jotka hylkäävät Herran ja Hänen profeet-
tansa, eivät menesty. Eter varoitti jerediläisten kuningasta 
Koriantumria siitä, että tämän kansa tuhoutuisi, elleivät 
hän ja hänen perhekuntansa tekisi parannusta. Kun 
Koriantumr ja hänen kansansa kieltäytyivät tekemästä 
parannusta, sota ja jumalattomuus yltyivät monien 

vuosien ajan, kunnes koko jerediläisten kansakunta 
tuhoutui. Vain Eter ja Koriantumr jäivät henkiin todista-
maan Eterin profetian täyttymistä. Nämä luvut osoittavat 
myös sen Jumalan antaman säädöksen toteutumisen, että 
”mikä kansakunta [lupauksen maata] hallussaan pitääkin, 
sen on palveltava Jumalaa, tai se hävitetään” (Et. 2:9).

OPPIAIHE 151

Eter 13–15

Opetusehdotuksia

Eter 13:1–12
Moroni kertoo Eterin profetioista, jotka koskevat Uutta- Jerusalemia ja vanhaa Jerusalemia
Selitä, että jotkin kaupungit tunnetaan nimityksillä, jotka kuvailevat niiden merkittäviä piir-
teitä. Lue seuraavien kaupunkien kuvailevat nimitykset ja pyydä oppilaita arvaamaan, mikä 
kaupunki liittyy kuhunkin nimitykseen: Valon kaupunki (Pariisi, Ranska), Ikuinen kaupunki 
(Rooma, Italia), Tuulinen kaupunki (Chicago, Illinois, Yhdysvallat), Idän helmi (Manila, 
Filippiinit) ja Palatsien kaupunki (México, Meksiko). Pyydä oppilaita ehdottamaan, mitä 
nämä kuvailevat nimet saattaisivat kertoa näistä kaupungeista.

Tuo esiin, että Moroni kirjoitti muistiin Eterin profetiat, jotka koskivat kolmea kaupunkia: 
Uutta- Jerusalemia (ks. Et. 13:6–8, 10); Henokin kaupunkia, joka ”tulisi alas taivaasta” (Et. 
13:3; ks. myös Moos. 7:62–64); ja Jerusalemia Pyhässä maassa (ks. Et. 13:11). Kerro luokalle 
Eterin opettaneen jerediläisille, että maa, jossa he asuivat, oli paikka, jossa tulisi sijaitsemaan 
hyvin tärkeä tulevaisuuden kaupunki (ks. Et. 13:2–3). Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 
Et. 13:4–8 ja panemaan merkille kaupunkien nimet, jotka mainitaan näissä jakeissa.

• Mitkä ovat näiden kaupunkien nimet? (Jerusalem ja Uusi- Jerusalem.) Mitä kuvailevaa 
nimeä Eter käytti Pyhässä maassa sijaitsevasta Jerusalemista sekä Uudesta- Jerusalemista, 
joka jonakin päivänä rakennettaisiin Amerikan mantereelle? (”Pyhä kaupunki”.)

• Miltähän mahtaisi tuntua asua kaupungissa, joka tunnetaan ”pyhänä kaupunkina”?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Et. 13:10–11 ja panemaan merkille, millä tavoin ihmi-
sistä tulee kelvollisia asumaan näissä pyhissä kaupungeissa.

• Millä tavoin ihmisistä tulee kelvollisia asumaan näissä kaupungeissa? (Siten että heidän 
vaatteensa ”ovat valkoisia Karitsan veren tähden”.)

• Mitä tarkoittaa se, että ihmisten vaatteet ”ovat valkoisia Karitsan veren tähden”? (Se tar-
koittaa sitä, että ihmisistä on tullut puhtaita ja heidät on puhdistettu synnistä Jeesuksen 
Kristuksen, Jumalan Karitsan, sovituksen ansiosta; ks. 1. Nefi 12:11; Alma 5:21.)

Selitä, että Uuden- Jerusalemin toinen nimi on Siion (ks. Moos. 7:62; UK 10). Vaikka Uusi- 
Jerusalem ja Jerusalemin kaupunki perustetaankin tulevaisuudessa, niin kaikki kirkon jäsenet 
voivat nykyään pyrkiä perustamaan Siionin sinne, missä he asuvatkin (ks. OL 6:6; 14:6). 
Kaikkein perusluonteisimmassa merkityksessä Siion on puhdassydämiset (ks. OL 97:21). Lue 
kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin D. Todd Christoffersonin seuraavat sanat:

”Siion on Siion sen kansalaisten luonteen, ominaisuuksien ja uskollisuuden 
vuoksi [ks. Moos 7:18]. Muistakaa, että ’Herra kutsui kansaansa Siioniksi, 
koska sillä oli yksi sydän ja yksi mieli ja se asui vanhurskaudessa; eikä sen 
keskuudessa ollut köyhiä’ (Moos. 7:18). Jos aiomme perustaa Siionin 
koteihimme, seurakuntiimme ja vaarnoihimme, meidän on kohottava tälle 
tasolle. On välttämätöntä 1) yhdistyä niin, että meillä on yksi sydän ja yksi 

mieli, 2) tulla yksilöinä ja yhdessä pyhäksi kansaksi ja 3) pitää huolta köyhistä ja tarvitse-
vista niin tehokkaasti, että poistamme köyhyyden keskuudestamme.” (”Tulkaa Siioniin”, 
Liahona, marraskuu 2008, s. 38.)

Edistä rakkauden 
ja kunnioituksen 
ilmapiiriä
Oppilas, joka tuntee 
saavansa rakkautta, 
luottamusta ja arvos-
tusta sinulta ja oppi-
lastovereiltaan, haluaa 
tulla oppitunneille. Hän 
on avoimempi Pyhän 
Hengen vaikutukselle, ja 
hän tuntee suurempaa 
halua osallistua.
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OPPIAIHE 151

Anna oppilaille hetki aikaa pohdiskella, mitä he voivat tehdä auttaakseen luomaan kor-
keamman mittapuun kodissaan ja seurakunnassaan. Voisit antaa heille aikaa kirjoittaa 
ajatuksiaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan.

Eter 13:13–15:34
Jerediläiset hylkäävät Eterin profeetalliset varoitukset, pysyvät jumalattomuu-
dessa ja jatkavat sotimista, kunnes he tuhoutuvat
Tiivistä Et. 13:13–14 selittämällä, että jerediläiset hylkäsivät Eterin ja karkottivat hänet 
keskuudestaan. Päivisin Eter piileskeli kallioluolassa, missä hän sai päätökseen jerediläisiä 
koskevan aikakirjansa. Öisin hän meni katsomaan, mitä hänen kansalleen jerediläisille 
tapahtui. Hän kirjoitti siitä, mitä hän näki.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Et. 13:15–19 ja panemaan merkille, miten jerediläis-
ten yhteiskuntaa kuvaillaan. Kun he ovat lukeneet, kehota heitä kuvailemaan jerediläisten 
yhteiskuntaa omin sanoin. Kehota sitten yhtä oppilasta lukemaan ääneen Et. 13:20–22. 
Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja panemaan merkille, minkä sanoman Herra käski 
Eteriä viemään Koriantumrille.

• Mikä oli Eterin sanoma Koriantumrille? (Jos Koriantumr ja hänen perhekuntansa tekisi-
vät parannuksen, Herra säästäisi kansan ja sallisi Koriantumrin saada takaisin kuninkuu-
tensa. Mikäli he eivät tekisi parannusta, kaikki valtakunnassa hävitettäisiin Koriantumria 
lukuun ottamatta.)

• Kuinka Koriantumr ja hänen kansansa suhtautuivat Eterin sanomaan?

Tiivistä Et. 13:23–14:20 selittämällä, että sodat jatkuivat maassa. Kolme miestä toisensa jäl-
keen – Sared, Gilead ja Lib – yrittivät anastaa Koriantumrilta kuninkuuden. Lopulta salaliitot 
saivat lisää valtaa ja koko maa joutui sotaan. ”Kaikki ihmiset maassa vuodattivat verta, eikä 
kukaan estänyt heitä” (Et. 13:31). Koriantumrin viimeinen vihollinen oli mies nimeltä Sis.

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Et. 14:21–25, 30–31 ja 15:1–2 ja panemaan merkille, 
miten laajaa hävitystä nämä sodat aiheuttivat. Kehota sitten yhtä oppilasta lukemaan 
ääneen Et. 15:3–5. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Korian-
tumr yritti tehdä säästääkseen jäljellä olevan osan kansasta hävitykseltä.

• Mitä Koriantumr teki? (Hän tarjoutui luovuttamaan kuninkuuden Sisille.)

• Kuinka Sis vastasi Koriantumrin tarjoukseen? (Hän sanoi, että hän säästäisi kansan, jos 
hän saisi surmata Koriantumrin. Ks. myös Et. 14:24.)

Tiivistä Et. 15:6–11 selittämällä, että Koriantumrin kansa ja Sisin kansa jatkoivat taistelua 
toisiaan vastaan. Voisit myös selittää, että tämä taistelu, jossa jerediläisten kansakunta 
tuhoutui, taisteltiin lähellä kukkulaa nimeltä Rama. Satoja vuosia myöhemmin nefiläis-
ten sivilisaatio tuhoutui taistelussa lähellä samaa kukkulaa, jota siihen aikaan nimitettiin 
Kumoraksi. (Ks. Et. 15:11; Morm. 6:6.)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Et. 15:12–17. Ennen kuin he lukevat, pyydä heitä 
panemaan merkille yksityiskohtia jerediläisten tilanteesta ja mainitsemaan yksi asia, joka 
tässä kertomuksessa on erityisen surullinen. Kun he ovat ehtineet lukea, pyydä muutamia 
oppilaita kertomaan, mitä he ovat löytäneet.

Muistuta oppilaille, että Eter oli monien vuosien ajan kehottanut kansaa tekemään 
parannuksen (ks. Et. 12:2–3; 13:20). Kirjoita taululle seuraava vajaa virke: Jos me hylkäämme 
Herran kehotukset tehdä parannus, …

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Et. 15:18–19. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana 
ja panemaan merkille, kuinka he voivat täydentää taululla olevan virkkeen. Kun oppilaat 
ovat kertoneet, mitä heille on tullut mieleen, täydennä virke kirjoittamalla seuraava peri-
aate: Jos me hylkäämme Herran kehotukset tehdä parannus, Hänen Henkensä vetäytyy 
ja Saatana saa vallan sydämiimme.

• Kuinka se, että jerediläiset olivat aikaisemmin kieltäytyneet tekemästä parannusta, vai-
kutti myöhemmin heidän kykyynsä muuttua?

Tiivistä Et. 15:20–32 selittämällä, että Koriantumrin ja Sisin sotajoukot taistelivat siihen 
asti, kunnes jäljelle jäivät enää Koriantumr ja Sis. Sitten Koriantumr surmasi Sisin. Kuten 
Eter oli profetoinut, valtakunnan kaikki ihmiset olivat saaneet surmansa lukuun ottamatta 
Koriantumria, joka sitten eli nähdäkseen toisen kansan – Sarahemlan kansan – perivän 
maan (ks. Et. 13:21; Omni 20–22). Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Et. 15:33, joka osoittaa, 
että Herran Eterin kautta puhumat sanat toteutuivat.
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ETER 13–15

Tähdennä, että jerediläisten historia on äärimmäinen esimerkki siitä, mitä tapahtuu ihmi-
sille, kun nämä hylkäävät Jumalan toistuvat kutsut tehdä parannus. Vaikka se onkin äärim-
mäinen esimerkki, me voimme tunnistaa kertomuksessa periaatteita, jotka voivat auttaa 
meitä. Selitä, että jerediläisten tavoin monet ihmiset nykyään hylkäävät Jumalan kutsut 
tehdä parannus ja siten menettävät Herran Hengen. Nämä ihmiset usein selittelevät paran-
nuksenteosta kieltäytymistään. Lue seuraavat selittelyt ja kehota oppilaita kertomaan, mitä 
he sanoisivat vastauksena henkilölle, joka sanoisi näin. Kun oppilaat kertovat vastauksiaan, 
kannusta heitä viittaamaan niihin periaatteisiin, joita he ovat oppineet luvuista Et. 13–15.

 1. ”Tiedän, etteivät elokuvat, joita katson, vastaa kirkon tasovaatimuksia, mutta ei niillä 
näytä olevan minuun mitään huonoja vaikutuksia.”

 2. ”Ei alkoholin juomisessa kavereiden kanssa ole mitään kovinkaan pahaa – me vain 
pidämme hauskaa.”

 3. ”Minä huijaan vain, koska kaikki muutkin luokallani tekevät niin. Olisi mahdotonta 
saada hyvää arvosanaa, ellen huijaisi.”

 4. ”Tämä on vain vähän pornografiaa. En minä aio itse ryhtyä säädyttömäksi. Sitä paitsi 
voin lopettaa milloin vain minusta tuntuu siltä.”

 5. ”Ei minun tarvitse vielä tehdä parannusta. Voin odottaa, kunnes olen lähdössä lähetys-
työhön tai menossa naimisiin temppelissä.”

Varmista, että oppilaat ymmärtävät, että kun ihmiset tekevät syntiä eivätkä tee parannusta, 
he kohtaavat aina syntiensä seuraukset. Vakuuta oppilaille, että jos he ovat tehneet syntiä, 
he voivat tehdä parannuksen synneistään ja saada Herran Hengen jälleen elämäänsä. Lue 
kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Neil L. Andersenin seuraava lausunto:

”Todistan, että Vapahtaja kykenee ja on innokas antamaan meidän syntimme 
anteeksi. Lukuun ottamatta niiden harvojen syntejä, jotka valitsevat kado-
tuksen tunnettuaan täyteyden, ei ole olemassa syntiä, jota ei voi saada 
anteeksi. Miten ihmeellinen etuoikeus meillä kaikilla onkaan kääntyä pois 
synneistämme ja tulla Kristuksen luokse. Jumalallinen anteeksianto on yksi 
evankeliumin suloisimmista hedelmistä. Se poistaa sydämestämme syyllisyy-

den ja tuskan ja korvaa ne ilolla ja omantunnonrauhalla.” (”Tehkää parannus, jotta minä 
voin parantaa teidät”, Liahona, marraskuu 2009, s. 41.)

Kehota oppilaita tutkimaan, onko heidän elämässään mitään syntejä, jotka ovat esteenä 
sille, että heillä olisi Pyhän Hengen jatkuva kumppanuus. Kannusta heitä turvautumaan 
sovituksen voimaan tehdäkseen muutoksia, jotka auttavat heitä säilyttämään Hengen 
kumppanuuden ja vastustamaan Saatanan voimaa.

Auta oppilaita ymmärtämään toinen periaate, jota opetetaan luvuissa Et. 13–15, pyytämällä 
heitä lukemaan itsekseen seuraavat kohdat: Et. 13:27; 14:24; 15:6, 22, 28. Ennen kuin he luke-
vat, pyydä heitä panemaan merkille sanoja ja ilmauksia, jotka korostavat jerediläisten vihan 
tunteita ja kostonhalua. Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät nämä sanat ja ilmaukset.

• Sen perusteella, mitä olette tutkineet luvuista Et. 13–15, mitä seurauksia oli jerediläisten 
vihasta ja kostonhalusta?

• Mitä vihaan ja kostoon liittyviä periaatteita voimme oppia jerediläisten historian vii-
meisistä vaiheista? (Oppilaat saattavat esittää muutamia erilaisia periaatteita. Varmista, 
että heidän vastauksistaan kuvastuu se, että viha ja kosto johtavat ihmiset tekemään 
valintoja, jotka vahingoittavat heitä itseään ja muita.)

• Mitä seurauksia vihalla voi olla yksilöön tai perheeseen?

Todista, että me voimme voittaa vihan ja kostonhalun tunteet, kun me käännymme Jeesuk-
sen Kristuksen puoleen ja saamme anteeksiannon ja lohdun Hänen sovituksensa ansiosta. 
Kannusta oppilaita kääntymään Herran puoleen rukouksessa saadakseen tarvitsemaansa 
apua, jos he tuntevat vihaa tai suuttumusta jotakuta henkilöä kohtaan.

Kertaus: Eter
Käytä jonkin verran aikaa auttaaksesi oppilaita kertaamaan Eterin kirjan. Pyydä heitä 
miettimään, mitä he ovat oppineet tästä kirjasta sekä seminaarissa että tutkiessaan pyhiä 
kirjoituksia itsekseen. Kehota heitä tarvittaessa pikaisesti silmäilemään joitakin Eterin 
kirjan lukujen tiivistelmiä auttaaksesi heitä muistamaan. Riittävän ajan kuluttua kehota 
muutamia oppilaita kertomaan, mikä Eterin kirjassa on innoittanut heitä tai auttanut heitä 
saamaan suuremman uskon Jeesukseen Kristukseen.



528

Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Kun oppilaat tutkivat Moronin kirjaa, he 
voivat saada voimaa Moronin ja hänen 
isänsä Mormonin voimallisista esimerkeistä 
ja opetuksista. He saavat tietoa Jeesuksen 
Kristuksen kirkon keskeisistä toimituksista 
ja käytännöistä; siitä, miten tärkeää on 
tehdä vanhurskaita tekoja vakain aikein; 
siitä, miten tulee arvioida hyvää ja pahaa; 
uskon, toivon ja rakkauden välisestä suh-
teesta sekä pienten lasten pelastumisesta. 
Lisäksi oppilaat lukevat Moronin keho-
tuksen rukoilla, jotta he voivat itse tietää, 
että Mormonin kirja on totta (ks. Moroni 
10:3–5), ja tulla Kristuksen luokse ja tulla 
täydellisiksi Hänessä (ks. Moroni 10:32).

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Moroni kirjoitti tämän kirjan, joka sisältää 
hänen omia sanojaan, Jeesuksen Kristuk-
sen sanoja kahdelletoista nefiläiselle ope-
tuslapselleen (ks. Moroni 2) sekä hänen 
isänsä Mormonin sanoja (ks. Moroni 7–9). 
Ennen kuin nefiläiset hävitettiin, Moroni 
toimi heidän keskuudessaan sotapäällik-
könä ja kirkon johtajana (ks. Morm. 6:12; 
Moroni 8:1). Mormonin kirjan muiden pää-
asiallisten 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 todistuksessaan, eikä hän suos-
tunut kieltämään Kristusta aikana, jolloin 
lamanilaiset surmasivat jokaisen nefiläisen, 
joka ei tahtonut kieltää Häntä (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 aikakirja 
oli talletettuna kukkulaan lähellä tämän 
kotia (ks. JS–H 29–35). Sillä kertaa ja sään-
nöllisesti neljän seuraavan vuoden kuluessa 
Moroni opetti Joseph Smithille ”siitä, mitä 
Herra aikoi tehdä ja miten ja millä tavalla 
hänen valtakuntaansa oli määrä johtaa 
viimeisinä aikoina” (JS–H 54).

Keille tämä kirja kirjoitettiin ja 
miksi?
Moroni totesi: ”Minä kirjoitan vielä muu-
tamia asioita, jotta niillä kenties olisi arvoa 
veljilleni lamanilaisille jonakin tulevana 
aikana” (Moroni 1:4; ks. myös Moroni 
10:1). Hän julisti myös, että hän puhui ”kai-
kille maan äärille” varoittaen, että Jumalan 
tuomioistuimen edessä kaikkia pidettäisiin 
tilivelvollisina niiden sanojen mukaan, jotka 
hän oli kirjoittanut (ks. Moroni 10:24, 27). 
Moroni kutsui kaikkia valmistautumaan 
tähän tapahtumaan ja tulemaan Kristuksen 
luokse (ks. Moroni 10:30, 32).

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Moroni kirjoitti ja kokosi tämän kirjan 
todennäköisesti vuosina 401–421 jKr. (ks. 
Morm. 8:4–6; Moroni 10:1). Hän ei sano-
nut, missä hän oli, kun hän sen kirjoitti 
– vain että oman henkensä turvaksi hän 
vaelsi minne voi (ks. Moroni 1:1–3).

Mitä erityisiä 
asiakokonaisuuksia tässä 
kirjassa on?
Tämä kirja sisältää yksityiskohtaista tietoa 
Jeesuksen Kristuksen ohjeista kahdelle-
toista nefiläiselle opetuslapselleen, kun 
Hän antoi heille vallan antaa Pyhän Hen-
gen lahjan (ks. Moroni 2; ks. myös 3. Nefi 
18:36–37). Lisäksi se sisältää ainoat 
ohjeet, jotka Mormonin kirjassa annetaan 
siitä, kuinka pappeuteen asetetaan, sekä 
rukoukset, joita käytetään sakramenttitoi-
mituksessa (ks. Moroni 3–5). Muita tämän 
kirjan erityisiä asiakokonaisuuksia ovat 
Mormonin opetukset hyvän ja pahan erot-
tamisesta (ks. Moroni 7:12–19), enkelien 
palveluksesta (ks. Moroni 7:29–39), rak-
kaudesta Kristuksen puhtaana rakkautena 
(ks. Moroni 7:44–48) ja pienten lasten 
pelastumisesta (ks. Moroni 8). Se sisältää 
myös Mormonin kuvauksen nefiläisten ja 
lamanilaisten turmeltuneisuudesta ennen 
heidän viimeistä taisteluaan Kumoran-
kukkulan luona (ks. Moroni 9). Moroni 
liitti levyihin omat opetuksensa Hengen 
lahjoista (ks. Moroni 10:8–26). Lisäksi hän 

kirjoitti muistiin kutsun, joka on kohdassa 
Moroni 10:3–5 ja joka on avainase-
massa oleva kirjoitus Mormonin kirjassa. 
Viitatessaan tähän kohtaan presidentti 
Gordon B. Hinckley selitti, että Mormonin 
kirja ”on ainoa kirja, jonka kansien sisällä 
on lupaus, että lukija voi jumalallisen 
voiman kautta varmuudella tietää sen 
olevan totta” (ks. ”Elävä ja tosi todistus”, 
Liahona, elokuu 2005, s. 4.)

Päätapahtumat
Moroni 1–6 Vaeltaessaan oman 
henkensä turvaksi Moroni kirjoit-
taa muistiin Jeesuksen Kristuksen 
kirkon toimituksia ja käytäntöjä. 
Näitä ovat Pyhän Hengen lahjan 
antaminen, pappeuteen asettami-
nen, sakramentin toimittaminen 
ja kasteen saamisen edellytykset. 
Moroni käsittelee myös kirkon 
jäsenten hengellistä ravitsemista 
sekä kirkon kokousten päämääriä 
ja sitä, kuinka kokouksia pidettiin.

Moroni 7 Moroni kirjoittaa muis-
tiin Mormonin pitämän saarnan, 
jossa tämä puhui Kristuksen 
valosta, siitä, kuinka tärkeää on 
tehdä vanhurskaita tekoja vakain 
aikein, hyvän erottamisesta 
pahasta, tarttumisesta kaikkeen 
hyvään sekä uskon, toivon ja rak-
kauden välisestä suhteesta.

Moroni 8–9 Moroni kirjoittaa muis-
tiin Mormonilta saamiaan kirjeitä, 
joissa tämä selittää, miksi pienet 
lapset eivät tarvitse kastetta, ja 
kuvailee nefiläisten ja lamanilais-
ten keskuudessa vallitsevaa suurta 
jumalattomuutta.

Moroni 10 Moroni kehottaa 
kaikkia, jotka lukevat Mormonin 
kirjan, rukoilemaan tietääkseen, 
onko se totta, olemaan kieltä-
mättä Jumalan voimaa ja lahjoja 
sekä tulemaan Kristuksen luokse 
ja tulemaan täydellisiksi Hänessä.

JOHDANTO:  

Moronin kirja



529

Johdanto
Saatuaan Eterin levyistä laatimansa lyhennelmän val-
miiksi Moroni luuli, ettei hän enää kirjoittaisi mitään. 
Hän tunsi kuitenkin innoitusta kirjoittaa ”vielä muu-
tamia asioita, jotta niillä kenties olisi arvoa veljilleni 

lamanilaisille jonakin tulevana aikana, Herran tahdon 
mukaan” (Moroni 1:4). Hänen sanansa vahvistavat hänen 
uskollisuutensa Jeesukselle Kristukselle, ja ne myös esit-
tävät pääpiirteissään tärkeitä evankeliumin toimituksia.

OPPIAIHE 152

Moroni 1–3

Opetusehdotuksia

Moroni 1
Moroni vaeltaa oman henkensä turvaksi ja jatkaa kirjoituksiaan
Kehota yhtä oppilasta lukemaan seuraava kertomus, jonka on esittänyt eräs nuori nainen, 
joka puolusti koulussa uskonkäsityksiään:

”Opettajamme kertoi luokan edessä elokuvakatkelmasta, jonka aioimme katsoa. – – Opet-
tajamme – – selitti huolettomasti, että – – elokuva oli kielletty alaikäisiltä. Olin tyrmisty-
nyt. – – En koskaan ajatellut, että näin kävisi.

Istuin tuolillani miettien, mitä minun pitäisi tehdä. Eräs ajatus tuli jatkuvasti mieleeni: 
meitä on kehotettu olemaan katsomatta loukkaavia elokuvia. Yritin järkeillä, että koska olin 
koulussa, niin se osa elokuvaa, jonka aioimme katsoa, ei olisi sopimaton. Mutta ajatus siitä, 
ettei pidä katsoa loukkaavia elokuvia, vei voiton selittelyistäni.

Nostin tyynesti käteni ja koko luokan kuullen pyysin saada istua luokan ulkopuolella sillä 
aikaa kun elokuvaa näytettiin. Tunsin kaikkien katsovan minua työntäessäni tuolini paikalleen 
ja ottaessani kirjat mukaani. Näin heidän ilmeensä – he eivät yksinkertaisesti ymmärtäneet.

Istuskellessani käytävässä tunsin itseni hyvin onnelliseksi. Tiesin tehneeni oikein huoli-
matta siitä, mitä luokkakaverini tai opettajani sanoivat. Tunsin myös olevani vahvempi. 
Tiesin, ettei minun tarvinnut katsoa sopimatonta elokuvakatkelmaa vain siitä syystä, että 
opettajani oli esitellyt sen meille.

– – Uskon, että kun kohtaamme vastoinkäymisten hetkiä ja pidämme puolemme niissä, me 
tulemme vahvemmiksi kuin jos olisimme olleet tekemättä mitään ja antaneet niiden vain tapahtua.

Tämä on sisäistä voimaa, jota löydämme Vapahtajamme avulla. Jos turvaamme Häneen 
vaikeuksien hetkinämme, meidät tehdään vahvoiksi. Meidän uskomme Häneen voi auttaa 
meitä kohtaamaan vastoinkäymisiä.” (Catherine Hall, ”Standing Up, Standing Out”, New 
Era, helmikuu 2012, s. 11.)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Moroni 1:1–3 ja panemaan merkille, kuinka Moroni jäi 
yksin uskossaan. Pyydä heitä kertomaan, mitä he löytävät. Voisit esittää seuraavat kysymykset:

• Mitä teidän mielestänne tarkoittaa se, että ei kiellä Kristusta?

• Milloin te tai joku tuntemanne henkilö olette osoittaneet päättäväisyyttä seurata Jeesusta 
Kristusta vastoinkäymisten keskellä?

Selitä, että vaikka Moroni ja kertomuksen nuori nainen ovat suurenmoisia esimerkkejä 
siitä, ettei kiellä Jeesusta Kristusta, niin jokainen meistä voi tehdä joka päivä pieniä päätök-
siä, jotka osoittavat samaa uskoa, kuuliaisuutta ja halua olla kieltämättä Kristusta.

• Millä tavoin te voitte noudattaa Moronin esimerkkiä? (Oppilaat saattavat ehdottaa, että 
he voivat olla tuntematta häpeää evankeliumista ja sen tasovaatimuksista, he voivat nou-
dattaa käskyjä, näyttää vanhurskasta esimerkkiä ja pysyä lujana todistuksessa Jeesuk-
sesta Kristuksesta silloinkin kun muut eivät tee niin.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moroni 1:4. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana 
ja panemaan merkille, miksi Moroni päätti jatkaa kirjoittamista. Kun oppilaat ovat 

Opeta Hengen avulla
Kun valmistaudut ja 
opetat, pyri toimimaan 
Pyhän Hengen johdatuk-
sella. Kun Henki ohjaa 
opettajaa ja oppilaita, 
niin ”se, joka saarnaa, ja 
se, joka ottaa vastaan, 
ymmärtävät toisiansa, ja 
molemmat rakentuvat 
ja riemuitsevat yhdessä” 
(OL 50:22).
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kertoneet, mitä ovat löytäneet, tähdennä, että Moroni kirjoitti niiden ihmisten jälkeläisten 
hyödyksi, jotka tavoittelivat hänen henkeään.

• Mitä me voimme oppia Moronin halusta auttaa lamanilaisia? (Me voimme osoittaa 
sitoumuksemme seurata Jeesusta Kristusta päättämällä osoittaa rakkautta vihamie-
hiämme kohtaan.)

Selitä, että Moronin sitoutuminen Jeesukseen Kristukseen sai hänet kirjoittamaan muutamia 
erittäin tärkeitä kirkkoon liittyviä asioita, joilla hän tunsi olevan arvoa (ks. Moroni 1:4). Kehota 
oppilaita lukuja Moroni 2–3 tutkiessaan miettimään, kuinka niillä saattaisi olla heille arvoa.

Moroni 2
Moroni kirjoittaa muistiin Jeesuksen Kristuksen ohjeet Pyhän Hengen lahjan 
antamisesta
Pyydä yhtä nuorta miestä tulemaan luokan eteen. Pyydä luokkaa kuvittelemaan tämä 
nuori mies tulevaisuudessa kokoaikaisena lähetyssaarnaajana. Hän ja hänen toverinsa ovat 
opettaneet jollekulle evankeliumia, ja tämä henkilö on päättänyt mennä kasteelle. Luokan 
edessä olevaa nuorta miestä pyydetään suorittamaan konfirmointitoimitus, johon sisältyy 
Pyhän Hengen lahjan antaminen. Esitä nuorelle miehelle seuraava kysymys:

• Mitä voisit tehdä valmistautuaksesi suorittamaan tämän toimituksen? (Kun nuori mies 
on vastannut, kehota myös muita oppilaita kertomaan ajatuksiaan.)

Selitä, että kun ylösnoussut Vapahtaja kävi nefiläisten luona, ”hän kosketti yksitellen kädel-
lään opetuslapsia, jotka hän oli valinnut”, ja ”antoi heille vallan antaa Pyhän Hengen” 
(3. Nefi 18:36–37). Moroni sisällytti aikakirjaansa Vapahtajan kahdelletoista nefiläiselle 
opetuslapselle antamia ohjeita siitä, kuinka tulee antaa Pyhän Hengen lahja. Kehota yhtä 
oppilasta lukemaan ääneen Moroni 2:1–3 ja pyydä luokkaa etsimään seuraavat tiedot.

 1. Mitä henkilön, joka suorittaa toimituksen, tulee tehdä valmistautuakseen

 2. Kuinka toimitus tulee suorittaa

Kun oppilaat ovat lukeneet nämä jakeet, esitä seuraavia kysymyksiä:

• Mikä pappeus vaaditaan Pyhän Hengen lahjan antamiseksi? (Melkisedekin pappeus.) 

• Mitä Melkisedekin pappeuden haltijan tulee tehdä valmistautuakseen antamaan Pyhän 
Hengen lahjan? (Hänen tulee huutaa avuksi Isää Jeesuksen Kristuksen nimessä voimal-
lisessa rukouksessa.)

• Kuinka teidän mielestänne rukous voi auttaa henkilöä valmistautumaan pappeuden 
toimituksen suorittamiseen?

• Kuinka konfirmointitoimitus tulee suorittaa? (Kätten päällepanemisella ja Jeesuksen 
Kristuksen nimessä. Selitä, että Melkisedekin pappeuden haltijoiden tulee suorittaa osa 
tästä toimituksesta käyttämällä tiettyjä sanoja. Kokoaikaisille lähetyssaarnaajille anne-
taan pieni käsikirja, jossa on ohjeet pappeuden toimituksia ja siunauksia varten.)

Voisit tiivistää sen, mitä oppilaat ovat tähän mennessä oppineet, kirjoittamalla taululle 
seuraavan totuuden: Melkisedekin pappeuden haltijat antavat Pyhän Hengen lahjan 
kastetulle kirkon jäsenelle kätten päällepanemisella.)

Moroni 3
Moroni kirjoittaa muistiin Jeesuksen Kristuksen ohjeet pappien ja opettajien 
asettamisesta
Päivää tai paria ennen tämän oppiaiheen opettamista voisit pyytää jotakuta nuorta miestä 
valmistautumaan lukemaan luokalle pappeuden valtuusketjunsa. (Tai voisit valmistau-
tua lukemaan oman valtuusketjusi tai jonkun perheesi jäsenen tai seurakuntasi jonkun 
pappeusjohtajan valtuusketjun.) Selitä, että pappeuden valtuusketjussa pappeudenhaltijan 
valtuuden seuraanto esitetään pappeudenhaltijasta Jeesukseen Kristukseen. Melkisedekin 
pappeuden haltija voi pyytää todistuksen pappeuden valtuusketjustaan ottamalla yhteyden 
kirkon keskuspaikkaan tai vyöhykkeensä hallintotoimistoon. Kirkko ei anna todistuksia 
pappeuden valtuusketjusta Aaronin pappeuden haltijoille. Jos henkilön on asettanut Aaro-
nin pappeuteen joku Melkisedekin pappeuden haltija, hän voi saada tiedon sen miehen 
valtuusketjusta, joka on asettanut hänet.
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Pyydä oppilasta lukemaan oma valtuusketjunsa luokalle (tai lue valtuusketju, jonka olet 
tuonut mukanasi oppitunnille.) Kehota häntä kertomaan, mitä hänelle merkitsee tieto siitä, 
että hän voi nähdä oman pappeuden valtuutensa seuraannon suoraan Jeesukseen Kristuk-
seen (tai kerro omia ajatuksiasi siitä, että pappeudenhaltijat pystyvät esittämään valtuu-
tensa seuraannon Vapahtajaan).

Auta oppilaita ymmärtämään, että valtuus kaikkien pappeusvelvollisuuksien suorittamiseen 
tulee Jeesukselta Kristukselta ja taivaalliselta Isältä, kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan 
kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Jeffrey R. Hollandin seuraava lausunto:

”Jumalallisen valtuuden kautta toimiminen edellyttää selvästi muutakin kuin 
vain yhteistä sopimusta. Sitä ei voi saada opiskelemalla teologiaa tai seura-
kunnan toimeksiannosta. Ei, valtuutetussa Jumalan työssä täytyy olla 
suurempi voima kuin se, mikä jo on ihmisillä kirkonpenkissä tai kaduilla tai 
pappisseminaareissa – minkä tosiseikan monet vilpittömät 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 yhtäjaksoisena ket-
juna enkelisanansaattajiin, jotka tulivat itse Jumalan Pojan luota hallussaan tämä vertaansa 
vailla oleva lahja taivaasta.” (”Tärkein ominaispiirteemme”, Liahona, toukokuu 2005, s. 44.)

• Miksi teidän on tärkeää tietää, että jokainen pappeudenhaltija tässä kirkossa voi jäljittää 
valtuutensa seuraannon aina Jeesukseen Kristukseen asti?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moroni 3:1–4. Pyydä luokkaa seuraamaan 
mukana ja panemaan merkille, kuinka henkilö asetetaan pappeuden virkaan.

• Kuinka henkilö asetetaan pappeuden virkaan? (Henkilö asetetaan pappeuden vir-
kaan niiden kätten päällepanemisella, joilla on valtuus.)

• Miksi on välttämätöntä, että henkilön asettaa pappeuden virkaan joku, jolla tällä hetkellä 
on pappeudessa sama tai korkeampi virka?

Pyydä luokassa olevia pappeudenhaltijoita selittämään lyhyesti pappeusvelvollisuutensa. 
Kysy luokalta:

• Milloin teitä on siunattu, koska joku pappeudenhaltija on täyttänyt velvollisuutensa?

Pyydä muutamia oppilaita kertomaan ajatuksiaan siitä, kuinka pappeus on ollut siunaukseksi 
heidän elämässään. Voisit itsekin kertoa, kuinka elämääsi on siunattu pappeuden ansiosta.

Pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien kertaaminen
Anna oppilaille luettelo kaikista Mormonin kirjan 25 hallittavasta kohdasta sekä puolikas pape-
riarkki. Pyydä oppilaita kirjoittamaan paperiinsa numerot 1, 2 ja 3. Lue sitten seuraavat esimer-
kit (tai keksi omia esimerkkejä, jotka voisivat liittyä paremmin opettamiesi oppilaiden tarpeisiin 
ja kiinnostuksen kohteisiin). Pyydä oppilaita kirjoittamaan paperiinsa kunkin numeron viereen 
se pyhien kirjoitusten hallittava kohta, joka heidän mielestään sopii lukemaasi esimerkkiin 
parhaiten. Pyydä heitä sitten kertomaan vastauksensa. Koska kuhunkin esimerkkiin voi sopia 
useampia kohtia, kehota oppilaita selittämään, miksi he ovat valinneet kyseiset kohdat.

 1. Pyrit saamaan voimaa jonkin tietyn vaikean kiusauksen voittamiseen. (Mahdollisia vas-
tauksia: Hel. 5:12 ja 3. Nefi 18:15, 20–21.)

 2. Kun olit tutkimassa pyhiä kirjoituksia ja miettimässä erästä haastetta elämässäsi, sait 
johdatusta siihen, mitä sinun pitää tehdä. (Mahdollinen vastaus: 2. Nefi 32:3.)

 3. Tunnet joidenkuiden ystävien painostavan sinua osallistumaan toimintoihin, jotka ovat 
vastoin Jumalan käskyjä. He sanovat sinulle, että nämä toiminnat kuuluvat nuoruuteen 
ja hauskanpitoon. (Mahdollisia vastauksia: Moosia 4:30; Alma 37:35; 41:10.)
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Johdanto
Moroni kirjoitti muistiin Vapahtajan nefiläisille antamat 
ohjeet siitä, miten toimittaa sakramentti, kuten mitä 

rukouksia pappeudenhaltijoiden oli määrä käyttää 
siunatessaan leipää ja viiniä.

OPPIAIHE 153

Moroni 4–5

Opetusehdotuksia

Moroni 4–5
Moroni selittää, miten sakramenttipalvelus tulee toimittaa
Mikäli mahdollista, aseta näkyviin sakramenttileipätarjotin ja sakramenttivesitarjotin. 
(Vaikka voi olla sopivaa asettaa nämä esineet esille, sinun ei pidä jäljitellä sakramentti-
toimitusta millään tavoin.) Anna jokaiselle oppilaalle paperi ja pyydä heitä kirjoittamaan 
ulkomuistista mahdollisimman hyvin toinen sakramenttirukouksista. Kun oppilailla on 
ollut riittävästi aikaa, selitä, että Moroni sisällytti nämä rukoukset aikakirjaansa, kuten 
Herra oli ne antanut sakramentin toimittamiseksi. Pyydä heitä ottamaan esiin Moroni 4:3 
tai Moroni 5:2 ja tarkistamaan vastauksensa. Kysy sitten:

• Jos johonkin muuhun uskontokuntaan kuuluva ystävä päättäisi osallistua teidän kans-
sanne sakramenttikokoukseen, kuinka selittäisitte sakramentin merkityksen ja sen, 
miten tärkeä se on teille?

Auta oppilaita ymmärtämään yksi sakramentin tarkoituksista kehottamalla yhtä oppilasta 
lukemaan ääneen Moroni 4:1–3 ja toista oppilasta lukemaan ääneen Moroni 5:1–2. Kehota 
oppilaita panemaan kohdissa Moroni 4:3 ja Moroni 5:2 merkille ilmauksia, jotka selittävät, mitä 
sakramenttileipä ja - vesi kuvastavat. Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät nämä ilmaukset 
pyhiin kirjoituksiinsa. (Voisit muistuttaa luokalle, että nykyään kirkko käyttää sakramentissa 
viinin sijaan vettä, mihin annettiin lupa Joseph Smithin saamassa ilmoituksessa [ks. OL 27:2].)

• Mitä leipä kuvastaa? (Jeesuksen Kristuksen ruumista. Ks. Matt. 26:26; 3. Nefi 18:6–7.)

• Mitä vesi kuvastaa? (Jeesuksen Kristuksen verta. Ks. Matt. 26:27–28; 3. Nefi 18:8–11.)

• Miksi Vapahtajan ruumis ja veri ovat meille merkityksellisiä? (Kun oppilaat vastaavat tähän 
kysymykseen, heidän tulisi mainita Vapahtajan fyysinen kärsimys ja kuolema ristillä. Hei-
dän tulisi mainita Hänen ylösnousemuksensa, jolloin Hänen ruumiinsa yhdistyi Hänen 
henkeensä kolme päivää sen jälkeen kun Hän oli alistunut kuolemaan. Heidän tulisi myös 
mainita Hänen voimakas hengellinen kärsimyksensä ja piinansa, kun Hän otti kantaakseen 
meidän syntimme, mikä sai Hänet vuotamaan verta jokaisesta huokosesta. Koska Hän alistui 
fyysiseen kuolemaan, kaikki ihmiset tulevat nousemaan kuolleista. Koska Hän kärsi meidän 
syntiemme vuoksi, me voimme saada syntimme anteeksi, kun teemme parannuksen.)

Kirjoita taululle seuraava vajaa virke: Sakramentin vertauskuvat auttavat meitä muistamaan 
… Kysy oppilailta, kuinka he esittäisivät tiivistetysti tämän sakramentin tärkeän tarkoituk-
sen. Täydennä sitten taululla oleva totuus seuraavasti: Sakramentin vertauskuvat autta-
vat meitä muistamaan Jeesuksen Kristuksen sovituksen.

Kehota oppilaita pohdiskelemaan seuraavaa kysymystä, jonka on esittänyt 
kahdentoista apostolin koorumin jäsen, vanhin David B. Haight:

”Kuinka hyvin me kirkon jäsenet pystymme muistamaan meidän Herramme 
ja Vapahtajamme, Hänen uhrinsa ja meidän velkamme Hänelle?” (”Remem-
bering the Savior’s Atonement”, Ensign, huhtikuu 1988, s. 7.)

•   Mitä voimme tehdä keskittyäksemme muistamaan sovitusta sakramentin aikana?

•   Mitä olette kokeneet, kun olette vilpittömästi pohdiskelleet Vapahtajan sovitusta sakra-
mentin aikana?

Kun oppilaat ovat kertoneet oivalluksiaan, kehota heitä kirjoittamaan seminaarimuisti-
vihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan yksi tapa, jolla he voivat kohdistaa 

Kutsu Pyhä Henki 
todistamaan 
totuudesta
Kun autat oppilaita 
tunnistamaan ja ymmär-
tämään evankeliumin 
periaatteita ja oppeja, 
opeta tavalla, joka 
kutsuu Pyhän Hengen 
todistamaan totuudesta. 
Kun oppilaat saavat 
hengellisen todistuksen 
evankeliumin opista, he 
todennäköisemmin ryh-
tyvät toimeen ja elävät 
täydemmin evankeliu-
min mukaan.
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ajatuksensa sovitukseen, kun heillä on seuraavan kerran tilaisuus nauttia sakramentti. 
(Voisit pyytää muutamaa oppilasta kertomaan, mitä he ovat kirjoittaneet.)

Auta oppilaita ymmärtämään sakramentin muita tarkoituksia piirtämällä ennen oppituntia tau-
lulle seuraava taulukko ja jättämällä suluissa olevat vastaukset kirjoittamatta. Kehota oppilaita 
jäljentämään taulukko seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan.

Mitä minä lupaan tehdä Mitä minun mielestäni tarkoit-
taa se, että pidän tämän osan 
lupauksestani

Mitä voin tehdä pitääkseni 
tämän osan lupauksestani

 1. (Olen halukas ottamaan 
päälleni Jeesuksen Kristuk-
sen nimen)

 2. (Muistan Hänet aina)

 3. (Pidän Hänen käskynsä)

Muistuta oppilaille, että kun me nautimme sakramentin, me teemme liiton eli pyhän sopimuk-
sen Jumalan kanssa. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Moroni 4:3. Pyydä heitä kirjoittamaan 
taulukon ensimmäiseen sarakkeeseen kolme asiaa, jotka he lupaavat nauttiessaan sakramentin. 
Pyydä heitä tarkistamaan vastauksensa jonkun lähellään istuvan kanssa. Kehota heitä sitten 
täydentämään toinen sarake itsekseen. Riittävän ajan kuluttua kehota muutamia oppilaita 
kertomaan, mitä he ovat kirjoittaneet. Kun oppilaat kertovat, mitä he ovat kirjoittaneet, käytä 
seuraavaa aineistoa auttaaksesi heitä syventämään ymmärrystään liiton kustakin osuudesta.

Auta oppilaita syventämään ymmärrystään siitä, mitä tarkoittaa Jeesuksen Kristuksen 
nimen ottaminen päälleen, kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan ensimmäisen president-
tikunnan jäsenen, presidentti Henry B. Eyringin seuraava lausunto:

”Me lupaamme ottaa päällemme Hänen nimensä. Se tarkoittaa sitä, että 
meidän on nähtävä itsemme Hänen ominaan. Me asetamme Hänet ensim-
mäiselle sijalle elämässämme. Me haluamme sitä, mitä Hän haluaa, ennem-
min kuin sitä, mitä itse haluamme tai mitä maailma opettaa meidät halua-
maan.” (”Että me yhtä olisimme”, Valkeus, heinäkuu 1998, s. 76.)

Selitä, että kun me todistamme halukkuutemme ottaa päällemme Jeesuk-
sen Kristuksen nimen, me sitoudumme elämään Hänen opetuslapsinaan. Me lupaamme, 
ettemme tuota häpeää tai moitetta Hänen nimelleen. Me sitoudumme palvelemaan Häntä 
ja lähimmäisiämme. Me myös osoitamme, että olemme halukkaita tulemaan samastetuiksi 
Häneen ja Hänen kirkkoonsa.

• Kuinka te olette pyrkineet osoittamaan halukkuutenne ottaa Herran nimen päällenne? 
Mikä vaikutus tällä on ollut teidän elämäänne?

Kehota oppilaita vertaamaan leivän siunaamisrukousta kohdassa Moroni 4:3 viinin siunaa-
misrukoukseen kohdassa Moroni 5:2. Kysy heiltä, mitä eroja ja yhtäläisyyksiä he huomaa-
vat. Tähdennä, että lupaus ”muistaa Hänet aina” esiintyy kummassakin rukouksessa.

• Mitä teidän mielestänne tarkoittaa se, että muistaa Hänet aina?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin D. Todd 
Christoffersonin seuraava lausunto. Pyydä luokkaa kuuntelemaan, mitä sellaista voimme 
tehdä, mikä auttaa meitä muistamaan Vapahtajan aina.

”Meidän pitäisi ensin panna paikoilleen ne asiat, joiden ansiosta on mahdol-
lista muistaa Hänet aina – usein toistuva rukoileminen ja pyhien kirjoitusten 
tutkiminen, apostolisten opetusten syvällinen tutkiminen, viikoittainen 
valmistautuminen sakramentin nauttimiseen kelvollisena, Jumalan palvele-
minen sunnuntaina sekä niiden asioiden muistiin merkitseminen ja muista-
minen, joita Henki ja kokemus opettavat meille opetuslapsena olemisesta.

Mieleenne voi tulla muitakin asioita, jotka sopivat erityisen hyvin tähän elämänvaiheeseenne. – –

Voin vahvistaa, että aikanaan halumme ja kykymme muistaa Vapahtaja aina ja seurata Häntä 
kasvaa. Meidän tulee kärsivällisesti tehdä työtä sitä kohti ja rukoilla aina erottamisen kykyä ja 
jumalallista apua, joita tarvitsemme.” (”Muistaa Hänet aina”, Liahona, huhtikuu 2011, s. 23.)

• Mitä te olette tehneet, jotta muistatte Hänet aina?
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• Millä tavoin se, että muistamme Vapahtajan aina, auttaa meitä pitämään muut osat liitostamme?

• Miksihän meidän on tärkeää nauttia sakramentti viikoittain?

Tähdennä lupaustamme pitää käskyt kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan seuraava lau-
sunto julkaisusta Nuorten voimaksi :

”Taivaallinen Isä on antanut sinulle tahdonvapauden, kyvyn valita oikean ja väärän välillä 
ja toimia omasta puolestasi. Itse elämän lahjan jälkeen oikeus ohjata omaa elämääsi on 
yksi suurimmista Jumalan sinulle antamista lahjoista. Täällä maan päällä ollessasi sinua 
koetellaan, jotta nähtäisiin, käytätkö tahdonvapauttasi siten, että osoitat rakkautesi Jumalaa 
kohtaan pitämällä Hänen käskynsä.” (Nuorten voimaksi, 2011, s. 2.)

• Mitä sellaista teette joka päivä, mikä auttaa teitä pitämään Jumalan käskyt?

Kun oppilaat ovat keskustelleet lupauksista, jotka me uudistamme sakramentissa joka 
viikko, pyydä heitä kirjoittamaan taulukon kolmanteen sarakkeeseen yksi asia, jonka he 
aikovat tehdä viikon aikana pitääkseen liiton kunkin osan paremmin. Kannusta muutamia 
oppilaita kertomaan ajatuksiaan (mutta varmista, että he ymmärtävät, ettei heidän pidä 
kertoa mitään, mikä on liian henkilökohtaista tai yksityistä).

Selitä, että kun me pidämme Herran kanssa tekemämme liitot, Hän lupaa siunata meitä 
(ks. OL 82:10). Kehota oppilaita tutkimaan kohtia Moroni 4:3 ja Moroni 5:2 ja panemaan 
merkille, mitä Herra lupaa meille, jos me pidämme lupaukset, jotka me uudistamme 
nauttiessamme sakramentin. Kirjoita taululle taulukon alle seuraava vajaa virke: Kun me 
pidämme sakramentissa antamamme lupaukset uskollisesti, … Kehota oppilaita täydentä-
mään taululla oleva virke sen perusteella, mitä he ovat oppineet kohdista Moroni 4:3 ja 
Moroni 5:2. (Yksi mahdollinen tapa täydentää virke: Kun me pidämme sakramentissa 
antamamme lupaukset uskollisesti, Herran Henki voi olla aina meidän kanssamme.)

• Kuinka tämä lupaus siitä, että Henki voi aina olla meidän kanssamme, on tämän liiton 
pitämiseen tarvittavien ponnistelujemme arvoinen?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, 
vanhin David A. Bednarin seuraava lausuma. Pyydä luokkaa kuuntelemaan, 
mitä Henki voi tehdä meidän hyväksemme.

”Herran Henki voi olla oppaamme, ja se on siunaava meitä johdatuksella, 
neuvoilla ja hengellisellä varjeluksella kuolevaisen matkamme aikana” (”Jotta 
Hänen Henkensä olisi aina meidän kanssamme”, Liahona, toukokuu 2006, s. 31).

• Milloin te olette saaneet johdatusta, ohjausta, neuvoja tai varjelusta Pyhän Hengen 
kumppanuuden ansiosta? (Sen lisäksi että pyydät oppilaita kertomaan kokemuksiaan, 
voisit kertoa jonkin oman kokemuksesi.)

• Joka viikko sakramentin aikana meillä on tilaisuus mietiskellä sitä, kuinka hyvin me 
pidämme liiton, jota kuvaillaan sakramenttirukouksissa. Kuinka tämä voi auttaa meitä 
pyrkimyksissämme pitää Henki aina kanssamme?

• Kun pohdiskelette sitä, mitä olette tänään oppineet sakramentin nauttimisesta, mikä osa 
sakramenttirukouksissa on teille erityisen merkityksellinen? Miksi?

Kannusta oppilaita pohdiskelemaan Vapahtajan sovitusta, kun he nauttivat sakramen-
tin. Kehota heitä tarkastelemaan taulukkoaan ja noudattamaan ajatuksiaan siitä, kuinka 
sakramentissa annetut lupaukset voi pitää täydemmin. Muistuta oppilaille, että Herra on 
luvannut meille, että kun me pidämme nämä lupaukset, Hänen Henkensä on aina meidän 
kanssamme. Todista siunauksista, joita tulee meidän elämäämme, kun me muistamme ja 
pidämme lupaukset, jotka annamme joka viikko nauttiessamme sakramentin.

Pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien kertaaminen
Voisit suunnitella viimeisen pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien testin tai kertaustoimin-
nan, jotta voit auttaa oppilaita vahvistamaan Mormonin kirjan valittujen kohtien hallintaa. 
Päätä, miten haluaisit testata heidän tietämystään, ja suunnittele toiminta, joka soveltuu 
siihen tarkoitukseen. Voisit laatia yhdistämis-  tai täydennystestin, jossa on pyhien kirjoitus-
ten viitteitä ja avainsanoja tai tilanteita, tai voisit testata, kuinka hyvin oppilaat osaavat tietyt 
kohdat ulkoa. Yksi tapa voisi olla se, että annat kullekin oppilaalle tehtäväksi pitää pienen 
opetustuokion tai puheen, jossa he käyttävät pääaineistonaan pyhien kirjoitusten hallittavia 
kohtia. Miten päätätkin muotoilla viimeisen pyhien kirjoitusten hallittaviin kohtiin liittyvän 
kokemuksen, anna oppilaille aikaa opiskella ja valmistautua. Tämän päivän oppiaihe on sen 
verran lyhyt, että aikaa voi jäädä tämän valmistautumisen aloittamiseen.
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Johdanto
Kun Moroni oli lopettelemassa kirjoituksiaan levyille, 
hän selitti ehtoja, jotka henkilön täytyy täyttää, jotta 
hänet voidaan kastaa kirkkoon. Sitten hän esitti lyhyesti 
kirkon jäsenten velvollisuudet huolehtia toisistaan. 

Lisäksi hän selitti kirkon kokousten tarkoitukset ja 
tähdensi sitä, että kirkon kokoukset tulee johtaa Pyhän 
Hengen vaikutuksen mukaisesti.

OPPIAIHE 154

Moroni 6

Opetusehdotuksia

Moroni 6:1–3
Moroni esittää kasteen edellytykset
Pyydä oppilaita kuvittelemaan, että heillä on seitsemänvuotias sisko tai veli, joka täyttää 
muutaman kuukauden päästä kahdeksan. Pyydä heitä myös kuvittelemaan, että heidän 
vanhempansa ovat pyytäneet heitä pitämään perheillassa oppiaiheen siitä, kuinka tulee 
valmistautua kasteeseen. Kehota muutamaa oppilasta kertomaan, mitä he opettaisivat 
auttaakseen nuorempaa sisarustaan valmistautumaan kasteelle menoa varten.

Selitä, että Moroni 6 sisältää Moronin kuvauksen kasteen edellytyksistä. Kehota oppilaita 
lukemaan itsekseen Moroni 6:1–3 ja panemaan merkille kasteen edellytykset. Kehota sit-
ten oppilaita kertomaan, mitä he saivat selville. Voisit esittää seuraavat kysymykset:

• Mitä teidän mielestänne tarkoittaa se, että niiden, jotka haluavat tulla kastetuiksi, tulee 
tuottaa ”hedelmää, josta [näkyy], että he [ovat] sen arvoisia”? (Heidän tulee elää kuuliaisina 
Jumalan käskyille osoittaen, että he ovat valmiita tekemään kasteenliiton ja pitämään sen.)

• Miksi teidän mielestänne on tärkeää, että ihmisellä on särkynyt sydän ja murtunut mieli 
ennen kuin hänet kastetaan? (Voisit selittää, että ilmaus ”särkynyt sydän ja murtunut mieli” 
viittaa ihmisen nöyryyteen sekä halukkuuteen tehdä parannus ja noudattaa Herran käskyjä.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moroni 6:3 ja pyydä luokkaa mainitsemaan, mitä 
me lupaamme kasteessa tehdä. Oppilaiden tulisi tunnistaa seuraava totuus: Kasteessa me 
lupaamme ottaa päällemme Jeesuksen Kristuksen nimen ja palvella Häntä loppuun 
asti. (Voisit pyytää oppilaita muistelemaan, mitä he oppivat edellisessä oppiaiheessa siitä, 
mitä tarkoittaa Jeesuksen Kristuksen nimen ottaminen päällemme.)

• Miksi teidän kokemuksenne mukaan henkilö, joka haluaa mennä kasteelle, tarvitsee 
päättäväisyyttä palvella Jeesusta Kristusta loppuun asti?

• Mitä te olette tehneet pitääksenne yllä ja vahvistaaksenne päättäväisyyttänne palvella Herraa?

Moroni 6:4
Moroni selittää, kuinka tulee huolehtia kirkon jäsenistä ja ravita heitä 
hengellisesti
Kerro oppilaille, että kuvailtuaan kasteen edellytykset Moroni selitti, mitä hänen aikanaan 
tehtiin, jotta autettaisiin vastakastettuja henkilöitä pysymään uskollisina tekemälleen 
liitolle. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Moroni 6:4 ja panemaan merkille, mitä kirkon 
jäsenet tekivät auttaakseen uusia käännynnäisiä. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he löytä-
vät. Kirjoita heidän vastauksensa taululle.

Pyydä oppilaita kertomaan lyhyesti, mitä jakeessa Moroni 6:4 opetetaan meidän velvolli-
suuksistamme muita kirkon jäseniä kohtaan, varsinkin uusia jäseniä kohtaan. (Oppilaat 
saattavat vastata esimerkiksi seuraavalla tavalla: Meillä on velvollisuus muistaa muita 
kirkon jäseniä ja ravita heitä hengellisesti Jumalan sanalla. He saattavat myös sanoa, 
että meidän tulee auttaa toisiamme pysymään alati valppaina rukoilemaan ja että 
meidän tulee auttaa toisiamme luottamaan Vapahtajaan ja Hänen sovitukseensa.)
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• Kuinka voimme täyttää velvollisuutemme muistaa toisiamme?

• Kuinka me ravitsemme toisiamme ”Jumalan hyvällä sanalla”?

• Mitä siunauksia koituu siitä, että tulee ravituksi Jumalan sanalla?

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Jeffrey R. Hollandin seuraava lausunto:

”Useimmat ihmiset eivät tule kirkkoon ainoastaan etsimään jotakin uutta 
tietoa 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 ja vahvistusta taivaan voimilta. Niillä 
meistä, jotka on kutsuttu puhumaan tai opettamaan tai johtamaan, on 

velvollisuus auttaa parhaamme mukaan sen saamisessa.” (Ks. ”Jumalan lähettämä 
opettaja”, Valkeus, heinäkuu 1998, s. 28.)

Pyydä oppilaita miettimään ihmisiä, jotka näkevät vaivaa tai jotka ovat nähneet vaivaa muistaak-
seen heitä ja ravitakseen heitä hengellisesti. Kysy heiltä, ovatko he koskaan ajatelleet esimerkiksi 
sitä, ketkä kaikki henkilöt ovat rukoilleet heidän puolestaan, valmistaneet heille oppiaiheita, kan-
nustaneet heitä heidän toiminnassaan kirkossa ja auttaneet heitä selviytymään niistä haasteista, 
joita he ovat kohdanneet. Kehota muutamaa oppilasta kertomaan, kuinka heitä on siunattu, 
koska joku on muistanut heitä ja ravinnut heitä Jumalan sanalla. Voisit antaa oppilaille aikaa 
kirjoittaa kiitoskirjeen jollekulle sellaiselle henkilölle, jonka vaivannäkö on auttanut heitä.

Pyydä oppilaita miettimään, keitä nimenomaisia henkilöitä Herra saattaa haluta heidän 
muistavan tai ravitsevan. Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien 
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan, mitä he voivat tehdä täyttääkseen paremmin velvollisuu-
tensa, joita heillä on muita kirkon jäseniä kohtaan. Kannusta heitä kiinnittämään erityistä 
huomiota uusien jäsenten tarpeisiin.

Moroni 6:5–9
Moroni kuvailee kirkon kokousten tarkoituksia ja sitä, kuinka kokouksia on määrä johtaa
Pyydä oppilaita kuvittelemaan olevansa isä tai äiti, jonka lapsi – nuori mies tai nuori 
nainen – on muutamana menneenä viikkona sanonut, ettei hän halua mennä kirkkoon, 
koska se tuntuu merkityksettömältä ja ikävystyttävältä. Kehota oppilaita miettimään, mitä 
he voisivat sanoa kannustaakseen teini- ikäistä menemään kirkkoon ja kuinka he voisivat 
auttaa häntä ymmärtämään oikeat syyt käydä kirkossa säännöllisesti.

Kirjoita taululle seuraava vajaa virke:

Meidän kirkon jäsenten tulee kokoontua usein yhteen …

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moroni 6:5–6. Pyydä luokkaa seuraamaan 
mukana ja panemaan merkille, millä tavoin he voivat täydentää taululla olevan virkkeen. 
Samalla kun oppilaat kertovat, mitä he löytävät, kirjoita heidän vastauksiaan taululle. Seu-
raavat totuudet voisivat olla mahdollisia vastauksia:

Meidän kirkon jäsenten tulee kokoontua usein yhteen paastoamaan ja rukoilemaan.

Meidän kirkon jäsenten tulee kokoontua usein yhteen vahvistamaan toisiamme 
hengellisesti.

Meidän kirkon jäsenten tulee kokoontua usein yhteen nauttimaan sakramentti 
Jeesuksen Kristuksen muistoksi.

Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin koorumista on lainannut osaa kirjeestä, 
jonka hän sai ystävältä, joka oli oppinut, kuinka voi saada iloa kirkossa käymisestä:

”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 
tehtävään. – –

Lyhyesti sanottuna menen kirkkoon joka viikko tarkoituksenani olla aktiivi-
nen eikä passiivinen ja vaikuttaakseni myönteisellä tavalla ihmisten elämään. 

Sen seurauksena kirkon kokouksissa käymiseni on paljon nautittavampaa ja antoisampaa.” 
(Lainattu artikkelissa ”Epäitsekäs palveleminen”, Liahona, toukokuu 2009, s. 96.)
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Kun mietit luokkasi oppilaiden tarpeita, voisit esittää seuraavia kysymyksiä auttaaksesi 
heitä tarkastelemaan periaatteita, joita he ovat tunnistaneet jakeissa Moroni 6:5–6, ja sovel-
tamaan niitä käytäntöön:

• Mitkä kokemukset ovat opettaneet teille, miten tärkeää on rukoilla ja paastota seurakun-
tanne jäsenten kanssa?

• Mitä teidän mielestänne tarkoittaa se, että meidän tulee puhua keskenämme sielujemme 
parhaasta? (Ks. Moroni 6:5.) Kuinka teemme tätä kirkossa?

• Kuinka meidän kokemukseemme kirkossa saattaisi vaikuttaa se, jos käymme siellä halu-
ten vahvistaa muita hengellisesti?

• Mitä asioita voimme muistaa Vapahtajasta, kun nautimme sakramentin? Kuinka sakra-
mentin nauttiminen voi auttaa meitä muistamaan Hänet koko ajan joka viikko?

• Kuinka se, että käymme kirkossa niistä syistä, joista olemme keskustelleet, voi auttaa 
pitämään meidät oikealla tiellä? (Ks. Moroni 6:4.) Mitä te voitte tehdä kannustaaksenne 
muita nuoria käymään kirkon kokouksissa?

Lue ääneen presidentti Joseph Fielding Smithin seuraavat sanat:

”Siionissa ei ole mitään sijaa itsepäiselle synnintekijälle. Täällä on sija 
katuvalle synnintekijälle, ihmiselle, joka kääntyy pois pahuudesta ja etsii 
iankaikkista elämää ja evankeliumin valoa.” (Julkaisussa Conference Report, 
huhtikuu 1915, s. 120.) 

Kehota sitten oppilaita lukemaan itsekseen Moroni 6:7–8 ja panemaan mer-
kille, mistä kirkon johtajat Moronin aikaan pitivät ”tarkoin huolen”. Kehota 

oppilaita kertomaan, mitä he saavat tietää. Voisit selittää, että tässä jakeessa ilmaus ”heidän 
nimensä pyyhittiin pois” tarkoittaa kirkosta erottamista. Jos kirkon jäsenet syyllistyvät 
vakavaan syntiin eivätkä tee parannusta, heidät voidaan erottaa kirkosta eli he menettävät 
jäsenyytensä kirkossa sekä liittojensa siunaukset.

• Mitä asioita kirkon johtohenkilöt tekevät nykyään auttaakseen meitä välttämään pahuutta?

• Mitä meille jakeen Moroni 6:8 mukaan luvataan, jos teemme vilpittömän parannuksen 
synneistämme? (Niin usein kuin me teemme parannuksen ja etsimme anteeksian-
toa vakain aikein, meille annetaan anteeksi.)

Pyydä oppilaita miettimään, mitä mahdollisuuksia heillä on tuntea Pyhä Henki tavan-
omaisten kirkon kokoustensa aikana sunnuntaisin (esim. rukousten aikana, sakramentin 
aikana, jäsenten pitäessä puheita tai opettaessa, heidän laulaessaan kirkon lauluja tai poh-
diskellessaan jotakin pyhien kirjoitusten kohtaa oppitunnin aikana). Kehota yhtä oppilasta 
lukemaan ääneen Moroni 6:9. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja panemaan merkille, 
mikä rooli Pyhällä Hengellä tulisi olla kokouksissamme.

• Minkä totuuden Moroni 6:9 opettaa meille siitä, kuinka kirkon kokouksia tulee johtaa? 
(Kirkon kokouksia tulee johtaa Pyhän Hengen voimalla.)

• Milloin olette tunteneet, että kirkon kokousta on johdettu Pyhän Hengen voimalla?

Auta oppilaita ymmärtämään, kuinka tämä totuus pätee kirkon kokoustemme kaikkiin 
puoliin, pyytämällä heitä kuvittelemaan itsensä seuraaviin tilanteisiin. (Voisit kirjoittaa nämä 
taululle ennen oppituntia tai laatia niistä monisteen.) Kehota oppilaita selittämään, kuinka 
periaate, jonka he löysivät kohdasta Moroni 6:9, voisi soveltua kuhunkin näistä tilanteista.

 1. Sinua on pyydetty pitämään sakramenttikokouksessa puhe Jeesuksen Kristuksen sovituksesta.

 2. Sinua on pyydetty suunnittelemaan musiikkiesitys tulevaan sakramenttikokoukseen.

 3. Istut todistuskokouksessa ja tunnet kehotuksen lausua todistuksesi, mutta olet epävarma 
siitä, mitä sinun pitäisi sanoa.

Muistuta oppilaille, että aiemmin oppiaiheessa pyysit heitä miettimään, mitä vanhemmat 
voisivat sanoa kannustaakseen nuorta miestä tai nuorta naista käymään kirkossa. Kysy oppi-
aiheen päätteeksi oppilailta, mitä he ovat miettineet voivansa sanoa. Lausu sitten todistuksesi 
kirkossa käymisen siunauksista ja muista periaatteista, joista olette tänään keskustelleet.
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Johdanto
Moroni kirjoitti muistiin saarnan, jonka hänen isänsä 
Mormon oli esittänyt monia vuosia aikaisemmin. Tämä 
oppiaihe kattaa saarnan ensimmäisen osan, jossa 

Mormon opetti tekemään vanhurskaita tekoja vakain 
aikein ja puhui siitä, kuinka me voimme erottaa hyvän 
pahasta. Oppiaihe 156 kattaa saarnan loppuosan.

OPPIAIHE 155

Moroni 7:1–19

Opetusehdotuksia

Moroni 7:1–11
Mormon opettaa Jeesuksen Kristuksen seuraajia tekemään hyviä tekoja vakain aikein
Aseta näkyviin hedelmä, joka näyttää ulkoapäin hyvältä.

• Oletteko koskaan huomanneet, että jokin hedelmä ei ollutkaan sisältä niin hyvä kuin 
se näytti ulkoapäin? (Pyydä muutamia oppilaita kertomaan esimerkkejä. Voisit kertoa 
omankin kokemuksen.)

• Millä tavoin joku ihminen voisi olla sellaisen hedelmän kaltainen, joka näyttää ulkoapäin 
hyvältä mutta joka on sisältä pilaantunut.

Selitä, että Moroni kirjoitti muistiin isänsä Mormonin sanat siitä, miten tärkeää meidän 
on sekä olla vanhurskaita sydämessämme että tehdä vanhurskaita tekoja. Kehota yhtä 
oppilasta lukemaan ääneen Moroni 7:2–3 ja pyydä luokkaa mainitsemaan, mille ryhmälle 
Mormon puhui. (Hän puhui kirkon jäsenille.)

Kun oppilaat ovat kertoneet, mitä ovat saaneet selville, pyydä yhtä oppilasta lukemaan 
ääneen Moroni 7:4–5. Kehota luokkaa seuraamaan mukana ja selvittämään, kuinka Mor-
mon tiesi näiden ihmisten olevan ”rauhaisia Kristuksen seuraajia” (Moroni 7:3).

Kirjoita taululle ilmaus vakain aikein.

• Mitä tämä ilmaus mielestänne tarkoittaa?

Kun oppilaat keskustelevat tästä kysymyksestä, voisit pyytää yhtä heistä lukemaan kah-
dentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Dallin H. Oaksin seuraavan selityksen:

”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 vilpittömin 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.)

Kehota oppilaita tutkimaan itsekseen kohtaa Moroni 7:6–10 ja panemaan 
merkille Herran varoitukset niille, jotka tekevät hyviä tekoja mutta eivät vakain aikein.

• Mitä varoituksia Herra antoi niille, jotka tekevät hyviä tekoja mutta eivät vakain aikein? 
(Hän varoitti, että heidän tekonsa eivät hyödytä heitä ja että heidän tekonsa luetaan 
pikemminkin pahaksi kuin vanhurskaudeksi.)

• Mitä periaatteita me voimme oppia näistä jakeista? (Vaikka oppilaat saattavat mainita 
useita totuuksia, auta heitä tunnistamaan seuraava periaate: Jotta meitä siunattaisiin 
hyvien tekojemme vuoksi, meidän täytyy toimia vakain aikein.)

• Mistä muista syistä teidän mielestänne on tärkeää tehdä hyviä tekoja vakain aikein paitsi 
halutessanne siunauksia Herralta?

• Minkä eron olette huomanneet, kun olette tehneet hyviä tekoja oikeista syistä?

Tähdennä, että Mormon kannusti meitä rukoilemaan vakain aikein (ks. 
Moroni 7:9). Kehota yhtä oppilasta lukemaan presidentti Brigham Youngin 
antama seuraava neuvo:

”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, kun-
nes haluamme sitä.” (Kirkon presidenttien opetuksia: Brigham Young, 1997, s. 45)

Noudata Pyhän 
Hengen kehotuksia
Kun päätät, mitä peri-
aatteita ja oppeja tulee 
tähdentää, etsi jatku-
vasti johdatusta Pyhältä 
Hengeltä.
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• Kuinka se, että päätämme rukoilla silloinkin kun emme tunne siihen halua, auttaa meitä 
lopulta rukoilemaan vakain aikein?

• Kuinka presidentti Brigham Youngin neuvo voisi rukoilemisen lisäksi liittyä muidenkin 
käskyjen noudattamiseen? (Jos oppilaiden on vaikea vastata tähän kysymykseen, voisit 
kertoa seuraavan esimerkin: Saattaa olla, että jotkut ihmiset käyvät kirkossa mutta eivät 
vakain aikein. Jos he kuitenkin jatkavat kirkossa käymistä ja tekevät kaiken, mitä voivat, 
osallistuakseen ja palvellakseen Jumalaa, he saavat kokemuksia, jotka auttavat heitä 
saamaan iloa kirkossa käymisestä. Heidän syynsä kirkossa käymiseen muuttuvat. He 
alkavat käydä kirkossa sen vuoksi että haluavat olla siellä – he haluavat palvella Jumalaa, 
uudistaa liittonsa ja palvella muita.)

Auta oppilaita soveltamaan elämäänsä Mormonin opetuksia hyvien tekojen tekemisestä 
vakain aikein valmistelemalla ennen oppituntia seuraava toiminta: Varaa useita pieniä 
paperilappuja. Kirjoita kuhunkin paperiin jokin käsky. Mahdollisia esimerkkejä: paastoa-
minen, kymmenysten maksaminen, muiden palveleminen, pyhien kirjoitusten tutkiminen, 
vanhempien kunnioittaminen ja muita käskyjä, joista keskustelemisen katsot oppilaille 
hyödylliseksi. Pane paperilaput purkkiin.

Pyydä luokassa yhtä oppilasta tulemaan huoneen etuosaan. Pyydä häntä ottamaan purkista yksi 
paperi ja lukemaan se luokalle. Pyydä sitten oppilaita tekemään toinen tai kumpikin seuraavista:

 1. Kerro, kuinka olet tuntenut saavasi siunauksia, kun olet noudattanut kyseistä käskyä 
vakain aikein.

 2. Ehdota, millä tavoin sitä käskyä voi noudattaa vakain aikein.

Voisitte toistaa tämän toiminnan muutamaan kertaan.

Voisit tämän toiminnan jälkeen kertoa kokemuksen, joka sinulla on ollut, kun olet noudat-
tanut jotakin Jumalan käskyä vakain aikein.

Moroni 7:12–19
Mormon opettaa, kuinka erottaa hyvä pahasta
Selitä, että Jesaja profetoi, että viimeisinä aikoina jotkut ihmiset sanoisivat pahaa hyväksi ja 
hyvää pahaksi (ks. Jes. 5:20; 2. Nefi 15:20).

• Mitä esimerkkejä on siitä, että ihmiset sanovat pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi?

• Mistähän syystä on tärkeää olla sekoittamatta hyvää pahaan?

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Moroni 7:12–17. Pyydä 
luokkaa seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitkä periaatteet voivat auttaa meitä 
erottamaan hyvän pahasta. Voisit kannustaa heitä merkitsemään ilmauksia, jotka ovat 
heille erityisen merkityksellisiä. Auta oppilaita kertomaan, mitä he ovat löytäneet, esittä-
mällä seuraavat kysymykset:

• Kuinka voimme tietää, että jokin tulee Jumalasta? (Varmista, että oppilaat tunnistavat 
seuraavan totuuden: Se, mikä on Jumalasta, kutsuu meitä tekemään hyvää, usko-
maan Jeesukseen Kristukseen sekä rakastamaan ja palvelemaan Jumalaa.)

• Kuinka voimme tietää, että jokin tulee Perkeleestä? (Varmista, että oppilaat tunnistavat 
seuraavan totuuden: Kaikki, mikä saa meidät tekemään pahaa, kieltämään Jeesuk-
sen Kristuksen tai taistelemaan Jumalaa vastaan, tulee Perkeleestä.)

• Millä tavoin Jumala kutsuu ja kannustaa meitä tekemään hyvää jatkuvasti?

• Millä tavoin Perkele kutsuu ja houkuttelee meitä tekemään syntiä?

Valmista oppilaita soveltamaan elämäänsä Mormonin opetuksia siitä, kuinka tulee erottaa 
hyvä pahasta, kehottamalla heitä kirjoittamaan luettelo heille mieluisimmista televisio- 
ohjelmista, elokuvista, lauluista, musiikkiyhtyeistä, internetsivustoista, sovelluksista, video-
peleistä tai henkilökohtaisista tavaroista. (Voisit muokata tätä luetteloa oppilaiden tarpei-
den ja kiinnostuksen kohteiden mukaan.) Kun oppilailla on ollut riittävästi aikaa kirjoittaa, 
pyydä heitä siirtämään luettelonsa sivuun. Sano heille, että heillä on mahdollisuus ajatella 
luetteloaan lisää muutaman minuutin kuluttua.

• Mitä kohdan Moroni 7:16 mukaan jokaiselle ihmiselle annetaan avuksi erottaaksemme 
hyvän pahasta?
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Selitä, että Kristuksen Henkeä nimitetään myös Kristuksen valoksi (ks. Moroni 7:18). Auta 
oppilaita ymmärtämään Kristuksen valoa lukemalla kahdentoista apostolin koorumin 
presidentin Boyd K. Packerin seuraavat sanat:

”Pyhä Henki ja Kristuksen valo ovat keskenään erilaisia. – –

Riippumatta siitä, kutsutaanko tätä sisäistä valoa, tätä tietoa oikeasta ja väärästä, 
Kristuksen valoksi, moraaliseksi ymmärrykseksi tai omaksitunnoksi, se voi ohjata 
meitä hillitsemään tekojamme – paitsi jos tukahdutamme 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.” (”Kristuksen valo”, 
Liahona, huhtikuu 2005, s. 8–10.)

• Kuinka ihminen saattaisi tukahduttaa tai vaientaa Kristuksen valon itsessään?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Moroni 7:18–19 ja panemaan merkille Mormonin 
neuvo siitä, kuinka meidän tulee suhtautua Kristuksen valoon sisimmässämme. Pyydä 
oppilaita kertomaan, mitä he saavat selville.

• Mitä mielestänne tarkoittaa ilmaus ”tutkisitte uutterasti Kristuksen valossa”?

• Mitä periaatteita me voimme oppia jakeesta Moroni 7:19? (Oppilaiden tulisi tunnistaa 
seuraavat periaatteet: Kun tutkimme uutterasti Kristuksen valossa, me voimme 
erottaa hyvän pahasta. Jos tartumme kaikkeen hyvään, me olemme Kristuksen 
lapsia. Jos oppilaat tarvitsevat apua ilmauksen ”Kristuksen lapsi” ymmärtämiseen, voisit 
katsoa tämän oppikirjan oppiaihetta 55.)

• Milloin olette pyrkineet tietämään, onko jokin hyvää tai sopivaa? Millä tavoin te ”tutkitte 
uutterasti”, jotta saisitte selville, onko se hyvää tai sopivaa?

Pyydä oppilaita katsomaan aiemmin laatimaansa luetteloa. Aseta näkyviin tai lue ääneen 
seuraavat kysymykset ja kehota oppilaita ”tutkimaan uutterasti Kristuksen valossa” (ks. 
Moroni 7:19), kun he kirjoittavat vastauksiaan näihin kysymyksiin. Älä pidä kiirettä tämän 
toiminnan aikana. Anna oppilaille riittävästi aikaa pohdiskella ja kirjoittaa. Kerro oppilaille, 
ettet aio pyytää heitä kertomaan muille, mitä he kirjoittavat.

• Kuinka hyvin nämä asiat kutsuvat sinua tekemään hyvää, uskomaan Jeesukseen Kristuk-
seen sekä rakastamaan Jumalaa ja palvelemaan Häntä?

• Yrittävätkö mitkään näistä asioista saada sinua tekemään pahaa, epäilemään Jeesusta 
Kristusta tai lopettamaan Jumalan palvelemisen?

• Tuntuuko sinusta, että sinun pitäisi poistaa elämästäsi joitakin näistä asioista? Jos tuntuu, 
kuinka aiot tehdä sen?

Tuo esiin, että toisinaan saattaa olla vaikeaa tehdä jotakin, minkä tiedämme oikeaksi, kun 
sen tekeminen vaatii luopumista jostakin mieluisasta. Auta oppilaita tukemaan toisiaan 
tässä pyrkimyksessä kysymällä:

• Minkä neuvon antaisitte auttaaksenne jotakuta luopumaan asioista, jotka eivät ole hyviä 
tai soveliaita?

Vakuuta lopuksi, että kun me seuraamme Kristuksen valoa, me voimme tunnistaa sen, 
mikä on hyvää, välttää Saatanan petokset ja elää Jeesuksen Kristuksen seuraajina.

Kommentteja ja taustatietoja
Moroni 7:17. Perkele ei kehota ketään tekemään 
hyvää

Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin koo-
rumista on opettanut:

”Saatana tai Lusifer tai valheiden isä – millä nimellä 
häntä haluaakin kutsua – on todellinen, itse pahuuden 
henkilöitymä. Hänen motiivinsa ovat jokaisessa tilan-
teessa pahansuopia. – – Hän vastustaa iankaikkisesti 

Jumalan rakkautta, Jeesuksen Kristuksen sovitusta sekä 
rauhan ja pelastuksen työtä. Hän sotii niitä vastaan 
milloin ja missä tahansa kykeneekin. 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.)
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Johdanto
Tämän päivän oppiaihe tähdentää syitä, joiden vuoksi meidän 
jokaisen tulee osallistua kirkon kokouksiin. Lisäksi se kannustaa 
oppilaita heidän päättäväisyydessään erottaa hyvä pahasta ja 
tutkia uutterasti Kristuksen valossa, jotta he voivat käyttää arvos-
telukykyään hyvin.

Opetusehdotuksia

Eter 14–15
Moroni kirjoittaa jerediläisen sivilisaation loppumisesta
Kirjoita taululle 2 000 000. Pyydä oppilaita kuvittelemaan, 
kuinka suuri määrä ihmisiä on kaksi miljoonaa verrattuna heidän 
kaupunkinsa asukasmäärään. Kehota yhtä oppilasta lukemaan 
ääneen Et. 15:1–2 samalla kun luokan oppilaat kertaavat, mitä 
tapahtui kahdelle miljoonalle jerediläiselle.

Kysy, osaako joku oppilaista esittää yhteenvedon jerediläisten 
tuhoutumiseen johtaneista tapahtumista lukujen Et. 14–15 
mukaan. Jos oppilaiden on vaikea vastata, kehota heitä kertaa-
maan seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat: Et. 14:5–10, 24; 
15:1–6, 19, 22.

Kysy: Mitä asioita me voimme oppia jerediläisten 
tuhoutumisesta?

Näitä kahta totuutta tähdennettiin viikolla oppilaiden oppiai-
heissa: 1) Jos me hylkäämme Herran kehotukset tehdä 
parannus, Hänen Henkensä vetäytyy ja Saatana saa vallan 
sydämeemme. 2) Viha ja kosto johtavat ihmiset tekemään 
valintoja, jotka vahingoittavat heitä itseään ja muita.

Kysy: Millaisiin tilanteisiin nämä opetukset voisivat soveltua nuo-
ren miehen tai nuoren naisen elämässä nykyään?

Moroni 1–3
Moroni todistaa, että hän ei tahdo kieltää Kristusta
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moroni 1:1–4. Esitä 
sitten luokalle seuraavat kysymykset:

Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe
Eter 13 – Moroni 7:19 (Viikko 31)

Valmisteluaineisto 
kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä 
oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä opeista ja periaatteista, joita 
oppilaat oppivat tutkiessaan lukuosuutta Et. 13 – Moroni 
7:19 (viikko 31), mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä 
oppiaiheesi osana. Opettamasi oppiaihe keskittyy vain muu-
tamiin näistä opeista ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen 
kehotuksia, kun mietit oppilaidesi tarpeita.

Päivä 1 (Eter 13–15)
Jerediläiset hylkäsivät profeetta Eterin ja pysyivät jumalatto-
muudessa ja jatkoivat sotimista, kunnes he lopulta tuhosivat 
toinen toisensa. Tämän kertomuksen pohjalta oppilaat 
oppivat, että jos me hylkäämme Herran kehotukset tehdä 
parannus, Hänen Henkensä vetäytyy ja Saatana saa vallan 
sydämiimme. Lisäksi oppilaat pystyivät näkemään, että viha ja 
kosto johtavat meidät tekemään valintoja, jotka vahingoitta-
vat meitä itseämme ja muita. Kertoessaan jerediläisten tuhou-
tumisesta Moroni antoi lukijoilleen toivoa julistamalla, että 
Uusi- Jerusalem eli Siion rakennettaisiin myöhempinä aikoina.

Päivä 2 (Moroni 1–5)
Samalla kun Moroni vaelsi oman henkensä turvaksi, hän kir-
joitti muistiin lisää tietoa pappeudesta ja evankeliumin toimi-
tuksista. Hän kirjoitti, että Pyhän Hengen lahjan antaminen ja 
pappeuden virkoihin asettaminen tehdään niiden kätten pääl-
lepanemisella, joilla on valtuus. Huomio, jota Moroni kiinnitti 
sakramenttiin, antoi oppilaille tilaisuuden pohdiskella, kuinka 
sakramentin vertauskuvat voivat auttaa heitä muistamaan 
Jeesuksen Kristuksen sovituksen. Lisäksi heitä muistutettiin 
siitä, että kun he pitävät sakramentissa antamansa lupaukset 
uskollisesti, Herran Henki voi olla aina heidän kanssansa.

Päivä 3 (Moroni 6)
Moroni tähdensi sitä, miten tärkeitä ovat kaste, perehdyttä-
minen kirkossa ja kirkon kokousten johtaminen Pyhän Hen-
gen avulla. Oppilaat oppivat, että kasteessa me lupaamme 
ottaa päällemme Jeesuksen Kristuksen nimen ja palvella 
Häntä loppuun asti. He saivat myös lisää tietoa vastuulli-
sesta tehtävästään, joka heillä on ravita muita kirkon jäseniä 
hengellisesti kokoontumalla usein yhteen paastoamaan ja 
rukoilemaan ja nauttimaan sakramentti Jeesuksen Kristuk-
sen muistoksi. Lisäksi oppilaat oppivat, että niin usein kuin 
me teemme parannuksen ja etsimme anteeksiantoa vakain 
aikein, meille annetaan anteeksi.

Päivä 4 (Moroni 7:1–19)
Moroni kirjoitti muistiin isänsä pitämän saarnan, jossa tämä oli 
opettanut, että saadaksemme siunauksia hyvistä teoistamme 
meidän tulee tehdä ne teot vakain aikein. Tässä saarnassa 
Mormon opetti myös, kuinka me voimme tuomita vanhurs-
kaasti. Oppilaat huomasivat, että kaikki, mikä tulee Jumalasta, 
kutsuu meitä tekemään hyvää sekä rakastamaan ja palvele-
maan Jumalaa, ja kaikki, mikä saa meidät tekemään pahaa 
ja taistelemaan Jumalaa vastaan, tulee Perkeleestä. Mormon 
pyysi hartaasti kuulijoitaan tutkimaan uutterasti Kristuksen 
valossa, mikä antaisi heille voiman erottaa hyvän pahasta.
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• Miksi lamanilaiset olisivat halunneet surmata Moronin?
• Mitä tämä osoittaa Moronin uskosta ja rohkeudesta? Kuinka 

me voimme saada tällaisen lujan todistuksen Jeesuksesta 
Kristuksesta?

Moroni 4–6
Moroni kirjoittaa muistiin sakramenttirukoukset, kasteen edelly-
tykset ja syyt kirkon kokouksiin
Kirjoita taululle seuraava kysymys: Miksi minun pitäisi mennä 
kirkkoon sunnuntaisin? Kehota oppilaita tutkimaan lukuja 
Moroni 4–6 ja valmistamaan 1–2 minuutin vastaus tähän kysy-
mykseen tekemällä muistiinpanoja pyhien kirjoitusten tutki-
mispäiväkirjaansa. Kannusta heitä sisällyttämään vastauksiinsa 
ainakin kaksi seuraavista kohdista (voisit kirjoittaa nämä taululle 
tai laatia niistä monisteen):

 1. Jokin pyhien kirjoitusten kohta luvuista Moroni 4–6, jossa 
selitetään, minkä vuoksi tulee kokoontua yhteen kirkossa.

 2. Jokin opinkohta tai periaate, joka selittää, miksi meidän tulee 
osallistua kirkon kokouksiin.

 3. Henkilökohtainen kokemus, joka havainnollistaa, miksi mei-
dän tulee osallistua kirkon kokouksiin.

 4. Henkilökohtainen todistus siitä, miten tärkeää on osallistua 
kirkon kokouksiin.

Kun oppilailla on ollut riittävästi aikaa valmistella ajatuksiaan, 
kehota muutamia heistä kertomaan näkemyksensä luokalle.

Kun oppilaat ovat kertoneet, mitä he ovat oppineet, lisää oma 
todistuksesi heidän mainitsemistaan totuuksista sekä siitä, miten 
tärkeää on säännöllisesti kokoontua yhteen kirkon kokouksiin.

Moroni 7:1–19
Mormon opettaa, kuinka erottaa hyvä pahasta
Täytä ennen oppituntia yksi lasi vedellä ja toinen lasi vedellä, 
johon on sekoitettu etikkaa (tai suolaa). Lasit näyttävät aivan 
samanlaisilta. Kerro luokalle, että sinulla on kaksi vesilasia, jotka 
näyttävät aivan samanlaisilta mutta joista toisen vesi maistuu 
happamalta (tai suolaiselta). Pyydä jotakuta vapaaehtoista 
ottamaan selville, kummassa lasissa on hyvää vettä ja kummassa 
lasissa on hapanta (tai suolaista) vettä (he saattavat tehdä tämän 
maistamalla vettä tai haistelemalla sitä).

Kysy: Kuinka voimme huomata, että jokin on pahaa, ilman että 
todella kokeilemme sitä?

Selitä, että Moroni sisällytti aikakirjaansa saarnan, jossa hänen 
isänsä Mormon valaisee tätä kysymystä. Kehota yhtä oppilasta 
lukemaan ääneen Moroni 7:11–13, 15–16. Pyydä luokkaa 
valitsemaan ainakin yksi ilmaus, johon he kiinnittävät huomiota 
näissä jakeissa ja joka selittää, kuinka voimme erottaa hyvän 
pahasta. Anna muutamille oppilaille mahdollisuus kertoa, minkä 
ilmauksen he valitsivat.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moroni 7:19 ja pyydä 
luokkaa panemaan merkille, mitä meidän pitäisi Mormonin 
mukaan tehdä erottaaksemme hyvän pahasta.

Kysy: Mitä Mormon neuvoi meitä tekemään, jotta voimme erot-
taa hyvän pahasta?

Oppilaiden tulisi pystyä tunnistamaan seuraava periaate: Kun 
tutkimme uutterasti Kristuksen valossa, me voimme erot-
taa hyvän pahasta.

Esitä oppilaille seuraavat kysymykset:

• Mikä teidän ymmärtääksenne on Kristuksen valo sen perus-
teella, mitä olette tällä viikolla opiskelleet?

• Milloin Kristuksen valo on auttanut teitä erottamaan hyvän 
pahasta?

Anna oppilaille minuutti tai pari aikaa kirjoittaa luettelo heille 
mieluisimmista televisio- ohjelmista, lauluista, musiikkiyhtyeistä, 
internetsivustoista, sovelluksista, videopeleistä tai henkilökoh-
taisista tavaroista. Kehota heitä kohdan Moroni 7:16–19 avulla 
selvittämään, auttavatko asiat, joita he ovat kirjoittaneet luette-
loonsa, heitä pääsemään lähemmäksi Jumalaa vai etäännyttä-
vätkö ne Hänestä.

Muistuta oppilaita siitä, että tällä viikolla heidän opiskellessaan 
heitä kehotettiin poistamaan elämästään ne asiat, jotka eivät ole 
hyviä, ja tarttumaan kaikkeen hyvään (ks. Moroni 7:19). Voisit 
kertoa kokemuksesta, joka sinulla on ollut, kun olet seurannut 
Kristuksen valoa ja pystynyt erottamaan hyvän pahasta.

Seuraava viikko (Moroni 7:20–10:34)
Kehota oppilaita miettimään seuraavia kysymyksiä, kun he opis-
kelevat seuraavalla viikolla: Mitä on rakkaus? Kuinka ihminen voi 
oppia rakastamaan? Miksei pieniä lapsia tai vauvoja pidä kastaa? 
Kuinka Mormon ja Moroni pysyivät uskollisina silloinkin kun 
he olivat jumalattomuuden ympäröimiä? Mitkä olivat Moronin 
viimeiset sanat? Miksi ne ovat tärkeitä?
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Johdanto
Moroni kirjoitti muistiin loppuosan saarnasta, jonka 
hänen isänsä Mormon oli esittänyt synagogassa vuosia 
aikaisemmin. Tässä saarnassa Mormon opetti kuulijoil-
leen, kuinka tulee ”tarttua kaikkeen hyvään” (Moroni 

7:20, 25). Hän selitti uskon, toivon ja rakkauden välistä 
suhdetta sekä pyysi lopuksi kansaansa rukoilemaan Isää 
koko sydämen voimalla, jotta he saisivat rakkauden – 
Kristuksen puhtaan rakkauden – lahjan (ks. Moroni 7:47).

OPPIAIHE 156

Moroni 7:20–48

Opetusehdotuksia

Moroni 7:20–39
Mormon opettaa, että uskon kautta Jeesukseen Kristukseen me voimme tarttua 
kaikkeen hyvään
Kirjoita ennen oppituntia taululle seuraava kysymys:

Mitkä ovat niitä hyviä asioita, joilla taivaallinen Isä on teitä siunannut?

Anna oppitunnin alussa oppilaille minuutti tai pari aikaa kirjoittaa seminaarimuistivihkoon 
tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan vastaus tähän kysymykseen. Kehota heitä sitten 
lukemaan joitakin kirjoittamistaan asioista.

Lue ääneen Moroni 7:24. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mistä 
on  lähtöisin kaikki se hyvä, jota he ovat saaneet kokea.

• Kuka on kaiken sen hyvän lähde, jota te olette saaneet kokea? (Oppilaat saattavat esittää 
erilaisia vastauksia, mutta heidän tulisi ilmaista seuraava totuus: Kaikki hyvä tulee 
Jeesuksen Kristuksen ansiosta.)

Auta oppilaita ymmärtämään paremmin kohdassa Moroni 7:24 opetettu opinkohta selittä-
mällä, että Aadamin ja Eevan jälkeläisinä me olemme langenneita emmekä kykene saamaan 
mitään siunauksia omin voimin (ks. myös Alma 22:14; Et. 3:2; UK 3). Ilman Jeesusta Kristusta 
ja Hänen sovitustaan mikään hyvä ei voisi tulla meidän osaksemme. Kaikki hyvä, jota olemme 
koskaan saaneet taivaalliselta Isältämme, on tullut Vapahtajan ja Hänen sovituksensa ansiosta.

Selitä, että taivaallisella Isällä on varattuna meille monia siunauksia. Hän haluaa meidän 
tarttuvan kaikkeen hyvään (ks. Moroni 7:19), ja Hän haluaa antaa meille kaiken, mitä 
Hänellä on (ks. OL 84:38).

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mormonin kysymys kohdasta Moroni 7:20. 
Kehota sitten oppilaita lukemaan itsekseen Moroni 7:21–24 ja panemaan merkille, mitä 
näissä jakeissa opetetaan siitä, kuinka me voimme tarttua kaikkeen hyvään.

• Sen pohjalta mitä olette lukeneet kohdasta Moroni 7:21–24, kuinka vastaisitte Mor-
monin kysymykseen jakeessa Moroni 7:20? (Kun oppilaat vastaavat, auta heitä tun-
nistamaan seuraava periaate: Kun osoitamme uskoa Jeesukseen Kristukseen, me 
voimme tarttua kaikkeen hyvään.)

Auta oppilaita ymmärtämään, kuinka he voivat ”tarttua kaikkeen hyvään”, pyytämällä muu-
tamia heistä lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Moroni 7:25–26, 32–38. Kehota puolta 
luokasta panemaan merkille, millä tavoin meidän tulee osoittaa uskomme Jeesukseen 
Kristukseen. Kehota toista puolta luokasta panemaan merkille, mistä hyvästä me pääsemme 
osallisiksi sen ansiosta. (Kun joku oppilas lukee jakeen 33, voisit selittää, että ilmaus ”minkä 
minä näen hyväksi” viittaa asioihin, jotka ovat sopusoinnussa Herran tahdon kanssa.)

Kun oppilaat ovat kertoneet, mitä he ovat löytäneet, voisit pyytää heitä kirjoittamaan muis-
tiin tavoitteen, joka auttaa heitä osoittamaan suurempaa uskoa Jeesukseen Kristukseen ja 
tarttumaan kaikkeen hyvään, jota taivaallinen Isä haluaa antaa heille. Lausu todistuksesi 
siitä, että suurenmoisia siunauksia tulee Vapahtajan, Hänen evankeliuminsa ja Hänen sovi-
tuksensa kautta. Kannusta oppilaita osoittamaan suurempaa uskoa Häneen.
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OPPIAIHE 156

Moroni 7:40–43
Mormon opettaa, että usko Jeesukseen Kristukseen johtaa meidät saamaan toi-
von iankaikkisesta elämästä
Piirrä taululle kuva kolmijalkaisesta jakkarasta (tai laita näkyviin kolmijalkainen jakkara).

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin M. Russell Ballardin seuraava lausunto:

”Kolme jumalallista periaatetta muodostavat perustan, jolle me voimme 
rakentaa elämämme. – – Yhdessä ne muodostavat lujan perustan kuten kolmijal-
kaisen jakkaran jalat.” (”Toteutuneen toivon ilo”, Valkeus, tammikuu 1993, s. 33.)

Kirjoita jakkaran yhteen jalkaan nimeksi Usko Jeesukseen Kristukseen. Pyydä 
oppilaita miettimään, mitä kaksi muuta jalkaa voisivat kuvastaa. Pyydä 
oppilaita sitten lukemaan itsekseen Moroni 7:40 saadakseen selville, mitä 

jakkaran toinen jalka kuvastaa. (Toinen jalka kuvastaa toivoa.)

Lue ääneen seuraavat toivon ilmaukset. Kehota oppilaita kuuntelemaan, mitä eroja näiden 
kahden ilmauksen välillä on.

1. Toivon, että tänään sataisi.

2. Minulla on toivo Herran lupauksesta, jonka mukaan voin parannuksen tekemällä tuntea rauhaa.

• Millä tavoin nämä ilmaukset ovat erilaisia? (Auta oppilaita näkemään, että ensimmäi-
sessä esimerkissä toivo viittaa epävarmaan toiveeseen. Toisessa esimerkissä toivo ilmaisee 
luottamusta. Se kannustaa toimintaan, ja se keskittyy Jeesuksen Kristuksen sovitukseen.)

Auta oppilaita ymmärtämään sana toivo siten, kuin sitä käytetään pyhissä kirjoituksissa, 
kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan ääneen ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, 
presidentti Dieter F. Uchtdorfin seuraavat sanat:

”Toivo on Hengen lahja. – –

Toivo ei ole tietoa vaan pikemminkin pysyvää luottamusta 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, innok-

kuutena ja sisukkuutena.” (”Toivon ääretön voima”, Liahona, marraskuu 2008, s. 21–22.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moroni 7:41. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja 
panemaan merkille, mitä meidän Mormonin opetuksen mukaan tulee toivoa. Kun oppilaat 
kertovat, mitä he löytävät, kirjoita jakkaran toiseen jalkaan nimeksi Iankaikkisen elämän toivo.

Tähdennä, että Moroni 7:41 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Voisit ehdottaa, että oppilaat 
merkitsevät tämän jakeen selvästi erottuvalla tavalla, jotta he pystyvät löytämään sen helposti.

• Kuinka me voimme kohdan Moroni 7:41 mukaan saada toivon tulla herätetyiksi iankaik-
kiseen elämään? (Vaikka oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, heidän tulisi mainita seu-
raava periaate: Jos osoitamme uskoa Jeesukseen Kristukseen, me voimme Hänen 
sovituksensa ansiosta saada toivon tulla herätetyiksi iankaikkiseen elämään.)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Moroni 7:42–43 ja panemaan merkille, mitä omi-
naisuuksia me tarvitsemme saadaksemme uskon ja toivon. Pyydä heitä kertomaan, mitä 
he ovat löytäneet. (Voisit selittää, että kun on sydämeltään sävyisä ja nöyrä, on kuuliainen, 
lempeä ja Herran tahtoon alistuva.)

• Miksihän sydämen sävyisyys ja nöyryys ovat välttämättömiä ominaisuuksia, jotta ihmi-
sellä voi olla usko ja toivo Jeesuksen Kristuksen sovitukseen?

Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäi-
väkirjaan vastaus seuraavaan kysymykseen:

• Kuinka uskosi Jeesukseen Kristukseen ja Hänen sovitukseensa antaa sinulle toivon siitä, 
että saat iankaikkisen elämän?

Moroni 7:41 on 
pyhien kirjoitusten 
hallittava kohta. Käytä 
oppiaiheen lopussa 
annettua opetusehdo-
tusta auttaaksesi 
oppilaita hallitsemaan 
tämän kohdan.
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MORONI  7 :20 – 48

Moroni 7:44–48
Mormon opettaa rakkauden tärkeyttä
Pyydä oppilaita katsomaan jälleen kolmijalkaista jakkaraa. Kehota oppilaita lukemaan 
itsekseen Moroni 7:44 ja panemaan merkille, mikä on jakkaran kolmannen jalan nimi. Kun 
oppilaat kertovat, mitä he löytävät, kirjoita kolmanteen jalkaan nimeksi Rakkaus. Pyydä 
heitä määrittelemään omin sanoin sana rakkaus.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moroni 7:45–47. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana 
ja panemaan merkille, kuinka Mormon kuvaili rakkautta ja kuinka hän määritteli sen.

• Kuinka Mormon määrittelee rakkauden jakeessa Moroni 7:47? (”Kristuksen puhdas rakkaus”.)

• Mitä teidän mielestänne tarkoittaa se, että rakkaus ei koskaan katoa?

• Mistähän syystä me emme ole mitään, ellei meillä ole rakkautta?

Kehota oppilaita valitsemaan ominaisuuksia, joilla rakkautta kuvataan kohdassa Moroni 
7:45, ja selittämään, mitä heidän mielestään nuo kuvatut ominaisuudet tarkoittavat. Selvennä 
tarvittaessa heidän selityksiään. (Esimerkiksi ”pitkämielinen” tarkoittaa sitä, että kestää koet-
telemukset kärsivällisesti. ”Eikä pöyhkeile” tarkoittaa sitä, että on nöyrä. ”Ei etsi omaansa” 
kuvailee sitä ominaisuutta, että asettaa Jumalan ja muut itsensä edelle. ”Kaiken se uskoo” 
kuvailee henkilöä, joka ottaa vastaan kaiken totuuden.)

Kysy oppilailta, kuinka he saattaisivat vastata kussakin seuraavista tilanteista, jos heiltä puuttuu 
rakkautta. Kysy heiltä sitten, kuinka he saattaisivat vastata, jos he ovat täynnä rakkautta. (Voisit 
sovittaa nämä tilanteet opettamiesi oppilaiden tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaisiksi.)

1. Sinua tai jotakuta muuta koulussa pilkataan.

2. Sinulla on veli tai sisko, joka ärsyttää sinua usein.

3. Joku tuntemasi henkilö on syyllistynyt vakavaan syntiin.

4. Et pidä koorumin tai luokan uudesta neuvojasta yhtä paljon kuin pidit edellisestä neuvojasta.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moroni 7:48. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana 
ja panemaan merkille, mitä meidän tulee tehdä, jotta meitä siunattaisiin rakkauden lahjalla. 
Kun oppilaat esittävät vastauksia, varmista, että seuraava periaate käy selväksi: Jos rukoi-
lemme Isää koko sydämen voimalla ja elämme Jeesuksen Kristuksen tosi seuraajina, 
me voimme täyttyä rakkaudella.

Tähdennä, että Moroni 7:45, 47–48 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Voisit ehdottaa, että oppi-
laat merkitsevät nämä jakeet selvästi erottuvalla tavalla, jotta he pystyvät löytämään ne helposti.

• Mistähän syystä meidän pitää rukoilla rakkauden lahjaa koko sydämen voimalla?

• Milloin te olette nähneet esimerkkejä rakkaudesta? (Pyydä muutamia oppilaita kerto-
maan kokemuksia. Voisit itsekin kertoa oman kokemuksen.)

• Milloin olette tunteneet, että Herra on auttanut teitä tuntemaan suurempaa rakkautta 
muita kohtaan?

Pyydä oppilaita kertaamaan Moroni 7:45 ja valitsemaan yksi rakkauden ominaisuus, jossa 
he tuntevat tarvetta kehittyä. Kannusta heitä rukoilemaan rakkauden lahjaa, kun he pyrki-
vät edistymään tällä osa- alueella. Todista siitä, mikä vaikutus uskolla, toivolla ja rakkaudella 
on ollut omassa elämässäsi.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Moroni 7:41
Auta oppilaita oppimaan ulkoa kohta Moroni 7:41. Voisit käyttää jotakin niistä menetel-
mistä, jotka on selitetty tämän oppikirjan lopussa olevassa liitteessä.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Moroni 7:45, 47–48.
Kehota oppilaita valitsemaan seuraavasta luettelosta yksi henkilö, jota kohtaan he haluaisivat 
tuntea suurempaa rakkautta: perheenjäsen, koorumin tai luokan jäsen, luokkatoveri koulussa, 
ystävä tai naapuri. Kannusta heitä ajattelemaan valitsemaansa henkilöä, kun he lukevat jaetta 
Moroni 7:45, ja miettimään, millä tavoin he voisivat osoittaa kyseistä henkilöä kohtaan enem-
män Kristuksen kaltaista rakkautta. Kehota heitä kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai 
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan 1–2 tapaa, joilla he aikovat osoittaa rakkautta valitse-
maansa henkilöä kohtaan. Kehota heitä sisällyttämään tämä pyrkimys rukouksiinsa tulevalla 
viikolla. Voisit antaa oppilaille mahdollisuuden kertoa kokemuksistaan tulevina päivinä.

Huom. Koska tämä oppiaihe on varsin pitkä, voisit käyttää tätä toimintaa jonakin toisena 
päivänä, kun teille jää ylimääräistä aikaa.

Moroni 7:45, 
47–48 on pyhien 
kirjoitusten hallittava 
kohta. Käytä oppiaiheen 
lopussa annettua 
opetusehdotusta 
auttaaksesi oppilaita 
hallitsemaan tämän 
kohdan.
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Johdanto
Moroni jatkoi pyhän aikakirjan täydentämistä sisällyt-
tämällä siihen kirjeen, jonka hän oli saanut isältään 
Mormonilta. Tässä kirjeessä Mormon kertoi ilmoituk-
sesta, jonka hän oli saanut siitä, miksi pienet lapset 

eivät tarvitse kastetta. Lisäksi Mormon opetti, kuinka 
voimme valmistautua asumaan Jumalan luona. Hän 
päätti kirjeensä ilmaisten huolta nefiläisten jumalatto-
muudesta ja heitä uhkaavasta tuhosta.

OPPIAIHE 157

Moroni 8

Opetusehdotuksia

Moroni 8:1–24
Mormon opettaa, että pienet lapset ovat eläviä Kristuksessa
Laita ennen oppituntia näkyviin kuva Tyttö kastetaan (Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009, 
nro 104) tai jokin muu kuva kahdeksanvuotiaasta lapsesta omassa kastetilaisuudessaan. 
Kirjoita taululle seuraava kysymys:

Miksi lapsia ei tarvitse kastaa ennen kuin he ovat täyttäneet kahdeksan?

Kun oppilaat tulevat luokkaan, kehota heitä katsomaan kuvaa ja pohtimaan taululla olevaa 
kysymystä.

Kun oppitunti alkaa, kerro oppilaille, että kirjeessään pojalleen Moronille Mormon puhui 
pienten lasten pelastumisesta. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moroni 8:4–6 ja 
pyydä oppilaita panemaan merkille, mistä Mormon oli huolissaan. (Sinun on ehkä tarpeen 
selittää, että jakeessa 6 sana karkea tarkoittaa vakavaa, häpeällistä tai murheellista.)

Kun oppilaat ovat kertoneet, mitä he ovat löytäneet, kehota heitä lukemaan itsekseen 
Moroni 8:7 ja panemaan merkille, mitä Mormon teki kuultuaan tästä ongelmasta.

• Mitä me voimme oppia Mormonin esimerkistä?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moroni 8:8–9 ja pyydä luokkaa panemaan merkille, 
mitä Mormonin rukoukseen vastattiin. Kun oppilaat kertovat, mitä he löytävät, voisit selittää, 
että ilmaus ”Aadamin kirous” viittaa Aadamin erottamiseen Jumalan edestä lankeemuksen 
seurauksena. Jotkut ihmiset uskovat virheellisesti, että jokainen lapsi syntyy lankeemuksen 
vuoksi syntisessä tilassa. Tämän väärän käsityksen mukaisesti he ajattelevat, että pienet lapset 
eivät ole kelvollisia olemaan Jumalan edessä, jos he kuolevat ennen kuin heidät on kastettu. 
Kun selität tätä, voisit pyytää oppilaita toistamaan toisen uskonkappaleen. Voisit myös ehdot-
taa, että he merkitsevät kohdan Moroni 8:8–9 rinnakkaisviitteeksi UK 2.

Kirjoita taululle seuraava vajaa virke: Parannus ja kaste ovat välttämättömiä kaikille niille, 
jotka ovat …

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Moroni 8:10 ja etsimään sanoja ja ilmauksia, jotka 
täydentävät taululla olevan virkkeen. Kun oppilaat ovat kertoneet vastauksensa, täydennä 
virke seuraavalla tavalla: Parannus ja kaste ovat välttämättömiä kaikille niille, jotka 
ovat vastuullisia ja kykeneviä tekemään syntiä. Voisit kannustaa oppilaita merkitse-
mään jakeesta Moroni 8:10 ilmauksia, jotka opettavat tätä totuutta.

Voi olla hyvä selventää, että synti on ”Jumalan käskyjen tahallista rikkomista” (PKO, 
”Synti”, scriptures.lds.org/fi). Lue seuraavat kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, 
vanhin Dallin H. Oaksin sanat:

”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.)

Jaa luokka kahteen ryhmään. Kehota puolta luokasta lukemaan itsekseen Moroni 
8:11–18 ja toista puolta luokasta lukemaan itsekseen Moroni 8:11, 19–24. (Voisit 

kirjoittaa nämä viitteet taululle.) Ennen kuin he lukevat, pyydä oppilaita kummassakin ryhmässä 

Opeta Hengen avulla
Herra on sanonut: 
”Henki annetaan teille 
uskon rukouksen kautta; 
ja ellette saa Henkeä, 
teidän ei tule opettaa” 
(OL 42:14). Rukoile kykyä 
saada ohjausta Pyhältä 
Hengeltä ja kiinnitä 
opettaessasi erityistä 
huomiota Pyhän Hengen 
kuiskauksiin.
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MORONI  8

panemaan merkille, mitä Mormon opetti pienten lasten kasteesta. Kun oppilailla on ollut riittävästi 
aikaa lukea, kehota muutamia kummastakin ryhmästä kertomaan, mitä he ovat löytäneet. Voisit 
käyttää seuraavia kysymyksiä auttaaksesi oppilaita ajattelemaan Mormonin opetuksia syvemmin:

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että pienet lapset ovat ”eläviä Kristuksessa”? (Moroni 8:12, 22.) 
(Heidät lunastetaan Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta. He eivät voi tehdä syntiä, sillä 
Saatanalle ei ole annettu valtaa kiusata pieniä lapsia. Ks. myös Moroni 8:10; OL 29:46–47.) 

• Mitä meidän täytyy tehdä, jotta meistä tulisi eläviä Kristuksessa? (Ks. 2. Nefi 25:23–26; 
Moroni 8:10.)

• Mitä voimme näiden jakeiden perusteella oppia siitä, kuinka pienet lapset pelastuvat? 
(Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta heidän tulisi tunnistaa seuraava totuus: 
Pienet lapset pelastuvat Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta. Oppilaat saat-
tavat myös tuoda esiin, että pienet lapset ovat eläviä Kristuksessa, että Jumala ei ole 
puolueellinen Jumala ja että Jumala on muuttumaton.)

Kirjoita seuraavat esimerkit taululle tai laadi niistä moniste. Kehota jokaista oppilasta 
valitsemaan niistä jompikumpi. Pyydä sitten oppilaita valitsemaan 1–2 jaetta kohdasta 
Moroni 8:8–23 ja selittämään, kuinka näiden jakeiden totuudet vastaavat siihen huoleen, 
jota ilmaistaan heidän valitsemassaan esimerkissä.

Esimerkki 1: Ollessasi lähetyssaarnaaja tapaat miehen ja vaimon, jotka ovat tavattoman 
surullisia, koska heidän kahden kuukauden ikäinen tyttärensä on kuollut. Heidän kirkkonsa 
johtaja on sanonut heille, että Aadamin rikkomuksen vuoksi pienet lapset syntyvät syntisinä. 
Hän sanoo, että koska heidän tytärtään ei ollut kastettu ennen kuolemaa, hän ei voi pelastua.

Esimerkki 2: Sinulla on ystävä, jota lähetyssaarnaajat ovat opettaneet ja joka on käynyt 
kirkossa sinun kanssasi. Hän päättää, että hän haluaa liittyä kirkkoon, mutta hän epäröi 
kasteelle menoa. ”Minut on kastettu vauvana”, hän selittää. ”Eikö se riitä?”

Kun oppilaat kertovat ajatuksiaan toisesta esimerkistä, sinun on ehkä tarpeen muistuttaa 
heille, että parannus ja kaste ovat ”niille, jotka ovat vastuullisia ja kykeneviä tekemään 
syntiä” (Moroni 8:10). Herra on sanonut, että lapset alkavat tulla vastuullisiksi Hänen 
edessään kahdeksanvuotiaina. Tätä totuutta koskevia ilmoituksia on kohdissa JSR 1. Moos. 
17:11 (ks. PKO) ja OL 68:25–27.

Moroni 8:25–30
Mormon opettaa, mitä niiden, jotka ovat vastuullisia, täytyy tehdä saadakseen 
asua Jumalan luona
Selitä, että kun Mormon oli opettanut Moronille, miksi pienet lapset eivät tarvitse kastetta, hän 
opetti, miksi kaste on välttämätön niille, jotka ovat vastuullisia. Kehota yhtä oppilasta lukemaan 
ääneen Moroni 8:25–26. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä siu-
nauksia tulee niiden osaksi, jotka osoittavat uskoa, tekevät parannuksen ja jotka kastetaan.

• Mitä siunauksia huomasitte näissä jakeissa? (Samalla kun oppilaat kertovat, mitä he ovat 
löytäneet, voisit kirjoittaa heidän vastauksiaan taululle. Mahdollisia vastauksia: usko, 
parannus ja kaste johtavat syntien anteeksiantoon, sydämen sävyisyyteen ja nöyryyteen, 
Pyhän Hengen vaikutukseen, toivoon, täydelliseen rakkauteen sekä lopuksi siihen siu-
naukseen, että saa asua Jumalan luona.)

Kun oppilaat luettelevat siunauksia, joita he huomaavat jakeissa Moroni 8:25–26, voisit 
esittää nämä jatkokysymykset:

• Miksihän syntiemme anteeksisaaminen johtaa sydämen sävyisyyteen ja nöyryyteen?

• Kuinka se, että olemme sydämeltämme sävyisiä ja nöyriä, kutsuu Pyhän Hengen meidän 
elämäämme?

• Miksi Pyhä Henki auttaa meitä valmistautumaan elämään Jumalan luona?

• Miksihän meidän täytyy olla uutteria ja rukoilevia, jotta täydellinen rakkaus kestäisi 
elämässämme?

Kirjoita taululle seuraava vajaa virke: Olemalla uskollisen kuuliaisia käskyille me voimme 
saada Pyhän Hengen, joka valmistaa meitä …

Kehota oppilaita mainitsemaan, mikä ilmaus jakeissa Moroni 8:25–26 täydentää tämän 
periaatteen: Olemalla uskollisen kuuliaisia käskyille me voimme saada Pyhän Hen-
gen, joka valmistaa meitä asumaan Jumalan luona.
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Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moroni 8:27 ja pyydä luokkaa panemaan merkille, 
mitä nefiläisten ylpeydestä seurasi. Pyydä sitten oppilaita tarkastelemaan itsekseen jakeita 
Moroni 8:26 ja Moroni 8:27 sekä vertaamaan sydämen sävyisyyden ja nöyryyden seurauk-
sia ylpeyden seuraukseen.

Kehota toista oppilasta lukemaan ääneen Moroni 8:28. Tuo esiin, että kun Mormon ilmaisi 
huolta Nefin kansasta, hän sanoi: ”Rukoile sen puolesta, poikani, että parannus tulisi sen 
osaksi.” Muistuta oppilaita siitä voimasta, joka voi tulla ihmisten elämään, kun muut rukoi-
levat heidän puolestaan.

Kehota oppiaiheen lopuksi oppilaita kertomaan tuntemuksiaan sovituksen voimasta, joka pelas-
taa pienet lapset ja pelastaa meidät kaikki, kun me pyrimme olemaan uskollisia liitoillemme.

Kommentteja ja taustatietoja
Moroni 8:8. ”Aadamin kirous on minussa otettu 
heiltä pois”

Jotkut ihmiset uskovat, että Aadamin ja Eevan lan-
keemuksen vuoksi vastasyntyneet tulevat maailmaan 
synnin tahraamina. Presidentti Joseph Fielding Smith on 
selittänyt, että tämä opetus on väärä:

”Kaikki ne, jotka uskovat, että ihmiset, niin, jopa vas-
tasyntyneet pienokaiset, ovat perisynnin (toisin sanoen 
Aadamin rikkomuksen) tahraamia, kieltävät Jeesuksen 
Kristuksen sovitusveren suoman armon. Raamatussa 
(sekä nykypäivän pyhissä kirjoituksissamme) opetetaan, 
että Jeesus Kristus on todellakin lunastanut ihmiskun-
nan lankeemuksesta. Hän on maksanut velan, jonka 
ihmiskunta sai perintönä Aadamin rikkomuksen vuoksi. 
Sielujemme kiinnityslaina on kokonaisuudessaan mak-
settu. Ei ole jäänyt mitään jäännösmaksua, joka vaatisi 
jonkin teon joko jonkun elävän olennon toimesta tai 
hänen puolestaan, jotta hän vapautuisi perisynnistä. 
Oppi, jonka mukaan pienokaiset tulevat tähän maail-
maan perisynnin kirouksen alaisina, on iljettävä oppi 
Jumalan silmissä, ja se kieltää sovituksen suuruuden ja 
armon. (Ks. Moroni 8.)” (Church History and Modern 
Revelation: A Course of Study for the Melchizedek 
Priesthood Quorums, 4 osaa, 1949, osa 4, s. 99.)

Moroni 8:8–24. Lapsikaste

Profeetta Joseph Smith on opettanut, etteivät pienet 
lapset tarvitse kastetta:

”’[Uskommeko me] lapsikasteeseen?’ – – Emme. – – 
Koska siitä ei ole kirjoitettu mitään Raamatussa. – – Kas-
teen tarkoitus on syntien anteeksisaaminen. Lapset eivät 
ole tehneet syntiä. – – Lapset on kaikki tehty eläviksi 
Kristuksessa ja kypsempään ikään ehtineet uskon ja 
parannuksen ehdolla.” (Profeetta Joseph Smithin ope-
tuksia, toim. Joseph Fielding Smith, 1985, s. 312–313.)

Presidentti Boyd K. Packer kahdentoista apostolin koo-
rumista on kertonut kokoaikaisista lähetyssaarnaajista, 

jotka pystyivät lohduttamaan äitiä, joka suri pienen 
poikansa kuolemaa:

”Kaksi lähetyssaarnaajaa ahersi vuorilla Yhdysvalto-
jen eteläosissa. Yhtenä päivänä he näkivät kukkulan 
huipulta kaukana alapuolellaan ihmisiä kokoontumassa 
aukiolle. Noilla lähetyssaarnaajilla ei usein ollut monta-
kaan ihmistä, joille he olisivat voineet saarnata, joten 
he lähtivät kulkemaan alaspäin kohti aukiota.

Pieni poika oli hukkunut, ja paikalla oli tarkoitus pitää 
hautajaiset. Pojan vanhemmat olivat kutsuneet pas-
torin ’lausumaan muutamia sanoja’ poikansa hyväksi. 
Lähetyssaarnaajat pysyttelivät taka- alalla, kun kiertävä 
pastori kohtasi surevan isän ja äidin ja aloitti saarnansa. 
Jos vanhemmat olivat odottaneet saavansa lohtua tältä 
pappismieheltä, he joutuivat pettymään.

Pastori torui vanhempia ankarasti sen vuoksi, etteivät 
nämä olleet tuoneet pientä poikaa kastettavaksi. He 
olivat lykänneet asiaa milloin mistäkin syystä, ja nyt oli 
liian myöhäistä. Hän ilmoitti heille hyvin suorasukaisesti, 
että heidän pieni poikansa oli joutunut helvettiin. Se oli 
heidän syytään. Pojan ikuinen piina oli heidän vikansa.

Kun saarna oli päättynyt ja hauta peitetty, lähetys-
saarnaajavanhimmat lähestyivät surevia vanhempia. 
’Me olemme Herran palvelijoita’, he kertoivat äidille, 
’ja olemme tulleet tuomaan teille sanoman.’ Nyyhkyt-
tävien vanhempien kuunnellessa nuo kaksi vanhinta 
lukivat otteita ilmoituksista ja lausuivat todistuksensa 
sekä elävien että kuolleiden puolesta tehdyn lunastus-
työn avaimien palauttamisesta.

Minä tunnen jonkin verran myötätuntoa tuota pasto-
ria kohtaan. Hän teki parhaansa sen valon ja tiedon 
pohjalta, joka hänellä oli. Mutta hänellä olisi pitänyt olla 
muutakin tarjottavaa. On olemassa evankeliumin täyteys.

Nuo vanhimmat tulivat lohduttajina, opettajina, Her-
ran palvelijoina, Jeesuksen Kristuksen evankeliumin 
valtuutettuina lähettiläinä.” (”Ja pieni poikanen niitä 
paimentaa”, Liahona, toukokuu 2012, s. 7–8.)
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Johdanto
Viimeisessä muistiin merkityssä kirjeessään pojalleen 
Moronille Mormon murehti nefiläisten jumalatonta 
tilaa. Hän kehotti Moronia työskentelemään uutterasti 
auttaakseen nefiläisiä tekemään parannuksen. Lisäksi 
Mormon kertoi ihmisten kärsimyksistä, jotka olivat 

aiheutuneet heidän jumalattomuudestaan. Huolimatta 
kansansa turmeltuneesta tilasta hän kannusti Moronia 
olemaan uskollinen Jeesuksessa Kristuksessa ja tunte-
maan toivoa iankaikkisen elämän lupauksesta.

OPPIAIHE 158

Moroni 9

Opetusehdotuksia

Moroni 9:1–20
Mormon suree nefiläisten ja lamanilaisten jumalattomuutta
Pyydä oppilaita pohtimaan, ovatko he joskus yrittäneet auttaa jotakuta mutta sitten heidän 
pyrkimyksensä on torjuttu.

• Kuinka jotkut ihmiset saattaisivat suhtautua, kun ne, joita he yrittävät auttaa, jatkuvasti 
torjuvat heidän hyvät pyrkimyksensä?

Selitä luokalle, että luku Moroni 9 on kirje, jonka profeetta Mormon kirjoitti pojalleen 
Moronille. Kehota heitä panemaan merkille, kuinka Mormon kannusti poikaansa.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moroni 9:1. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana 
ja panemaan merkille, mitä sanaa Mormon käytti kuvaillakseen nefiläisten tilannetta. Kun 
oppilaat ovat vastanneet, sinun on ehkä tarpeen selittää, että sana murheellinen viittaa 
sellaiseen, mikä on hyvin masentavaa, synkkää tai surullista.)

Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet: Moroni 9:2–5; Moroni 9:7–10; Moroni 
9:16–19. Jaa oppilaat kolmeen ryhmään. Anna kullekin ryhmälle tehtäväksi lukea yksi tau-
lulle kirjoitetuista pyhien kirjoitusten kohdista ja etsiä, mitä murheellisia asioita Mormon 
kuvaili. Pyydä yhtä oppilasta kustakin ryhmästä kertomaan, mitä he löytävät. (Mikäli oppi-
laat, jotka saivat luettavakseen kohdan Moroni 9:2–5, eivät mainitse vihaa, voisit mainita, 
mikä osuus vihalla oli niissä kauheissa tapahtumissa, joita Mormon kuvaili.)

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Moroni 9:11–15, 20. Pyydä 
oppilaita panemaan merkille, mistä syistä Mormon tunsi murhetta kansansa tilanteesta. 
Esitä seuraavat kysymykset auttaaksesi oppilaita tarkastelemaan näitä jakeita:

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että on ”vailla sivistystä”? (Moroni 9:11.) (Käyttäytyy 
sivistymättömästi – hiomattomasti tai estottomasti; ei osoita kunnioitusta muita koh-
taan; ei piittaa laeista, jotka hallitsevat yhteiskuntaa.)

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että on ”vailla periaatteita”? (Moroni 9:20.) (Elää ilman 
tasovaatimuksia eikä kunnioita eikä pidä Jumalan käskyjä.)

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että on ”käynyt tunnottomaksi”? (Moroni 9:20.) (On 
paatunut Herran Henkeä ja Kristuksen valoa vastaan eikä erota oikeaa väärästä.)

• Mitä todisteita näette nykymaailmassa siitä, että jotkut ihmiset ovat vailla sivistystä, ovat 
vailla periaatteita ja ovat käyneet tunnottomiksi?

Voisit tuoda esiin, että Mormon sanoi, että hänen kansansa vajosi tähän jumalattomuuden 
tilaan vain muutaman vuoden kuluessa (ks. Moroni 9:12).

Selitä, että paljolti samoin kuin profeetta Eter, joka kuului jerediläiskansakuntaan, Mor-
mon näki omin silmin sen vihan ja jumalattomuuden, joka oli vallannut hänen kansansa. 
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moroni 9:4. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana 
ja panemaan merkille, mitä Mormon pelkäsi nefiläisten kohdalla. (Hän pelkäsi, että ”Her-
ran Henki [oli] lakannut kiistelemästä heidän kanssaan”.)

Opeta rakentavasti
Kun päätät, mitä opetat 
jostakin pyhien kirjoi-
tusten lukualueesta 
ja kuinka opetat sen, 
valikoi totuuksia ja 
opetusmenetelmiä, jotka 
rakentavat oppilaita ja 
suovat Pyhälle Hengelle 
mahdollisuuden kohot-
taa heitä.
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• Mormon mainitsi, että hän teki jatkuvasti työtä kansansa kanssa. Miksi Mormon tai joku 
kirkon johtohenkilöistä nykyään haluaisi jatkaa työskentelyä sellaisen kansan keskuu-
dessa, joka suuttuu tai paaduttaa sydämensä Jumalan sanaa vastaan?

Kirjoita taululle seuraava totuus: Meidän on määrä työskennellä uutterasti Jumalan 
palveluksessa, vaikka ne, joita palvelemme, eivät suhtautuisi myönteisesti. Selitä, että 
tämä on totta silloinkin kun ihmiset, joita palvelemme, ovat syyllistyneet vakavaan syntiin. 
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moroni 9:6. Pyydä oppilaita seuraamaan mukana 
ja panemaan merkille, mistä syistä meidän on määrä työskennellä uutterasti Jumalan pal-
veluksessa, vaikka ne, joita palvelemme, eivät suhtautuisi siihen myönteisesti. Kun oppilaat 
ovat kertoneet, mitä ovat löytäneet, esittele heille seuraavat tilanteet (tai keksi muutamia 
omia tilanteita) auttaaksesi heitä miettimään, kuinka tämä totuus voisi soveltua heidän 
elämäänsä. Kehota yhtä tai useampia oppilaita selittämään, kuinka he voisivat soveltaa 
taululla olevaa totuutta kuhunkiin esittelemääsi tilanteeseen.

 1. Nuorten Naisten luokkanne johtajana olet vastuussa viidestä muusta nuoresta naisesta 
seurakunnassanne. Yksi näistä nuorista naisista ei ole tullut kirkon kokouksiin tai toimin-
toihin yli vuoteen. Olet henkilökohtaisesti kutsunut häntä tulemaan viimeisten kolmen 
kuukauden ajan, mutta hän ei ole vieläkään tullut mihinkään kokoukseen tai toimintaan.

 2. Kotiopettajana työskentelet uutterasti palvellaksesi kutakin teille määrättyä perhettä. 
Muutaman viime kuukauden aikana yksi perheistänne ei kuitenkaan ole vastannut soit-
toihisi tai avannut ovea, kun olette menneet tapaamaan heitä.

 3. Tunnet innoitusta kutsua yhden hyvistä ystävistäsi tapaamaan lähetyssaarnaajat. Hän 
sivuuttaa kutsusi, mutta tunnet edelleen innoitusta kysyä häneltä uudelleen.

Lue ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presidentti Henry B. Eyringin seuraava 
lausunto, jossa hän kannustaa meitä jatkamaan sinnikkäästi pyrkimyksiämme työskennellä 
Jumalan lasten keskuudessa. Pyydä oppilaita kuuntelemaan ja panemaan merkille, mikä 
saa heidät työskentelemään uutterasti muiden auttamiseksi.

”Se on liitto, jonka teemme Jumalan kanssa ja jonka mukaan pidämme kaikki 
Hänen käskynsä ja palvelemme, kuten Hän palvelisi, jos Hän olisi läsnä 
henkilökohtaisesti. Sen mittapuun mukaan eläminen parhaan kykymme 
mukaan lisää sitä voimaa, jota tarvitsemme kestääksemme loppuun asti.

Suurenmoiset opettajat pappeudessa ovat näyttäneet minulle, kuinka sitä 
voimaa voi lisätä: ottamalla tavaksi jatkaa eteenpäin huolimatta väsymyk-

sestä ja pelosta, jotka saattaisivat saada ajattelemaan luovuttamista. Herran suurenmoiset 
opettajat ovat näyttäneet minulle, että hengellisen kestävyyden voima tulee siitä, että 
jatkaa työskentelyä ohi sen vaiheen, jolloin muut olisivat pitäneet tauon. – –

Lupaan teille, että jos teette kaiken voitavanne, Jumala lisää voimaanne ja viisauttanne.” 
(”Valmistautumista pappeudessa – ’Tarvitsen apuasi’”, Liahona, marraskuu 2011, s. 58–59.)

• Mitä sellaista presidentti Eyring opetti, mikä motivoi teitä työskentelemään uutterasti 
palvellessanne Herraa riippumatta siitä, kuinka teidän ponnistelunne otetaan vastaan?

Lue seuraava kertomus, jonka on esittänyt vanhin Mervyn B. Arnold seitsemänkymmenen 
koorumista. Hän kertoo pappeusjohtajasta, joka teki uutterasti työtä erään nuoren miehen 
hyväksi, vaikka tämä toistuvasti torjui hänet. Kehota oppilaita kuuntelemaan, mitä nuori 
mies viimein näki pappeusjohtajassaan.

”Fortalezassa Brasiliassa sijaitsevan seurakunnan johtokunnan jäsenenä veli Marques yhdessä 
muiden pappeusjohtajien kanssa laati suunnitelman seurakuntansa vähemmän aktiivisten 
jäsenten uudelleen aktivoimiseksi. Yksi vähemmän aktiivisista jäsenistä oli nuori mies nimeltä 
Fernando Araujo. Puhuin hiljattain Fernandon kanssa, ja hän kertoi, mitä hänelle tapahtui:

’Aloin osallistua surffauskilpailuihin sunnuntaiaamuisin ja lakkasin käymästä minulle tarkoi-
tetuissa kirkon kokouksissa. Eräänä sunnuntaiaamuna veli Marques koputti oveeni ja kysyi 
kirkkoon kuulumattomalta äidiltäni lupaa puhua kanssani. Kun äiti sanoi veli Marquesille 
minun olevan nukkumassa, tämä pyysi lupaa herättää minut. Veli Marques sanoi minulle: 
”Fernando, myöhästyt kirkosta!” Kuuntelematta tekosyitäni hän vei minut kirkkoon.

Sama toistui seuraavana sunnuntaina, joten kolmantena sunnuntaina päätin lähteä ajoissa, jotta 
välttäisin hänet. Avatessani portin hän istui autossaan lukemassa pyhiä kirjoituksia. Minut näh-
dessään hän sanoi: ”Hyvä! Oletpa varhain jalkeilla. Tänään menemme etsimään toisen nuoren 
miehen!” Vetosin tahdonvapauteeni, mutta hän sanoi: ”Voimme puhua siitä myöhemmin.”
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En päässyt hänestä eroon vielä kahdeksankaan sunnuntain jälkeen, joten päätin nukkua 
erään ystävän talossa. Seuraavana aamuna olin rannalla, kun näin pukuun ja solmioon 
pukeutuneen miehen kävelevän minua kohti. Kun näin, että hän oli veli Marques, juoksin 
veteen. Yhtäkkiä tunsin jonkun käden olallani. Se oli veli Marques – vedessä rintaansa 
myöten! Hän tarttui minua kädestä ja sanoi: ”Olet myöhässä! Mennään!” Kun väitin, ettei 
minulla ollut mitään vaatteita päälle puettavaksi, hän vastasi: ”Ne ovat autossa.”

Sinä päivänä merestä noustessani veli Marquesin vilpitön rakkaus ja huoli minusta kosket-
tivat minua. – – Veli Marques ei ainoastaan vienyt minua kirkkoon – koorumi varmisti, että 
minä pysyin aktiivisena. He suunnittelivat sellaista toimintaa, joka sai minut tuntemaan, 
että minua tarvittiin ja että minun haluttiin tulevan mukaan. Sain tehtävän, ja koorumin 
jäsenistä tuli ystäviäni.’” (Ks. ”Vahvista veljiäsi”, Liahona, toukokuu 2004, s. 46–47.)

Selitä, että kaikilla meillä kirkon jäsenillä on tärkeitä tehtäviä suoritettavana tässä elämässä. 
Mormonin, Moronin ja veli Marquesin esimerkit voivat kannustaa meitä niissä tehtävissä, kun 
olemme lannistuneita tai huomaamme niiden, joita meidän on määrä palvella, torjuvan meidät.

Moroni 9:21–26
Mormon kannustaa Moronia olemaan uskollinen
Kehota oppilaita mainitsemaan sellaisia äskettäisiä tapahtumia paikkakunnallanne, maas-
sanne tai maailmassa, jotka voisivat saada ihmiset tuntemaan lannistusta.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Moroni 9:21–22, 25–26. Pyydä heitä panemaan mer-
kille, mitä neuvoja Mormon antoi Moronille siitä, mitä tämän tulisi tehdä lannistavissa olo-
suhteissaan. Auta oppilaita tarkastelemaan näitä jakeita esittämällä seuraavat kysymykset:

• Mitkä sanat ja ilmaukset näissä jakeissa osoittavat, mitä Mormon tunsi poikaansa Moro-
nia kohtaan?

• Minkä pitäisi Mormonin kehotuksen mukaan pysyä Moronin mielessä ikuisesti? 
(Moroni 9:25.) Kuinka se, että muistamme Vapahtajan ja Hänen sovituksensa, voisi aut-
taa meitä, kun olemme lannistuneita tai kun olemme jumalattomuuden ympäröimiä?

• Mitä voimme oppia näiden jakeiden pohjalta siitä, kuinka meidän tulee suhtautua vai-
keuksiin ja jumalattomuuteen, jotka kenties ympäröivät meitä? (Vaikka oppilaat saattavat 
käyttää eri sanoja, heidän tulisi ilmaista, että jos me olemme uskollisia Jeesuksessa 
Kristuksessa, Hän kohottaa meitä silloinkin kun vaikeudet ja jumalattomuus 
ympäröivät meitä. Voisit kirjoittaa tämän periaatteen taululle ja ehdottaa, että oppilaat 
kirjoittavat sen pyhiin kirjoituksiinsa.)

• Mitkä kokemukset teidän elämässänne tai läheistenne elämässä osoittavat, että tämä 
periaate on totta?

Kannusta oppilaita pohdiskelemaan, millä tavoin he voivat olla uskollisempia ja muistaa 
paremmin Jeesuksen Kristuksen silloinkin kun he ovat masentuneita tai jumalattomuu-
den ympäröimiä. Todista voimasta, jota olet saanut, kun olet ollut uskollinen Jeesuksessa 
Kristuksessa.
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Moroni 10:1–7
Moroni kehottaa meitä hankkimaan todistuksen Mormonin kirjasta ja Jeesuk-
sesta Kristuksesta
Ennen kuin oppitunti alkaa, piirrä taululle kuva holvikaaresta ja lakikivestä (voisit katsoa piirrosta, 
jota käytettiin oppiaiheessa 4). Aloita oppiaihe siten, että pyydät oppilaita katsomaan kuvaa.

• Mikä on holvikaaren lakikiven tarkoitus?

• Millä tavoin lakikivi liittyy Mormonin kirjaan? (Jos oppilaat tarvitsevat apua vastatakseen 
tähän kysymykseen, voisit ehdottaa, että he lukevat profeetta Joseph Smithin lausunnon, 
joka on Mormonin kirjan johdannon 6. kappaleessa.)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Mormonin kirjan johdannon viimeinen kappale. 
Ennen kuin he lukevat, pyydä heitä panemaan merkille, mitkä kolme totuutta voi tulla 
tuntemaan hankkimalla todistuksen Mormonin kirjasta.

• Aivan kuten holvikaari pysyy koossa lakikiven avulla, mitkä muut todistuksemme osat 
vahvistuvat, kun saamme todistuksen Mormonin kirjasta?

• Miksi on tärkeää, että jokainen ihminen saa oman todistuksen Mormonin kirjasta?

Tiivistä Moroni 10:1–2 selittämällä, että suunnilleen 1 400 vuotta ennen kuin profeetta 
Joseph Smith sai kultalevyt, Moroni päätti isänsä aikakirjan kirjoittamalla viimeisen keho-
tuksensa niille, jotka saisivat Mormonin kirjan myöhempinä aikoina. (Saattaa olla hyö-
dyllistä selittää, että sana kehottaa tarkoittaa sitä, että kannustaa voimakkaasti tai patistaa 
jotakuta. Tämä sana esiintyy kahdeksan kertaa luvussa Moroni 10.)

Selitä, että Moroni kehotti kaikkia, jotka saavat Mormonin kirjan, tavoittelemaan todistusta 
sen totuudesta ja jumalallisuudesta. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Moroni 10:3–4 
ja panemaan merkille ilmauksia, jotka kuvailevat edellytyksiä sille, että saa todistuksen 
Mormonin kirjasta Pyhän Hengen voimalla. Voisit ehdottaa, että he merkitsevät nämä 
ilmaukset sitä mukaa kuin he löytävät ne. Kun oppilaat kertovat, mitä ilmauksia he löysivät, 
kirjoita ilmaukset taululle. Heidän vastauksiinsa pitäisi sisältyä seuraavaa:

”Näitä asioita lukiessanne”

”Muistamaan, kuinka armollinen Herra on ollut”

”Pohdiskelemaan sitä sydämessänne”

”Kysytte vilpittömin sydämin, vakain aikein, Kristukseen uskoen”

Auta oppilaita ymmärtämään paremmin, mitä henkilön on tehtävä saadakseen Pyhältä 
Hengeltä todistuksen siitä, että Mormonin kirja on totta, käyttämällä seuraavia opetus-
ideoita keskustellaksenne kustakin Moronin opettamasta vaatimuksesta.

1. ”Näitä asioita lukiessanne”

Moroni kutsui meitä ”lukemaan näitä asioita” eli lukemaan Mormonin kirjan. Kehota yhtä 
oppilasta lukemaan ääneen seitsemänkymmenen koorumin jäsenen, vanhin Tad R. Callis-
terin esittämä kertomus siitä, kuinka eräs nuori nainen hyötyi luettuaan Mormonin kirjan:

Lausu todistuksesi
Käytä usein mah-
dollisuuksia todistaa 
Jeesuksesta Kristuksesta, 
Hänen evankeliumistaan 
ja Mormonin kirjasta. 
Kannusta oppilaitakin 
lausumaan todistuk-
sensa. Todistuksen lausu-
minen siunaa henkilöä, 
joka lausuu sen, ja voi 
vahvistaa muiden uskoa 
ja todistusta.

Johdanto
Moroni kehotti lamanilaisia sekä kaikkia muita, jotka 
lukisivat hänen todistuksensa, pyytämään Jumalaa 
vahvistamaan hänen sanojensa totuuden. Hän opetti, 
että Jumala ilmoittaisi totuuden Mormonin kirjasta ja 
Jeesuksen Kristuksen todellisuudesta Pyhän Hengen 
voimalla. Lisäksi Moroni julisti, että hän kohtaisi meidät 

Jumalan tuomioistuimen edessä, missä Herra itse 
vahvistaisi Moronin sanojen olevan totta. (Huom. Voisit 
jättää oppitunnin lopussa aikaa oppilaille lausua todis-
tuksensa Mormonin kirjasta. Jotta aikaa jäisi riittävästi, 
valikoi rukoillen tästä oppiaiheesta ne osiot, joista on 
eniten hyötyä oppilaillesi.)

OPPIAIHE 159

Moroni 10:1–7, 27–29
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”[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.)

• Miksi Mormonin kirjan lukeminen on ratkaisu todistuksen saamiseen sen totuudellisuudesta?

• Kuinka Mormonin kirjan lukeminen tänä vuonna on vahvistanut teidän todistustanne 
siitä ja sen opettamista totuuksista?

2. ”Muistamaan, kuinka armollinen Herra on ollut”

Moroni opetti, että niiden, jotka lukevat Mormonin kirjan ja haluavat tietää, onko se totta, 
tulisi ”[muistaa], kuinka armollinen Herra on ollut” (Moroni 10:3). Selitä, että Herran 
armollisuuden osoitusten tunnistaminen ja muistaminen voi pehmittää meidän sydä-
memme ja valmistaa meitä tuntemaan Pyhän Hengen vaikutusta. Armollinen merkitsee 
myös sitä, että on laupias. Kehota oppilaita pohtimaan hetken aikaa sitä, milloin he ovat 
kokeneet Herran armollisuutta eli laupeutta heitä itseään kohtaan tai tunnistaneet sitä 
jonkun tuntemansa henkilön elämässä.

Kehota oppilaita kertomaan Mormonin kirjasta sellaisia esimerkkejä Herran armollisuu-
desta, jotka ovat olleet heille merkityksellisiä.

• Millä tavoin Herran armollisuuden muistaminen voi teidän mielestänne auttaa henkilöä 
olemaan vastaanottavainen Pyhälle Hengelle ja saamaan todistuksen Mormonin kirjasta?

• Mitä todisteita Herran armollisuudesta olette nähneet omassa elämässänne?

• Mitä tunnette, kun muistatte Herran armollisuuden omassa elämässänne?

3. ”Pohdiskelemaan [Herran armollisuutta] sydämessänne”

Moroni opetti, että meidän täytyy pohdiskella Herran armollisuutta sydämessämme. Selitä, 
että sen pohdiskeleminen, miten Herra on ollut armollinen muita ja itseämme kohtaan, 
valmistaa meitä saamaan Pyhän Hengen vaikutuksen. Auta oppilaita ymmärtämään, 
kuinka näin on, kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista apostolin koorumin 
jäsenen, vanhin Marvin J. Ashtonin seuraava selitys:

”Sanakirjoissa sanotaan, että pohdiskella tarkoittaa punnita mielessä, ajatella 
syvällisesti, harkita, mietiskellä. – –

Pohdiskellessamme me annamme Hengelle mahdollisuuden antaa vaikutel-
mia ja ohjata. Pohdiskeleminen on voimallinen side sydämen ja mielen välillä. 
Kun luemme pyhiä kirjoituksia, meidän sydäntämme ja mieltämme koskete-
taan. 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.)

• Kun olette tutkineet Mormonin kirjaa, milloin pohdiskeleminen on auttanut teitä tunte-
maan Pyhän Hengen vaikutusta?

• Mitä voimme tehdä, jotta pyhiä kirjoituksia tutkiessamme pohdiskelisimme 
johdonmukaisemmin?

4. ”Kysytte vilpittömin sydämin, vakain aikein, [Jeesukseen] Kristukseen uskoen”

Moroni opetti, että jos haluamme saada todistuksen Mormonin kirjan todenperäisyydestä, 
meidän täytyy kysyä Jumalalta ”vilpittömin sydämin, vakain aikein, [Jeesukseen] Kristuk-
seen uskoen”. Selitä, että rukoileminen vilpittömästi ja vakain aikein tarkoittaa sitä, että 
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aiomme ”toimia Jumalalta [saamamme] vastauksen mukaan” (Saarnatkaa minun evankeliu-
miani – lähetystyöpalvelun opas, 2005, s. 113). Voisit lukea seuraavan kertomuksen, jossa eräs 
mies rukoili vakain aikein saadakseen todistuksen Mormonin kirjan todenperäisyydestä:

”Toisinaan rukoilin tietääkseni, mikä oli oikein, mutta se oli enemmänkin ohimenevä aja-
tus 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 Mormo-
nin 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. Muuta-
mia 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 Vapahtajan työtä ja että taivaallinen Isä vastaa vilpittömiin pyyntöihimme.” 
(Rodolfo Armando Pérez Bonilla, ”Mistä tiedän”, Liahona, lokakuu 2011, s. 64.)

Kehota oppilaita tutkimaan kohtaa Moroni 10:4 ja panemaan merkille, mitä Jumala tekee 
niiden hyväksi, jotka toimivat Moronin esittämän prosessin mukaan.

• Mitä Moroni lupasi niille, jotka pyrkivät saamaan todistuksen Mormonin kirjasta hänen 
esittämällään tavalla?

• Millä tavoin Pyhä Henki voisi todistaa meille Mormonin kirjan todenperäisyydestä? (Var-
mista, että oppilaat ymmärtävät, että suurin osa ilmoituksista ei tule mahtavalla tavalla. 
Vaikka joillakuilla saattaa olla vaikuttavia hengellisiä kokemuksia, useimmat kokevat jota-
kin hiljaista ja hienovaraista, kuten lämpimän, rauhallisen tunteen tai vahvistuksen. Voisit 
myös selittää, että kun me tutkimme pyhiä kirjoituksia, Henki voi todistaa sen totuudesta, 
mitä olemme lukemassa. Kun sitten nimenomaan pyydämme saada tietää, että Mormo-
nin kirja on totta, Henki vahvistaa ne todistukset, jotka olemme jo saaneet.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moroni 10:5–7. Pyydä luokkaa seuraamaan 
mukana ja panemaan merkille, mitä muuta me Moronin lupauksen mukaan voimme tietää 
Pyhän Hengen avulla. Tähdennä, että Moroni 10:4–5 on pyhien kirjoitusten hallittava 
kohta. Voisit kannustaa oppilaita merkitsemään tämän kohdan selvästi erottuvalla tavalla, 
jotta he pystyvät löytämään sen helposti.

• Mitä voimme oppia kohdasta Moroni 10:3–7? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, 
mutta heidän tulisi tunnistaa seuraava periaate: Jos kysymme Jumalalta uskossa ja 
vakain aikein, me voimme Pyhän Hengen avulla saada todistuksen Mormonin 
kirjasta ja Jeesuksesta Kristuksesta.)

Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan 
tavoite siitä, mitä he aikovat tehdä saadakseen todistuksen Mormonin kirjasta tai vahvistaakseen 
sitä. Kannusta heitä soveltamaan omaan elämäänsä kohdassa Moroni 10:4 opetettua periaatetta.

Moroni 10:27–29
Moroni todistaa, että hän tapaa meidät Jumalan tuomioistuimen edessä
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moroni 10:27–29. Pyydä luokkaa miettimään, 
kuinka he voisivat vastata kohdassa Moroni 10:27 olevaan kysymykseen. Todista, että ne, 
jotka ovat saaneet Mormonin kirjan, tulevat olemaan tilivelvollisia Jumalalle siitä, 
kuinka he suhtautuvat siihen.

Jätä tämän oppitunnin lopussa riittävästi aikaa voidaksesi kannustaa oppilaita lausumaan 
todistuksensa Mormonin kirjasta. Voisit halutessasi lausua oman todistuksesi Mormonin 
kirjasta. Vakuuta oppilaille, että kun he jatkavat Mormonin kirjan tutkimista läpi elämänsä, 
heidän uskonsa Jeesukseen Kristukseen ja Hänen evankeliumiinsa kasvaa.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Moroni 10:4–5.
Oppilaat, jotka opettelevat ulkoa kohdan Moroni 10:4–5, tulevat olemaan paremmin 
valmistautuneita kertomaan Mormonin kirjan sanomasta muille. Kirjoita kohta taululle ja 
pyydä oppilaita lukemaan se ääneen yhdessä. Pyyhi pois kuusi sanaa ja pyydä sitten luok-
kaa lukemaan se jälleen lausuen lukiessaan myös puuttuvat sanat. Jatkakaa samalla tavoin, 
kunnes koko kohta tai suurin osa siitä on pyyhitty pois.

Moroni 10:4–5 
on pyhien kirjoitusten 
hallittava kohta. Katso 
oppiaiheen lopussa 
annettua pyhien 
kirjoitusten hallintaan 
liittyvää opetusehdo-
tusta auttaaksesi 
oppilaita hallitsemaan 
tämän kohdan.
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Johdanto
Opetettuaan, kuinka voi saada Pyhän Hengen kautta 
todistuksen kaiken totuudesta, Moroni kehotti niitä, jotka 
lukisivat hänen sanansa, ottamaan vastaan ja tunnista-
maan Hengen lahjoja. Moroni päätti Mormonin kirjan 

aikakirjan kehottamalla kaikkia ihmisiä tulemaan Jeesuk-
sen Kristuksen luokse, tarttumaan jokaiseen hyvään lah-
jaan, jonka Hän tarjoaa, ja tulemaan täydellisiksi Hänessä.

OPPIAIHE 160

Moroni 10:8–26, 30–34

Opetusehdotuksia

Moroni 10:8–26
Moroni puhuu Hengen lahjoista ja niiden tarkoituksesta Herran työssä
Kehota oppilaita ajattelemaan tilannetta, jolloin taivaallinen Isä on auttanut heitä teke-
mään jotakin, mihin he eivät olisi pystyneet omin voimin. Pyydä oppilaita lukemaan 
itsekseen Moroni 10:8 ja panemaan merkille ilmaus, joka kuvailee niitä hengellisiä kykyjä 
eli siunauksia, joita Jumala antaa uskollisille (”Jumalan lahjoja”). Selitä, että me nimitämme 
näitä lahjoja usein Hengen lahjoiksi eli hengellisiksi lahjoiksi.

• Miksi Jumala kohdan Moroni 10:8 mukaan antaa lapsilleen Hengen lahjoja? (Kun oppilaat 
ovat vastanneet, kirjoita taululle seuraava totuus: Jumala suo Hengen lahjoja lastensa 
hyödyksi. Voisit selittää, että tässä yhteydessä sanalla hyöty tarkoitetaan siunausta tai apua.)

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Moroni 10:9–16 ja panemaan merkille, mitä Jumalan lah-
joja Moroni kuvailee näissä jakeissa. Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät löytämänsä asiat.

• Mitä Hengen lahjoja te huomasitte näissä jakeissa? (Samalla kun oppilaat vastaavat, 
voisit kirjoittaa heidän vastauksiaan taululle.)

• Mitä esimerkkejä näistä lahjoista olette nähneet kirkossa?

• Milloin olette nähneet ihmisten saavan siunauksia, koska muut ovat käyttäneet hengelli-
siä lahjojaan? (Voisit valmistautua kertomaan esimerkin, jonka olet itse nähnyt.)

• Millä tavoin Hengen lahjat voivat hyödyttää niiden saajaa?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moroni 10:19, 24. Pyydä luokkaa seuraamaan mukana 
ja panemaan merkille, mikä on esteenä hengellisten lahjojen saamiselle ja tunnistamiselle.

• Minkä esteen hengellisten lahjojen saamiselle ja tunnistamiselle huomasitte?

• Miksihän epäuskon tilassa olevat ihmiset eivät pysty tunnistamaan tai vastaanottamaan 
Jumalan voimaa ja lahjoja?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Moroni 10:25–26 ja panemaan merkille, mitä tapahtuu 
niille, jotka hylkäävät Jumalan lahjat ja voiman. Pyydä heitä kertomaan, mitä he löytävät.

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Moroni 10:20–23. Pyydä 
luokkaa seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä siunauksia koituu siitä, että ihmi-
sellä on uskoa, toivoa ja rakkautta. (Ennen kuin oppilaat lukevat, voisit selittää, että ilmaus 
”mikä minusta on tarpeen” jakeessa Moroni 10:23 viittaa asioihin, jotka ovat sopusoin-
nussa Jumalan tahdon kanssa.)

• Mitä siunauksia Moronin opetuksen mukaan koituisi niille, joilla on uskoa, toivoa ja rakkautta?

Kun oppilaat vastaavat, kirjoita taululle seuraava periaate: Jos meillä on uskoa, me pys-
tymme tekemään sen, mitä Vapahtaja haluaa meidän tekevän. Voisit ehdottaa, että he 
merkitsevät tämän periaatteen jakeessa Moroni 10:23.

• Kuinka taululla olevat kaksi periaatetta voisivat teidän mielestänne liittyä toisiinsa? (Jos 
meillä on uskoa, Jumala antaa meille ne lahjat, joita tarvitsemme tehdäksemme sen työn, 
jonka Hän haluaa meidän tekevän.)

• Kuinka näiden kahden periaatteen tunteminen voi auttaa teitä nyt ja tulevaisuudessa?

Rakasta oppilaitasi
Kun ilmaiset rakkautta 
ja huolenpitoa oppi-
laitasi kohtaan, niin 
heijastat sitä rakkautta, 
jota Jumala tuntee heitä 
kohtaan. Kun päätät 
tämän oppikurssin, pyri 
auttamaan oppilaita 
tuntemaan, että he ovat 
Jumalan rakkaita poikia 
ja tyttäriä.
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Kirjoita taululle seuraavat vajaat virkkeet. Auta oppilaita näkemään, kuinka jakeen Moroni 
10:23 lupaus on täyttynyt tai voisi täyttyä heidän elämässään. Anna heille muutama 
minuutti aikaa täydentää toinen virkkeistä seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaan:

Olen päässyt osalliseksi jakeen Moroni 10:23 lupauksesta, kun …

Jakeen Moroni 10:23 lupaus voi auttaa minua, kun …

Riittävän ajan kuluttua kehota oppilaita kertomaan jollekulle toiselle oppilaalle, mitä he 
ovat kirjoittaneet.

Moroni 10:30–34
Moroni kutsuu kaikkia tulemaan Jeesuksen Kristuksen luokse ja tulemaan täydel-
lisiksi Hänessä
Kirjoita taululle sana Täydellisyys. Kirjoita sen alle Mahdollista vai mahdotonta?

Kehota oppilaita kertomaan ajatuksiaan, jotka liittyvät taululla olevaan kysymykseen. Kun 
olette lyhyesti keskustelleet, pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 12:48.

• Mikä Vapahtajan sanojen mukaan on meidän kunkin lopullisena päämääränä? (Tulla 
täydelliseksi.) Kuinka se on mahdollista?

Kun oppilaat ovat esittäneet näkemyksiään, kehota yhtä oppilasta lukemaan ensimmäisen 
presidenttikunnan jäsenen, presidentti James E. Faustin seuraava selitys:

”Täydellisyys on iankaikkinen tavoite. Vaikka emme kuolevaisuudessa 
pystykään olemaan täydellisiä, siihen pyrkiminen on käsky, jonka me lopulta 
sovituksen ansiosta pystymme pitämään.” (Ks. ”Tämä on meidän aikamme”, 
Liahona, heinäkuu 1999, s. 21.)

Selitä, että vaikka täydellisyyttä ei voi saavuttaa tässä elämässä, me voimme 
lopulta tulla täydellisiksi. Moroni opetti, mitä me voimme tehdä tullaksemme 

täydellisiksi Jeesuksen Kristuksen sovituksen avulla. Jäljennä taululle seuraava taulukko, 
mutta jätä suluissa olevat vastaukset kirjoittamatta.

Mitä meidän täytyy tehdä? Mitä Jumala lupaa?

(Mahdollisia vastauksia: Meidän täytyy tulla 
Jeesuksen Kristuksen luokse, tavoitella ja saada 
hyviä lahjoja, välttää pahoja lahjoja ja sitä, mikä 
on epäpuhdasta, kieltää itseltämme kaikki juma-
lattomuus sekä rakastaa Jumalaa koko väkevyy-
destämme, mielestämme ja voimastamme.)

(Mahdollisia vastauksia: Hän toteuttaa liittonsa, 
Hänen armonsa riittää meille, me tulemme 
olemaan täydellisiä Jeesuksessa Kristuksessa, 
me saamme Jumalan armon, meidät pyhitetään 
ja me saamme syntiemme anteeksiannon, ja 
meistä tulee pyhiä, tahrattomia.)

Pyydä oppilaita etsimään kohdasta Moroni 10:30–33 ilmauksia, jotka kuvailevat, mitä 
meidän on tehtävä ja mitä Jumala lupaa tehdä auttaakseen meitä tulemaan puhtaiksi ja 
täydellisiksi. Kehota yhtä oppilasta kirjoittamaan oppilaiden vastaukset sopiviin taulu-
kon sarakkeisiin. Tuo esiin, että sana armo tarkoittaa sitä jumalallista apua ja voimaa, jota 
saamme Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta.

• Minkä lausuman kirjoittaisitte tämän taulukon alle esittääksenne lyhyesti sen, mitä Moroni 
opettaa puhtaaksi ja täydelliseksi tulemisesta? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta 
heidän vastauksistaan tulisi kuvastua seuraava totuus: Kun tulemme Jeesuksen Kristuk-
sen luokse, me voimme puhdistua ja tulla täydellisiksi Hänen sovituksensa ansiosta.)

Mikäli mahdollista, anna oppilaille jäljennös kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, 
vanhin Jeffrey R. Hollandin seuraavasta lausunnosta. Kehota yhtä oppilasta lukemaan lau-
sunto ääneen muun luokan seuratessa mukana. Ennen kuin oppilas alkaa lukea, kannusta 
luokkaa kuuntelemaan tarkoin ja miettimään, mitä he voivat tehdä tullakseen Jeesuksen 
Kristuksen luokse sen tuloksena, että he tutkivat Mormonin kirjaa tänä vuonna.

”Tuo viimeinen, lopullinen, yksinäinen vetoomus uskontomme lakikivessä ja 
virheettömimmässä kirjassa, mikä on koskaan kirjoitettu, on kehotus olla koske-
matta 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 sairautemme, 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). – –
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Puhtaus – Karitsan veren avulla. Sitä tämä kirja anoo.” (”A Standard unto My People”, 
puhe kirkon koululaitoksen uskontokasvattajille, 9. elokuuta 1994, s. 13–14, si. lds. org.)

Pyydä oppilaita mainitsemaan, mitkä ilmaukset kohdassa Moroni 10:32–33 tähdentävät 
sitä, että me voimme olla täydellisiä vain ”Kristuksessa” eli Hänen sovituksensa puhdista-
van voiman ja armon avulla.

• Miksi me tarvitsemme Jeesuksen Kristuksen sovitusta tullaksemme puhtaiksi ja täydellisiksi?

• Mitkä ilmaukset kohdassa Moroni 10:32–33 ovat teidän mielestänne rohkaisevia, kun 
pyritte puhtauteen ja täydellisyyden iankaikkiseen tavoitteeseen?

Kehota oppilaita valitsemaan 1–2 ilmausta taululla olevan taulukon ensimmäisestä sarakkeesta. 
Anna heille muutama minuutti aikaa kirjoittaa seminaarimuistivihkoon tai pyhien kirjoitusten 
tutkimispäiväkirjaan ajatuksia tai vaikutelmia siitä, kuinka he voivat edistyä näillä osa- alueilla.

Päätä tämä oppitunti lukemalla luokalle Moroni 10:34. Pyydä oppilaita seuraamaan 
mukana ja panemaan merkille todisteita siitä, että Moronilla oli usko ja toivo Jeesuksessa 
Kristuksessa. Kun oppilaat ovat kertoneet, mitä ovat löytäneet, kehota heitä kirjoittamaan 
ajatuksia tai vaikutelmia, joita heillä on päättäessään Mormonin kirjan tämän vuoden 
oppikurssia. Voisit pyytää oppilaita kertomaan luokalle, mitä he ovat kirjoittaneet. Todista 
siunauksista, joita taivaallinen Isä on luvannut heille, jos he tulevat Jeesuksen Kristuksen 
luokse noudattamalla Hänen opetuksiaan ja osoittamalla uskoa Hänen sovitukseensa. 
Kannusta oppilaita tutkimaan Mormonin kirjaa koko elämänsä ajan.

Kertaus: Moroni
Käytä jonkin verran aikaa auttaaksesi oppilaita kertaamaan Moronin kirjan. Pyydä heitä 
miettimään, mitä he ovat oppineet tästä kirjasta sekä seminaarissa että tutkiessaan pyhiä 
kirjoituksia itsekseen. Kehota heitä tarvittaessa pikaisesti silmäilemään joitakin Moronin 
kirjan lukujen tiivistelmiä auttaaksesi heitä muistamaan. Riittävän ajan kuluttua kehota 
muutamia oppilaita kertomaan, mikä Moronin kirjassa on innoittanut heitä tai auttanut 
heitä saamaan suuremman uskon Jeesukseen Kristukseen.

Kommentteja ja taustatietoja
Moroni 10:8–19. Hengen lahjat

Vanhin Bruce R. McConkie on kuvaillut hengellisten lah-
jojen saamisen tarkoituksia ja syitä:

”[Hengellisten lahjojen tarkoituksena] on valistaa, roh-
kaista ja ylentää uskollisia niin, että he perivät rauhan 
tässä elämässä ja että heitä johdatetaan kohti iankaikkista 
elämää tulevassa maailmassa. Hengellisten lahjojen läsnä-
olo todistaa Herran työn jumalallisuudesta: missä niitä ei 
ole, siellä ei myöskään ole kirkkoa ja Jumalan valtakuntaa. 
Meille on luvattu, että hengelliset lahjat eivät koskaan 
lakkaa, niin kauan kuin maa pysyy nykyisessä olotilassaan, 
paitsi epäuskon tähden (Moroni 10:194), mutta täyden 
päivän koittaessa ja pyhien saadessa korotuksen niitä ei 
enää tarvita. Kuten Paavali ilmaisi asian: ’Mutta kun täy-
dellinen tulee, vajavainen katoaa’ (1. Kor. 13).

Uskollisten odotetaan etsivän Hengen lahjoja koko 
sydämestään. Heidän on määrä tavoitella ’kaikkein 
arvokkaimpia armolahjoja’ (1. Kor. 12:31; OL 46:8), 
tavoitella ’henkilahjoja’ (1. Kor. 14:1), pyytää ’Jumalalta, 
joka antaa auliisti’ (OL 46:7; Matt. 7:7–8). Toisille anne-
taan yksi lahja, toisille toinen, ja ’joillekuille voidaan 
antaa kaikki nuo lahjat, jotta voi olla päämies, niin että 

jokainen jäsen voisi siten hyötyä’ (OL 46:29).” (Mormon 
Doctrine, 2. laitos, 1966, s. 314.)

Vanhin Marvin J. Ashton kahdentoista apostolin kooru-
mista on opettanut:

”Minusta yksi elämän suurista murhenäytelmistä on se, 
että ihmisellä ei omasta mielestään ole mitään lahjoja 
eikä kykyjä. – –

Kohdassa OL 46:11–12 on tämä totuus: ’Sillä kaikille ei ole 
annettu jokaista lahjaa; sillä lahjoja on monia, ja jokai-
selle ihmiselle on annettu lahja Jumalan Hengen kautta.

Toisille on annettu toinen, ja toisille on annettu toinen, 
jotta kaikki siten hyötyisivät.’

Jumala on antanut meille jokaiselle yhden tai useamman 
erityisen lahjan. – – Meidän jokaisen tulee etsiä ja kehit-
tää niitä lahjoja, jotka Jumala on meille antanut. – –

Jumala elää. Hän siunaa meitä lahjoilla. Kun me kehitämme 
ja käytämme Jumalalta saamiamme lahjoja ja hyödymme 
lähimmäistemme lahjoista, maailma voi olla parempi paikka 
ja Jumalan työ edistyy nopeammin.” (Ks. ”Lahjat ovat moni-
naiset”, Valkeus, tammikuu 1988, s. 17, 19.)
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Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe
Moroni 7:20 – 10:34 (Viikko 32)

Valmisteluaineisto 
kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä 
oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä opeista ja periaatteista, joita 
oppilaat oppivat tutkiessaan lukualuetta Moroni 7:20–10:34 
(viikko 32), mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiai-
heesi osana. Opettamasi oppiaihe keskittyy vain muutamiin 
näistä opeista ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen keho-
tuksia, kun mietit oppilaidesi tarpeita.

Päivä 1 (Moroni 7:20–48)
Kun oppilaat tutkivat edelleen Mormonin saarnaa kan-
salle synagogassa, he oppivat tärkeitä periaatteita uskosta, 
toivosta ja rakkaudesta: Kun osoitamme uskoa Jeesukseen 
Kristukseen, me voimme tarttua kaikkeen hyvään. Jos osoi-
tamme uskoa Jeesukseen Kristukseen, me voimme Hänen 
sovituksensa ansiosta saada toivon tulla herätetyiksi iankaik-
kiseen elämään. Jos rukoilemme Isää koko sydämen voimalla 
ja elämme Jeesuksen Kristuksen tosi seuraajina, me voimme 
täyttyä rakkaudella.

Päivä 2 (Moroni 8–9)
Kun oppilaat tutkivat kirjettä, jonka Mormon lähetti Moro-
nille ja joka on tallennettu lukuun Moroni 8, he oppivat, että 
parannus ja kaste ovat välttämättömiä kaikille niille, jotka 
ovat vastuullisia ja kykeneviä tekemään syntiä. He tutkivat 
myös oppia siitä, että pienet lapset pelastuvat Jeesuksen 
Kristuksen sovituksen kautta. Tutkimalla kirjettä, joka on tal-
lennettu lukuun Moroni 9, oppilaat oppivat, että meidän on 
määrä työskennellä uutterasti Jumalan palveluksessa, vaikka 
ne, joita palvelemme, eivät suhtautuisi siihen myönteisesti. 
Lisäksi oppilaat oppivat Mormonin ja Moronin esimerkin poh-
jalta, että jos me olemme uskollisia Jeesuksessa Kristuksessa, 
Hän kohottaa meitä silloinkin kun vaikeudet ja jumalatto-
muus ympäröivät meitä.

Päivä 3 (Moroni 10:1–7, 27–29)
Kun oppilaat tutkivat Moronin päätöstodistusta, heitä muistu-
tettiin siitä, että jos kysymme Jumalalta uskossa ja vakain aikein, 
me voimme Pyhän Hengen kautta saada todistuksen Mor-
monin kirjasta ja Jeesuksesta Kristuksesta. Lisäksi he oppivat, 
että ne, jotka ovat saaneet Mormonin kirjan, tulevat olemaan 
tilivelvollisia Jumalalle siitä, kuinka he suhtautuvat siihen.

Päivä 4 (Moroni 10:8–26, 30–34)
Oppilaat oppivat, että Jumala suo Hengen lahjoja lastensa 
hyödyksi. Lisäksi he oppivat, että jos meillä on uskoa, me 
pystymme tekemään sen, mitä Vapahtaja haluaa meidän 
tekevän. Lisäksi he tutkivat Moronin päätössanoja Mormo-
nin kirjassa. Niissä opetetaan, että kun tulemme Jeesuksen 
Kristuksen luokse, me voimme puhdistua ja tulla täydellisiksi 
Hänen sovituksensa ansiosta.

Johdanto
Tämä oppiaihe voi auttaa oppilaita ymmärtämään paremmin, 
mitä tarkoittaa se, että tarttuu hyvään. Oppilaille annetaan tilai-
suus selittää, kuinka voi saada itse tietää, että Mormonin kirja 
on totta. He voivat myös lausua todistuksensa Mormonin kirjasta 
sekä keskustella siitä, kuinka heidän todistuksensa on vahvistu-
nut tänä vuonna. Luvuissa Moroni 7–9 on Mormonin lähettämiä 
kirjeitä, jotka Moroni sisällytti kirjaansa.

Opetusehdotuksia

Moroni 7:20–48
Moroni kirjoittaa Mormonin opetuksia, jotka koskevat uskoa 
Jeesukseen Kristukseen, toivoa ja rakkautta
Kirjoita taululle sanat koskettaa ja tarttua. Pyydä yhtä oppilasta 
tulemaan luokan eteen ja näyttämään luokalle, mitä tarkoitetaan 
sillä, että koskettaa Mormonin kirjaa. Pyydä sitten häntä näyttä-
mään, mitä tarkoitetaan sillä, että tarttuu Mormonin kirjaan.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Moroni 7:19 ja panemaan 
merkille, mihin meidän tulee Mormonin sanojen mukaan tarttua. 
Esitä sitten seuraavat kysymykset:

• Mihin meidän tulee Mormonin sanojen mukaan tarttua?
• Mitä teidän mielestänne tarkoittaa se, että ”[tarttuu] kaikkeen 

hyvään”? (Auta oppilaita ymmärtämään, että ”kaikkeen 
hyvään” voi sisältyä vanhurskaita tavoitteita, tekoja, ajatuksia, 
periaatteita ja asioita.)

Selitä, että Mormon jatkoi opettaen, kuinka me voimme ”[tart-
tua] kaikkeen hyvään”. Kehota muutamia oppilaita lukemaan 
vuorotellen ääneen jakeet Moroni 7:20–22, 25. Pyydä luokkaa 
panemaan merkille, mitä Mormon neuvoo meitä tekemään 
”[tarttuaksemme] kaikkeen hyvään”.

Kirjoita taululle seuraava vajaa virke: Kun me … , me voimme 
tarttua kaikkeen hyvään.

Kysy: Kun olette lukeneet nämä jakeet, kuinka täydentäisitte tämän 
virkkeen? (Mahdollinen vastaus: Kun osoitamme uskoa Jeesuk-
seen Kristukseen, me voimme tarttua kaikkeen hyvään.)

Muistuta oppilaille, että tässä luvussa Mormon todisti myös siitä, 
että kun uskomme Jeesukseen Kristukseen, me voimme täyttyä 
rakkauden lahjalla (ks. Moroni 7:48). Kehota luokkaa yrittämään 
lausua ulkoa pyhien kirjoitusten hallittava kohta Moroni 7:45, 
47–48. Luokan jäsenet voisivat myös lukea jakeet ääneen.

Esitä seuraavat kysymykset:

• Mistä ilmauksesta pidätte eniten kohdassa Moroni 7:45, 
47–48? Miksi se ilmaus on teille merkityksellinen?

• Milloin olette nähneet jonkun olevan rakastava tai milloin 
olette tunteneet Herran auttaneen teitä olemaan rakastava? 
(Voisit kertoa, mitä itse vastaisit näihin kysymyksiin.)
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KOTIOPISKELUSEMINAARIN OPPIAIHE

Moroni 10
Moroni kehottaa meitä hankkimaan todistuksen Mormonin 
kirjasta ja tulemaan Jeesuksen Kristuksen luokse
Kertaa oppilaiden kanssa holvikaaren lakikiven tarkoitus. 
Keskustelkaa siitä, millä tavoin ajatus lakikivestä liittyy Mormo-
nin kirjaan. (Voisit pyytää oppilaita katsomaan kuvaa, joka on 
heidän opiskeluoppaassaan viikon 1 päivän 3 kohdalla.) Kehota 
oppilaita kertomaan, millä tavoin Mormonin kirja on heidän 
todistuksensa lakikivi.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan Moroni 10:3–5. Pyydä oppilaita 
miettimään, miksi on tärkeää kertoa näistä jakeista kaikille ihmi-
sille, ovatpa he kirkkomme jäseniä tai eivät. Kehota muutamaa 
oppilasta kertomaan ajatuksiaan luokalle ja kysy sitten: Mitä 
meidän täytyy Moronin sanojen mukaan tehdä saadaksemme 
tietää totuuden? (Samalla kun oppilaat vastaavat, voisit kirjoittaa 
heidän vastauksiaan taululle. Tähdennä, että nämä vastaukset 
kertovat, millä tavoin me voimme pyrkiä uskossa tietämään 
”totuuden kaikesta”.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan Moroni 10:6–7 ja kysy sitten: 
Mitä muuta me voimme tietää Pyhän Hengen voiman kautta 
kuin sen, että Mormonin kirja on totta? (Pyhä Henki vahvistaa, 
että Jeesus on Kristus.)

Kirjoita taululle seuraava periaate: Jos kysymme Jumalalta 
uskossa ja vakain aikein, me voimme Pyhän Hengen 
kautta saada todistuksen Mormonin kirjasta ja Jeesuk-
sesta Kristuksesta.

Muistuta oppilaille, että Moroni jätti viimeisen kehotuksen 
kaikille ihmisille, jotka lukisivat Mormonin kirjan. Pyydä yhtä 
oppilasta lukemaan Moronin kehotus, joka on kohdassa Moroni 
10:30, 32–33. Pyydä luokan jäseniä panemaan merkille, millä 
tavoin me voimme ”[tulla] Kristuksen luokse”. (Voisit ehdottaa, 

että he merkitsevät löytämänsä asiat.) Esitä sitten seuraavat 
kysymykset:

• Minkä kehotuksen Moroni esitti meille tämän pyhän aikakirjan 
lopussa?

• Mitkä ilmaukset näissä jakeissa auttavat teitä tietämään, 
kuinka voimme ”[tulla] Kristuksen luokse”?

• Mitä periaatteita voitte oppia näistä jakeista? (Oppilaiden 
vastauksiin voi sisältyä seuraava periaate: Kun tulemme Jee-
suksen Kristuksen luokse, me voimme puhdistua ja tulla 
täydellisiksi Hänen sovituksensa ansiosta. Voisit kirjoittaa 
tämän periaatteen taululle.)

• Mitä teille merkitsee se, että teidät voidaan tehdä täydellisiksi 
vain Jeesuksen Kristuksen avulla?

Kehota jokaista oppilasta valitsemaan yksi seuraavista kysy-
myksistä ja miettimään vastausta siihen. (Voisit laittaa nämä 
kysymykset näkyviin taululle tai laatia niistä monisteen ennen 
oppituntia.) Riittävän ajan kuluttua pyydä muutamia oppilaita 
kertomaan vastauksensa luokalle.

• Kuinka te olette tulleet tietämään, että Mormonin kirja on 
totta?

• Millä tavoin Vapahtaja on auttanut teitä yltämään parempaan 
kuin olisitte koskaan pystyneet omin voimin?

• Kun tarkastelette Mormonin kirjan opiskeluanne tänä vuonna, 
minkä asian haluaisitte tehdä kehittääksenne pyhien kirjoitus-
ten tutkimistanne?

Kun oppilaat ovat kertoneet vastauksiaan, voisit lausua todis-
tuksesi Mormonin kirjasta ja Jeesuksen Kristuksen sovituksesta. 
Kerro oppilaille lisäksi, että arvostat heitä ja heidän tämänvuoti-
sia pyrkimyksiään opiskella ja oppia seminaarissa. Kannusta heitä 
siihen, että he jatkavat pyhien kirjoitusten lukemista joka päivä ja 
pyrkivät soveltamaan oppimaansa omassa elämässään.
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LI ITTEET

Liitteet
Pyhien kirjoitusten lukemistaulukot

Me täytämme seminaarien ja uskontoins-
tituuttien päämäärää, kun kannustamme 
oppilaita 1) lukemaan ja tutkimaan pyhiä 
kirjoituksia päivittäin ja 2) lukemaan pyhät 
kirjoitukset oppikursseilla. Voisit antaa 

oppilaille alla kuvatun näköiset taulukot 
auttaaksesi heitä pitämään kirjaa edisty-
misestään. Jos haluat raportoida oppi-
laiden päivittäisestä pyhien kirjoitusten 
lukemisesta, noudata pyhien kirjoitusten 

lukemisen raportoinnista annettuja 
ohjeita. Nämä ohjeet ovat sivustolla si.
lds. org. Löydät ne, kun haet ilmauksella 
”scripture reading reporting instructions”.

Mormonin kirjan lukemistaulukko

1. Nefi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2. Nefi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Jaakob 1 2 3 4 5 6 7

Enos 1

Jarom 1

Omni 1

Mormonin sanat 1

Moosia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

Alma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61 62 63

Helaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16

3. Nefi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30

4. Nefi 1

Mormon 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Eter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

Moroni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pyhien kirjoitusten päivittäinen lukemistaulukko
tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
29 (29) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

31 31 31 31 31 31 31
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LI ITTEET

Etenemisopas päivittäisseminaarin opettajille
Aikatauluehdotus 36- viikkoista kouluvuotta varten

Viikko Opetettava pyhien kirjoitusten 
lukualue

Lukualue

1 Päivä 1: Oppiaihe 1  Oppijan rooli
Päivä 2: Oppiaihe 2  Pyhien kirjoitusten 

tutkiminen
Päivä 3: Oppiaihe 3  Pelastussuunnitelma
Päivä 4: Oppiaihe 4  Nimisivu, johdanto 

ja silminnäkijöiden 
todistukset

Päivä 5: Oppiaihe 5  Yleiskatsaus Mormo-
nin kirjaan

Nimisivu, Mormonin kirjan 
johdanto, Silminnäkijöiden 
todistukset, Profeetta 
Joseph Smithin todistus ja 
Lyhyt selvitys Mormonin 
kirjasta

2 Päivä 1: Oppiaihe 6  1. Nefi 1
Päivä 2: Oppiaihe 7  1. Nefi 2
Päivä 3: Oppiaihe 8  1. Nefi 3–4
Päivä 4:  Joustopäivä (katso ehdotuksia 

joustopäiville)
Päivä 5: Oppiaihe 9  1. Nefi 5

1. Nefi 1–5

3 Päivä 1: Oppiaihe 10  1. Nefi 6 ja 9
Päivä 2: Oppiaihe 11  1. Nefi 7
Päivä 3: Oppiaihe 12  1. Nefi 8
Päivä 4: Oppiaihe 13  1. Nefi 10–11
Päivä 5: Oppiaihe 14  1. Nefi 12–13

1. Nefi 6–13

4 Päivä 1: Oppiaihe 15  1. Nefi 14
Päivä 2:  Joustopäivä (katso ehdotuksia 

joustopäiville)
Päivä 3: Oppiaihe 16  1. Nefi 15
Päivä 4: Oppiaihe 17  1. Nefi 16
Päivä 5: Oppiaihe 18  1. Nefi 17

1. Nefi 14–17

5 Päivä 1: Oppiaihe 19  1. Nefi 18
Päivä 2: Oppiaihe 20  1. Nefi 19
Päivä 3: Oppiaihe 21  1. Nefi 20–22
Päivä 4:  Joustopäivä (katso ehdotuksia 

joustopäiville)
Päivä 5: Oppiaihe 22  2. Nefi 1

1. Nefi 18 – 2. Nefi 1

6 Päivä 1: Oppiaihe 23  2. Nefi 2 (osa 1)
Päivä 2: Oppiaihe 24  2. Nefi 2 (osa 2)
Päivä 3: Oppiaihe 25  2. Nefi 3
Päivä 4: Oppiaihe 26  2. Nefi 4
Päivä 5: Oppiaihe 27  2. Nefi 5

2. Nefi 2–5

7 Päivä 1: Oppiaihe 28  2. Nefi 6–8
Päivä 2: Oppiaihe 29  2. Nefi 9:1–26
Päivä 3: Oppiaihe 30  2. Nefi 9:27–54 ja 

2. Nefi 10
Päivä 4:  Joustopäivä (katso ehdotuksia 

joustopäiville)
Päivä 5: Oppiaihe 31  2. Nefi 11 ja 16

2. Nefi 6–11; 16

8 Päivä 1: Oppiaihe 32  2. Nefi 12–15
Päivä 2: Oppiaihe 33  2. Nefi 17–20
Päivä 3: Oppiaihe 34  2. Nefi 21–24
Päivä 4: Oppiaihe 35  2. Nefi 25
Päivä 5:  Joustopäivä (katso ehdotuksia 

joustopäiville)

2. Nefi 12–15; 17–25

9 Päivä 1: Oppiaihe 36  2. Nefi 26
Päivä 2: Oppiaihe 37  2. Nefi 27
Päivä 3: Oppiaihe 38  2. Nefi 28
Päivä 4: Oppiaihe 39  2. Nefi 29–30
Päivä 5: Oppiaihe 40  2. Nefi 31

2. Nefi 26–31

Viikko Opetettava pyhien kirjoitusten 
lukualue

Lukualue

10 Päivä 1: Oppiaihe 41  2. Nefi 32
Päivä 2: Oppiaihe 42  2. Nefi 33
Päivä 3:  Joustopäivä (katso ehdotuksia 

joustopäiville)
Päivä 4: Oppiaihe 43  MK Jaakob 1–2:11
Päivä 5: Oppiaihe 44  MK Jaakob 

2:12–35

2. Nefi 32 – MK Jaakob 2

11 Päivä 1: Oppiaihe 45  MK Jaakob 3–4
Päivä 2: Oppiaihe 46  MK Jaakob 5:1–51
Päivä 3: Oppiaihe 47  MK Jaakob 

5:52–77; MK 
Jaakob 6

Päivä 4: Oppiaihe 48  MK Jaakob 7
Päivä 5:  Joustopäivä (katso ehdotuksia 

joustopäiville)

MK Jaakob 3–7

12 Päivä 1: Oppiaihe 49  Enos
Päivä 2: Oppiaihe 50  Jarom ja Omni
Päivä 3: Oppiaihe 51  Mormonin sanat – 

Moosia 1
Päivä 4: Oppiaihe 52  Moosia 2
Päivä 5: Oppiaihe 53  Moosia 3

Enos – Moosia 3

13 Päivä 1: Oppiaihe 54  Moosia 4
Päivä 2: Oppiaihe 55  Moosia 5–6
Päivä 3:  Joustopäivä (katso ehdotuksia 

joustopäiville)
Päivä 4: Oppiaihe 56  Moosia 7–8
Päivä 5: Oppiaihe 57  Moosia 9–10

Moosia 4–10

14 Päivä 1: Oppiaihe 58  Moosia 11–12:17
Päivä 2: Oppiaihe 59  Moosia 

12:18–14:12
Päivä 3: Oppiaihe 60  Moosia 15–17
Päivä 4: Oppiaihe 61  Moosia 18
Päivä 5: Oppiaihe 62  Moosia 19–20

Moosia 11–20

15 Päivä 1: Oppiaihe 63  Moosia 21–22
Päivä 2: Oppiaihe 64  Moosia 23–24
Päivä 3: Oppiaihe 65  Moosia 25
Päivä 4: Oppiaihe 66  Moosia 26
Päivä 5: Oppiaihe 67  Moosia 27

Moosia 21–27

16 Päivä 1: Oppiaihe 68  Moosia 28–29
Päivä 2:  Joustopäivä (katso ehdotuksia 

joustopäiville)
Päivä 3: Oppiaihe 69  Alma 1–2
Päivä 4: Oppiaihe 70  Alma 3–4
Päivä 5: Oppiaihe 71  Alma 5:1–36

Moosia 28 – Alma 5:36

17 Päivä 1: Oppiaihe 72  Alma 5:37–62
Päivä 2: Oppiaihe 73  Alma 6–7
Päivä 3: Oppiaihe 74  Alma 8
Päivä 4: Oppiaihe 75  Alma 9–10
Päivä 5: Oppiaihe 76  Alma 11

Alma 5:37–11:46

18 Päivä 1: Oppiaihe 77  Alma 12
Päivä 2: Oppiaihe 78  Alma 13
Päivä 3: Oppiaihe 79  Alma 14
Päivä 4: Oppiaihe 80  Alma 15–16
Päivä 5:  Joustopäivä (katso ehdotuksia 

joustopäiville)

Alma 12–16
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Viikko Opetettava pyhien kirjoitusten 
lukualue

Lukualue

19 Päivä 1: Oppiaihe 81  Alma 17
Päivä 2: Oppiaihe 82  Alma 18
Päivä 3: Oppiaihe 83  Alma 19–20
Päivä 4: Oppiaihe 84  Alma 21–22
Päivä 5: Oppiaihe 85  Alma 23–24

Alma 17–24

20 Päivä 1: Oppiaihe 86  Alma 25–26
Päivä 2: Oppiaihe 87  Alma 27–29
Päivä 3:  Joustopäivä (katso ehdotuksia 

joustopäiville)
Päivä 4: Oppiaihe 88  Alma 30
Päivä 5: Oppiaihe 89  Alma 31

Alma 25–31

21 Päivä 1: Oppiaihe 90  Alma 32
Päivä 2: Oppiaihe 91  Alma 33
Päivä 3: Oppiaihe 92  Alma 34–35
Päivä 4: Oppiaihe 93  Alma 36
Päivä 5: Oppiaihe 94  Alma 37

Alma 32–37

22 Päivä 1: Oppiaihe 95  Alma 38
Päivä 2: Oppiaihe 96  Alma 39
Päivä 3: Oppiaihe 97  Alma 40
Päivä 4: Oppiaihe 98  Alma 41
Päivä 5: Oppiaihe 99  Alma 42

Alma 38–42

23 Päivä 1:  Joustopäivä (katso ehdotuksia 
joustopäiville)

Päivä 2: Oppiaihe 100  Alma 43–44
Päivä 3: Oppiaihe 101  Alma 45–48
Päivä 4: Oppiaihe 102  Alma 49–51
Päivä 5: Oppiaihe 103  Alma 52–55

Alma 43–55

24 Päivä 1: Oppiaihe 104  Alma 56–58
Päivä 2: Oppiaihe 105  Alma 59–63
Päivä 3:  Joustopäivä (katso ehdotuksia 

joustopäiville)
Päivä 4: Oppiaihe 106  Helaman 1–2
Päivä 5: Oppiaihe 107  Helaman 3–4

Alma 56 – Helaman 4

25 Päivä 1: Oppiaihe 108  Helaman 5
Päivä 2: Oppiaihe 109  Helaman 6–7
Päivä 3: Oppiaihe 110  Helaman 8–9
Päivä 4: Oppiaihe 111  Helaman 10
Päivä 5: Oppiaihe 112  Helaman 11–12

Helaman 5–12

26 Päivä 1: Oppiaihe 113  Helaman 13
Päivä 2: Oppiaihe 114  Helaman 14
Päivä 3: Oppiaihe 115  Helaman 15–16
Päivä 4:  Joustopäivä (katso ehdotuksia 

joustopäiville)
Päivä 5: Oppiaihe 116  3. Nefi 1

Helaman 13 – 3. Nefi 1

27 Päivä 1: Oppiaihe 117  3. Nefi 2–5
Päivä 2: Oppiaihe 118  3. Nefi 6–7
Päivä 3: Oppiaihe 119  3. Nefi 8–10
Päivä 4: Oppiaihe 120  3. Nefi 11:1–17
Päivä 5: Oppiaihe 121  3. Nefi 11:18–41

3. Nefi 2–11

Viikko Opetettava pyhien kirjoitusten 
lukualue

Lukualue

28 Päivä 1: Oppiaihe 122  3. Nefi 12
Päivä 2: Oppiaihe 123  3. Nefi 13
Päivä 3: Oppiaihe 124  3. Nefi 14
Päivä 4: Oppiaihe 125  3. Nefi 15–16
Päivä 5: Oppiaihe 126  3. Nefi 17

3. Nefi 12–17

29 Päivä 1: Oppiaihe 127  3. Nefi 18
Päivä 2:  Joustopäivä (katso ehdotuksia 

joustopäiville)
Päivä 3: Oppiaihe 128  3. Nefi 19
Päivä 4: Oppiaihe 129  3. Nefi 20
Päivä 5: Oppiaihe 130  3. Nefi 21–22

3. Nefi 18–22

30 Päivä 1: Oppiaihe 131  3. Nefi 23
Päivä 2: Oppiaihe 132  3. Nefi 24–26
Päivä 3: Oppiaihe 133  3. Nefi 27
Päivä 4: Oppiaihe 134  3. Nefi 28
Päivä 5: Oppiaihe 135  3. Nefi 29–30

3. Nefi 23–30

31 Päivä 1:  Joustopäivä (katso ehdotuksia 
joustopäiville)

Päivä 2: Oppiaihe 136  4. Nefi
Päivä 3: Oppiaihe 137  Mormon 1–2
Päivä 4: Oppiaihe 138  Mormon 3–4
Päivä 5: Oppiaihe 139  Mormon 5–6

4. Nefi – Mormon 6

32 Päivä 1: Oppiaihe 140  Mormon 7–8:11
Päivä 2: Oppiaihe 141  Mormon 8:12–41
Päivä 3: Oppiaihe 142  Mormon 9
Päivä 4:  Joustopäivä (katso ehdotuksia 

joustopäiville)
Päivä 5: Oppiaihe 143  Eter 1

Mormon 7 – Eter 1

33 Päivä 1: Oppiaihe 144  Eter 2
Päivä 2: Oppiaihe 145  Eter 3
Päivä 3: Oppiaihe 146  Eter 4–5
Päivä 4: Oppiaihe 147  Eter 6
Päivä 5: Oppiaihe 148  Eter 7–11

Eter 2–11

34 Päivä 1:  Joustopäivä (katso ehdotuksia 
joustopäiville)

Päivä 2: Oppiaihe 149  Eter 12:1–22
Päivä 3: Oppiaihe 150  Eter 12:23–41
Päivä 4: Oppiaihe 151  Eter 13–15
Päivä 5: Oppiaihe 152  Moroni 1–3

Eter 12 – Moroni 3

35 Päivä 1: Oppiaihe 153  Moroni 4–5
Päivä 2: Oppiaihe 154  Moroni 6
Päivä 3:  Joustopäivä (katso ehdotuksia 

joustopäiville)
Päivä 4: Oppiaihe 155  Moroni 7:1–19
Päivä 5: Oppiaihe 156  Moroni 7:20–48

Moroni 4–7

36 Päivä 1: Oppiaihe 157  Moroni 8
Päivä 2: Oppiaihe 158  Moroni 9
Päivä 3: Oppiaihe 159  Moroni 10:1–7, 

27–29
Päivä 4: Oppiaihe 160  Moroni 10:8–26, 

30–34
Päivä 5:  Joustopäivä (katso ehdotuksia 

joustopäiville)

Moroni 8–10
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Ehdotuksia joustopäiville

Etenemisopas päivittäisseminaarin 
opettajille perustuu 36- viikkoiseen eli 
180- päiväiseen kouluvuoteen. Tässä 
oppikirjassa on 160 päivittäistä oppiai-
hetta, jolloin jää 20 päivää, joita varten ei 
ole annettu opetusaineistoa. Sinun tulee 
käyttää nämä 20 ”joustopäivää” viisaasti 
höydyllisiin tavoitteisiin ja toimintoihin, 
kuten seuraaviin:

 1. Päivittäisten oppituntien sovittami-
seen. Voisit käyttää ylimääräistä aikaa 
oppiaiheeseen, jonka opettaminen 
tehokkaasti kestää kauemmin. Voisit 
myös käyttää lisäopetusehdotuksia, 
joita on joidenkin oppiaiheiden lopussa, 
tai käyttää aikaa siihen, että vastaat 
oppilaiden kysymyksiin, jotka koskevat 
jotakin tiettyä pyhien kirjoitusten koh-
taa tai evankeliumiin liittyvää aihetta. 
Joustopäivien ansiosta voit hyödyntää 
nämä mahdollisuudet ja silti pysyä ete-
nemisaikataulussasi ja täyttää tehtäväsi 
opettaa pyhiä kirjoituksia järjestyksessä.

 2. Pyhien kirjoitusten avainkohtien ja 
perusoppien hallitsemiseen. Voisit 

käyttää pyhien kirjoitusten hallittavien 
kohtien kertaustoimintoja, joita on eri 
puolilla oppikirjaa ja liitteenä. Voisit 
laatia lisää hallittavien kohtien kertaus-
toimintoja, jotka vastaavat luokkasi 
oppilaiden erityisiä tarpeita ja mielen-
kiinnon kohteita. Voisit myös käyttää 
osan joustopäivistä toimintoihin, jotka 
auttavat oppilaita kertaamaan ja syven-
tämään ymmärrystään perusopeista. 
Kouluvuoden alkuvaiheessa voisit 
käyttää yhden joustopäivän pitämällä 
perusoppien tuntemuksen arvioinnin 
(”Basic Doctrines Assessment”, BDA), 
joka on laadittu opettajien avuksi 
heidän arvioidessaan, missä määrin 
oppilaat ymmärtävät joitakin kirkon 
perusoppeja, uskovat niihin, osaavat 
toteuttaa niitä käytännössä ja osaavat 
selittää niitä. Perusoppien tuntemuk-
sen arviointi ja muita arviointeja on 
seminaarien ja instituuttien verkkosi-
vustolla (si. lds. org); käytä hakusanaa 
assessment. Kun opettaja on pitänyt 
perusoppien tuntemuksen arvioinnin, 

hän voi arviointiraporttien avulla 
analysoida oppilaidensa tarpeita ja 
sovittaa opettamisen vastaamaan 
paremmin näitä tarpeita.

 3. Aiemman aineiston kertaamiseen. 
Oppilaiden on hyödyllistä aika ajoin 
muistella sitä, mitä he ovat oppineet 
aiemmilla oppitunneilla tai Mormonin 
kirjan jostakin tietystä kirjasta. Voisit 
antaa oppilaille tilaisuuden selittää 
jonkin aiemmalla oppitunnilla käsitellyn 
totuuden ja kertoa, kuinka tämä totuus 
on vaikuttanut heidän elämäänsä. Voisit 
myös laatia ja pitää testin tai käyttää 
oppimistoimintoja, jotka kertaavat 
aiempaa aineistoa.

 4. Aikataulukeskeytyksiin. Aika ajoin 
sinun täytyy ehkä peruuttaa jokin oppi-
tunti tai lyhentää sitä koulun toiminto-
jen tai kokousten, paikallisten tapah-
tumien, sään tai muiden keskeytysten 
vuoksi. Näihin keskeytyksiin voit käyttää 
joustopäivien suomaa liikkumavaraa.
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Etenemisopas kotiopiskeluseminaarin opettajille

Tämä oppikirja sisältää 32 viikoittaista kotiopiskeluseminaarin oppiaihetta, jotka liittyvät julkaisuun Mormonin kirja, opiskeluopas 
kotiopiskeluseminaarin oppilaille. Voit sovittaa oppiaiheita ja etenemistä tarvittaessa sen viikkomäärän mukaan, joka sinulla on luok-
kasi opettamiseen.

Viikko Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe

Viikko 1 Päivä 1: Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Päivä 2: Pelastussuunnitelma
Päivä 3:  Nimisivu, johdanto ja silminnäki-

jöiden todistukset
Päivä 4: Yleiskatsaus Mormonin kirjaan
Opettajan oppiaihe: Pyhien kirjoitusten 
tutkiminen – yleiskatsaus Mormonin 
kirjaan

Viikko 2 Päivä 1: 1. Nefi 1
Päivä 2: 1. Nefi 2
Päivä 3: 1. Nefi 3–4
Päivä 4: 1. Nefi 5–6; 9
Opettajan oppiaihe: 1. Nefi 1–6; 9

Viikko 3 Päivä 1: 1. Nefi 7
Päivä 2: 1. Nefi 8
Päivä 3: 1. Nefi 10–11
Päivä 4: 1. Nefi 12–14
Opettajan oppiaihe: 1. Nefi 7–8; 10–14

Viikko 4 Päivä 1: 1. Nefi 15
Päivä 2: 1. Nefi 16
Päivä 3: 1. Nefi 17
Päivä 4: 1. Nefi 18–19
Opettajan oppiaihe: 1. Nefi 15–19

Viikko 5 Päivä 1: 1. Nefi 20–22
Päivä 2: 2. Nefi 1
Päivä 3: 2. Nefi 2
Päivä 4: 2. Nefi 3
Opettajan oppiaihe: 1. Nefi 20 – 2. Nefi 3

Viikko 6 Päivä 1: 2. Nefi 4–5
Päivä 2: 2. Nefi 6–8
Päivä 3: 2. Nefi 9
Päivä 4: 2. Nefi 9–10
Opettajan oppiaihe: 2. Nefi 4–10

Viikko 7 Päivä 1: 2. Nefi 11–16
Päivä 2: 2. Nefi 17–20
Päivä 3: 2. Nefi 21–24
Päivä 4: 2. Nefi 25
Opettajan oppiaihe: 2. Nefi 11–25

Viikko 8 Päivä 1: 2. Nefi 26–27
Päivä 2: 2. Nefi 28
Päivä 3: 2. Nefi 29–30
Päivä 4: 2. Nefi 31
Opettajan oppiaihe: 2. Nefi 26–31

Viikko 9 Päivä 1: 2. Nefi 32
Päivä 2: 2. Nefi 33
Päivä 3: MK Jaakob 1–2
Päivä 4: MK Jaakob 3–4
Opettajan oppiaihe: 2. Nefi 32 – MK 
Jaakob 4

Viikko 
10

Päivä 1: MK Jaakob 5–6
Päivä 2: MK Jaakob 7
Päivä 3: Enos
Päivä 4: Jarom ja Omni
Opettajan oppiaihe: MK Jaakob 5 – Omni

Viikko Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe

Viikko 
11

Päivä 1: Mormonin sanat – Moosia 2
Päivä 2: Moosia 3
Päivä 3: Moosia 4
Päivä 4: Moosia 5–6
Opettajan oppiaihe: Mormonin sanat – 
Moosia 6

Viikko 
12

Päivä 1: Moosia 7–8
Päivä 2: Moosia 9–10
Päivä 3: Moosia 11–14
Päivä 4: Moosia 15–17
Opettajan oppiaihe: Moosia 7–17

Viikko 
13

Päivä 1: Moosia 18
Päivä 2: Moosia 19–20
Päivä 3: Moosia 21–24
Päivä 4: Moosia 25
Opettajan oppiaihe: Moosia 18–25

Viikko 
14

Päivä 1: Moosia 26
Päivä 2: Moosia 27
Päivä 3: Moosia 28–29
Päivä 4: Alma 1–4
Opettajan oppiaihe: Moosia 26 – Alma 4

Viikko 
15

Päivä 1: Alma 5:1–36
Päivä 2 Alma 5:37–62
Päivä 3: Alma 6–7
Päivä 4: Alma 8–10
Opettajan oppiaihe: Alma 5–10

Viikko 
16

Päivä 1: Alma 11
Päivä 2: Alma 12
Päivä 3: Alma 13
Päivä 4: Alma 14–16
Opettajan oppiaihe: Alma 11–16

Viikko 
17

Päivä 1: Alma 17–18
Päivä 2: Alma 19–20
Päivä 3: Alma 21–22
Päivä 4: Alma 23–24
Opettajan oppiaihe: Alma 17–24

Viikko 
18

Päivä 1: Alma 25–29
Päivä 2: Alma 30
Päivä 3: Alma 31
Päivä 4: Alma 32
Opettajan oppiaihe: Alma 25–32

Viikko 
19

Päivä 1: Alma 33–35
Päivä 2: Alma 36
Päivä 3: Alma 37
Päivä 4: Alma 38
Opettajan oppiaihe: Alma 33–38

Viikko 
20

Päivä 1: Alma 39
Päivä 2: Alma 40–41
Päivä 3: Alma 42
Päivä 4: Alma 43–44
Opettajan oppiaihe: Alma 39–44

Viikko 
21

Päivä 1: Alma 45–49
Päivä 2: Alma 50–52; 54–55
Päivä 3: Alma 53; 56–58
Päivä 4: Alma 59–63
Opettajan oppiaihe: Alma 45–63

Viikko Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe

Viikko 
22

Päivä 1: Helaman 1–2
Päivä 2: Helaman 3–4
Päivä 3: Helaman 5
Päivä 4: Helaman 6–9
Opettajan oppiaihe: Helaman 1–9

Viikko 
23

Päivä 1: Helaman 10
Päivä 2: Helaman 11–12
Päivä 3: Helaman 13–14
Päivä 4: Helaman 15–16
Opettajan oppiaihe: Helaman 10–16

Viikko 
24

Päivä 1: 3. Nefi 1
Päivä 2: 3. Nefi 2–5
Päivä 3: 3. Nefi 6–10
Päivä 4: 3. Nefi 11:1–17
Opettajan oppiaihe: 3. Nefi 1–11:17

Viikko 
25

Päivä 1: 3. Nefi 11:18–12:48
Päivä 2: 3. Nefi 13
Päivä 3: 3. Nefi 14
Päivä 4: 3. Nefi 15–16
Opettajan oppiaihe: 3. Nefi 11:18–16:20

Viikko 
26

Päivä 1: 3. Nefi 17
Päivä 2: 3. Nefi 18
Päivä 3: 3. Nefi 19
Päivä 4: 3. Nefi 20–22
Opettajan oppiaihe: 3. Nefi 17–22

Viikko 
27

Päivä 1: 3. Nefi 23
Päivä 2: 3. Nefi 24–26
Päivä 3: 3. Nefi 27
Päivä 4: 3. Nefi 28–30
Opettajan oppiaihe: 3. Nefi 23–30

Viikko 
28

Päivä 1: 4. Nefi 1
Päivä 2: Mormon 1–2
Päivä 3: Mormon 3–6
Päivä 4: Mormon 7:1–8:11
Opettajan oppiaihe: 4. Nefi –  
Mormon 8:11

Viikko 
29

Päivä 1: Mormon 8:12–41
Päivä 2: Mormon 9
Päivä 3: Eter 1–2
Päivä 4: Eter 3
Opettajan oppiaihe: Mormon 8:12 – Eter 3

Viikko 
30

Päivä 1: Eter 4–5
Päivä 2: Eter 6
Päivä 3: Eter 7–11
Päivä 4: Eter 12
Opettajan oppiaihe: Eter 4–12

Viikko 
31

Päivä 1: Eter 13–15
Päivä 2: Moroni 1–5
Päivä 3: Moroni 6
Päivä 4: Moroni 7:1–19
Opettajan oppiaihe: Eter 13 – Moroni 7:19

Viikko 
32

Päivä 1: Moroni 7:20–48
Päivä 2: Moroni 8–9
Päivä 3: Moroni 10:1–7, 27–29
Päivä 4: Moroni 10:8–26, 30–34
Opettajan oppiaihe: Moroni 7:20–10:34
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Johdanto pyhien kirjoitusten hallintaan

Seminaarit ja uskontoinstituutit on 
valinnut 25 pyhien kirjoitusten hallittavaa 
kohtaa kullekin neljälle seminaarikurs-
sille. Nämä kohdat tarjoavat tärkeän 
pyhien kirjoitusten perustan evankeliumin 
ymmärtämiselle ja siitä kertomiselle sekä 
uskon vahvistamiselle. Mormonin kirjan 
hallittavat kohdat ovat seuraavat:

1. Nefi 3:7
2. Nefi 2:25
2. Nefi 2:27
2. Nefi 9:28–29
2. Nefi 25:23, 26
2. Nefi 28:7–9
2. Nefi 31:19–20
2. Nefi 32:3
2. Nefi 32:8–9
Moosia 2:17
Moosia 3:19
Moosia 4:30
Alma 7:11–13
Alma 32:21
Alma 37:35
Alma 39:9
Alma 41:10
Hel. 5:12
3. Nefi 12:48
3. Nefi 18:15, 20–21
Et. 12:6
Et. 12:27
Moroni 7:41
Moroni 7:45, 47–48
Moroni 10:4–5

Seminaarioppilaita kannustetaan opettele-
maan nämä kohdat, niin että he ”hallit-
sevat” ne. Pystyt paremmin auttamaan 
oppilaitasi, jos itsekin hallitset nämä koh-
dat. Pyhien kirjoitusten kohtien hallinta on 
sitä, että

• löytää jakeet tuntemalla niihin liittyvät 
pyhien kirjoitusten viitteet

• ymmärtää pyhien kirjoitusten kohtien 
taustan ja sisällön

• toteuttaa käytännössä pyhien kirjoi-
tusten kohdissa opetettuja evankeliu-
min periaatteita ja oppeja

• opettelee ulkoa kohdat.

Johdonmukaisuus, odotukset ja 
menetelmät
Kun suunnittelet, miten autat oppilaita 
hallitsemaan pyhien kirjoitusten kohtia, 
onnistut paremmin, jos viittaat pyhien 
kirjoitusten hallittaviin kohtiin johdonmu-
kaisesti, ylläpidät tarkoituksenmukaisia 
odotuksia ja käytät menetelmiä, jotka 
soveltuvat erilaisiin oppimistapoihin.

Johdonmukaisuus ja toistaminen hal-
littavien kohtien opettamisessa auttaa 
oppilaita juurruttamaan totuudet pitkä-
kestoiseen muistiin tulevaa käyttöä varten. 
Voi olla hyödyllistä suunnitella oppikurssin 
runko vuodeksi ja laatia suunnitelma, 
jonka mukaan annat johdonmukaisesti 
oppilaille luokassa tilaisuuksia opiskella 
hallittavia pyhien kirjoitusten kohtia. 
Määritä viisaasti, kuinka usein ja kuinka 
paljon käytät aikaa siihen, että autat 
oppilaita opettelemaan pyhien kirjoitus-
ten hallittavia kohtia. Varmista, etteivät 
hallittaviin kohtiin liittyvät toiminnat jätä 
varjoonsa pyhien kirjoitusten tutkimista 
järjestyksessä. Voisit päättää, että käytät 
joka päivä muutaman minuutin hallit-
tavien kohtien kertaamiseen oppilaidesi 
kanssa. Tai voisit päättää, että järjestät 
pienen 10–15 minuutin pituisen hallitta-
viin kohtiin liittyvän toiminnan kerran tai 
kahdesti joka viikko. Riippumatta siitä, 
kuinka aiot auttaa oppilaita oppimaan 
hallittavia kohtia, ole johdonmukainen ja 
tarkoituksenmukainen pyrkimyksissäsi.

Aseta pyhien kirjoitusten hallintaan liittyvät 
odotuksesi kunkin oppilaan kykyjen tasolle. 
Pyhien kirjoitusten kohtien hallitseminen 
vaatii oppijaa ponnistelemaan. Kerro oppi-
laille, että heidän menestymisensä pyhien 
kirjoitusten kohtien hallinnassa riippuu 
paljolti heidän asenteestaan ja halustaan 
tehdä työtä. Kannusta heitä asettamaan 
tavoitteita, jotka venyttävät heidän kyky-
jään aiempaa edemmäs. Ole hienotuntei-
nen oppilaita kohtaan, joilla saattaa olla 
vaikeuksia ulkoa opettelemisessa, ja ole 
halukas sovittamaan odotuksesi ja opetus-
menetelmäsi oppilaidesi tarpeiden mukaan.

Huomioi laajempi persoonallisuuksien ja 
oppimistapojen kirjo vaihtelemalla mene-
telmiä, joita käytät opettaaksesi oppilaita 
hallitsemaan pyhien kirjoitusten kohtia. 
Kuten kaikessa evankeliumin opettamisessa 
ja oppimisessa, ole viisas valitessasi toimin-
toja, jotta Pyhä Henki voi tukea oppilaita 

heidän opetellessaan hallitsemaan pyhien 
kirjoitusten kohtia ja oppeja. Tämän oppi-
kirjan oppiaiheissa on lukuisia tarkoituksen-
mukaisia hallittavien kohtien opetusmene-
telmiä. Lisää hallittavien kohtien opetusme-
netelmiä on lueteltu seuraavassa.

Pyhien kirjoitusten hallinta 
opetusaineistossa
Pyhien kirjoitusten hallinta on kiinteä osa 
opetusohjelmaa lukuisin tavoin. Pyhien 
kirjoitusten kuvake  osoittaa, että 
oppiaineistossa käsitellään pyhien 
kirjoitusten hallittavia kohtia. Hallittavat 
kohdat esitellään ja niitä käsitellään sen 
luvun yhteydessä, jossa ne esiintyvät. Lisää 
ehdotuksia hallittavien kohtien opettami-
seen on aina niiden oppiaiheiden lopussa, 
joissa hallittavia kohtia esiintyy. Nämä 
lisäopetusehdotukset auttavat pitämään 
tasapainossa pyhien kirjoitusten hallinnan 
neljä osatekijää (löytäminen, ymmärtämi-
nen, toteuttaminen käytännössä, ulkoa 
oppiminen) kunkin kohdan osalta. 
Esimerkiksi jos oppiaihe auttaa oppilaita 
ymmärtämään hallittavaa kohtaa ja 
toteuttamaan sitä käytännössä, niin 
lisäopetusehdotus auttaa heitä kohdan 
löytämisessä tai ulkoa oppimisessa.

Opetusohjelmassa on myös säännöllisesti 
pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien 
kertaustoimintoja, joita voit käyttää ajan 
salliessa sekä luokkasi pyhien kirjoitusten 
hallintaan liittyvien tavoitteiden mukai-
sesti. Näitä kertaushetkiä voit täydentää 
seuraavassa luetelluilla pyhien kirjoitusten 
hallittaviin kohtiin liittyvillä toiminnoilla. 
Voisit käyttää ylimääräisen ajan lyhyem-
män oppitunnin alussa tai lopussa näihin 
kertaustoimintoihin.

Pyhien kirjoitusten hallinta 
– opetusehdotuksia
Voisit auttaa oppilaita oppimaan kohtien 
löytämistä siten, että suunnittelet esit-
televäsi 25 hallittavaa kohtaa oppikurssin 
alussa, ja sitten oppikurssin edetessä pyrit 
syventämään niiden hallintaa. Tai voisit 
esitellä joka kuukausi muutaman kohdan 
ja keskittyä siinä kuussa kyseisten kohtien 
hallintaan. Esitellessäsi kunkin hallittavan 
kohdan voisit ehdottaa, että oppilaat 
merkitsevät kohdan omiin pyhiin kirjoituk-
siinsa, voisit auttaa oppilaita miettimään, 
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millä tavoin he voivat muistaa avainsanat ja 
viitteen, sekä voisit selittää kyseisen kohdan 
sisältämiä oppeja ja periaatteita. Voisit myös 
ottaa oppilaat mukaan hallittavien kohtien 
esittelemiseen antamalla heille tehtäväksi 
käyttää kohtia pitäessään hengellisiä tuo-
kioita tai kehottamalla heitä opettamaan 
toisilleen, kuinka kohdat voi oppia muis-
tamaan ja löytämään. Kannusta oppilaita 
tuntemaan vastuuta hallittavien kohtien 
muistamisesta pitämällä aika ajoin testejä ja 
käyttämällä etsimistoimintoja (ks. seuraavia 
esimerkkejä pyhien kirjoitusten hallittaviin 
kohtiin liittyvistä toiminnoista). Luettelo 
tämän oppikurssin 25 hallittavasta kohdasta 
on oppilaan kirjanmerkissä ja pyhien kirjoi-
tusten hallittavien kohtien korteissa. 

Auta oppilaita ymmärtämään pyhien kir-
joitusten hallittavia kohtia tähdentämällä 
näitä kohtia sitä mukaa kuin ne tulevat 
esiin päivittäin pitämissäsi oppiaiheissa. 
Voisit myös käyttää seuraavia pyhien 
kirjoitusten hallittaviin kohtiin liittyviä 
toimintoja lisätäksesi oppilaiden tietoa 
kohtien sisältämistä totuuksista sekä hei-
dän kykyään selittää näitä totuuksia. Anna 

oppilaille hengellisissä tuokioissa tai oppi-
tunnin aikana tilaisuuksia selittää, kuinka 
hallittavien kohtien totuudet auttavat heitä 
ymmärtämään perusoppeja paremmin.

Tue oppilaita pyhien kirjoitusten hallittaviin 
kohtiin sisältyvien totuuksien käytäntöön 
soveltamisessa kannustamalla heitä 
noudattamaan Pyhän Hengen kehotuksia, 
jotta he voivat ymmärtää, kuinka kohtien 
totuudet soveltuvat heidän elämäänsä. 
Jotta voit auttaa oppilaita toimimaan 
oppimiensa totuuksien mukaan, voisit 
silloin tällöin kiinnittää luokan ilmoitus-
taululle näkyviin johonkin hallittavaan 
kohtaan liittyvän haasteen. Tai voisit antaa 
oppilaille luokassa mahdollisuuksia harjoi-
tella evankeliumin oppien ja periaatteiden 
opettamista käyttäen hallittavia kohtia 
(ks. seuraavia ideoita pyhien kirjoitusten 
hallittaviin kohtiin liittyvistä toiminnoista). 
Voisit myös kehottaa oppilaita toteutta-
maan käytännössä periaatteita, joita he 
oppivat oppiaiheista, joissa esiintyy pyhien 
kirjoitusten hallittavia kohtia. Tarjoa oppi-
laille tilaisuuksia kertoa kokemuksistaan 
hengellisissä tuokioissa tai muina hetkinä. 

Tämä auttaa heitä kasvattamaan todis-
tustaan niistä totuuksista, joita he ovat 
oppineet hallittavista kohdista.

Jotta voit auttaa oppilaita opettelemaan 
ulkoa Mormonin kirjan 25 hallittavaa koh-
taa, voisit suunnitella, että opettelette joka 
kuukausi luokassa ulkoa 2–3 kohtaa. Voisit 
myös antaa oppilaille haasteen opetella tie-
tyt kohdat ulkoa kotona (he voisivat tehdä 
tämän perheensä kanssa tai toistaa kohtia 
ulkoa isälle tai äidille tai sisarukselle). Voisit 
sisällyttää ulkoa opettelemisen päivittäisiin 
hengellisiin tuokioihin pyytämällä luokkaa 
toistamaan jonkin kohdan tai antamalla 
oppilaille aikaa opetella ulkoa jokin kohta 
parin kanssa. Se, että annat oppilaille mah-
dollisuuksia toistaa hallittavia kohtia pareit-
tain tai pienryhmissä tai luokan edessä, voi 
auttaa heitä tuntemaan vastuuta ponnis-
teluistaan. Seuraavassa on useita eri tapoja 
opetella ulkoa pyhien kirjoitusten hallittavia 
kohtia. Pidä huoli siitä, että sovitat ulkoa 
opettelemiseen kohdistuvat odotukset 
kunkin oppilaan kykyjen ja olosuhteiden 
mukaan. Oppilasta ei pidä nolata tai lannis-
taa, jos hän ei pysty oppimaan ulkoa.

Pyhien kirjoitusten hallittaviin kohtiin liittyviä toimintoja

Johdanto
Tässä osiossa annetaan ehdotuksia, joita 
voit käyttää auttaaksesi oppilaita hallitse-
maan pyhien kirjoitusten avainkohtia. Kun 
autat ja kannustat oppilaita kehittämään 
näitä taitoja, autat heitä tuntemaan itse-
luottamusta pyhien kirjoitusten tutkimises-
saan. Oppilaat voivat käyttää näitä pyhien 
kirjoitusten hallintaan liittyviä taitoja läpi 
elämänsä niin että he paremmin löytävät 
pyhien kirjoitusten kohtia ja ymmärtä-
vät niitä, toteuttavat niitä käytännössä 
sekä oppivat niitä ulkoa. Seuraavassa on 
lueteltu opetusehdotuksia, jotka liittyvät 
kuhunkin pyhien kirjoitusten hallinnan 
osatekijään. Useiden tämäntyyppisten toi-
mintojen käyttäminen voi auttaa oppilaita 
onnistumaan paremmin pyhien kirjoitus-
ten kohtien hallinnassa.

Toimintoja, jotka auttavat oppi-
laita löytämään pyhien kirjoi-
tusten hallittavia kohtia

Kohtien merkitseminen
Pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien 
merkitseminen voi auttaa oppilaita 
muistamaan nämä kohdat ja löytämään 

ne nopeammin. Voisit kannustaa oppilaita 
merkitsemään nämä avainkohdat pyhiin 
kirjoituksiinsa siten, että ne erottuvat 
muista heidän merkitsemistään kohdista.

Kirjojen muistaminen
Mormonin kirjan kirjojen nimien ja järjestyk-
sen ulkoa opetteleminen voi auttaa oppilaita 
löytämään Mormonin kirjan hallittavat koh-
dat nopeammin. Seuraavassa on esimerkkejä 
toiminnoista, jotka voivat auttaa oppilaita 
tutustumaan Mormonin kirjan kirjoihin:

• Etsikää sisällysluettelo – Auta oppi-
laita löytämään Mormonin kirjan sisällys-
luettelo, jonka otsikkona on ”Mormonin 
kirjan kirjojen nimet ja järjestys”.

• Laulakaa laulu – Opeta oppilaille laulu 
”Mormonin Kirjan kirjat” (Lasten laulu-
kirja, s. 63). Pyydä oppilaita laulamaan 
laulu aika ajoin vuoden aikana, jotta 
voit auttaa heitä muistamaan Mormo-
nin kirjan kirjojen nimet ja järjestyksen.

• Käyttäkää alkukirjaimia – Kirjoita 
taululle Mormonin kirjan kirjojen alku-
kirjaimet (1N, 2N, J, E jne.). Anna oppi-
laiden harjoitella sitä, että he sanovat 
kutakin kirjainta vastaavan kirjan nimen. 

Toistakaa tätä, kunnes he osaavat lue-
tella kirjojen nimet ulkomuistista.

• Etsikää kirja – Sano yksi niistä kirjoista, 
joka sisältää jonkin hallittavan kohdan, 
ja kehota oppilaita avaamaan pyhät 
kirjoituksensa miltä tahansa sen kirjan 
sivulta. Ota aika, kuinka kauan koko 
luokalta kestää löytää kukin kirjoista. 
Tätä toimintaa voisi toistaa, jotta oppi-
laat tulevat taitavammiksi siinä, että 
he muistavat Mormonin kirjan kirjat ja 
osaavat löytää ne.

Viitteiden ja sisällön tunteminen
Kun oppilaat oppivat tuntemaan hallit-
tavien kohtien sijainnin ja sisällön, Pyhä 
Henki voi auttaa heitä tarvittaessa muista-
maan viitteet (ks. Joh. 14:26). Avainsanat 
tai - ilmaukset kuten ”Minä menen ja 
teen” (1. Nefi 3:7) ja ”vapaita valitse-
maan” (2. Nefi 2:27) voivat auttaa oppi-
laita muistamaan kunkin kohdan sisällön ja 
opilliset opetukset. Seuraavat menetelmät 
voivat auttaa oppilaita liittämään hallitta-
vien kohtien viitteet kohtien sisältöön tai 
avainsanoihin. (Voisit säästää myöhem-
mäksi ajankohdaksi vuoden aikana ne toi-
minnat, joissa on mukana kilpailua tai ajan 
ottamista, kun oppilaat ovat osoittaneet, 
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että he tietävät, missä hallittavat kohdat 
sijaitsevat. Sellaiset toiminnat voivat sitten 
vahvistaa sitä, mitä he ovat oppineet.)

• Viitteet ja avainsanat – Kannusta 
oppilaita opettelemaan ulkoa pyhien 
kirjoitusten hallittavien kohtien korteista 
kunkin hallittavan kohdan viite ja avain-
sanat. (Pyhien kirjoitusten hallittavien 
kohtien kortteja voi tilata verkossa 
osoitteessa store. lds. org. Voisit myös 
antaa oppilaiden valmistaa omat pyhien 
kirjoitusten hallittavien kohtien kortit.) 
Anna oppilaille aikaa tutkia kortteja 
parin kanssa ja sitten kysellä toisiltaan. 
Kannusta oppilaita luovuuteen siinä, 
millä tavoin he opiskelevat yhdessä ja 
kyselevät toisiltaan. Kun heistä tulee 
taitavampia pyhien kirjoitusten kohtien 
hallinnassa, voisit kehottaa heitä käyt-
tämään vihjeitä, joihin liittyy kohtien 
taustan tai oppien ja periaatteiden 
soveltamista. Oppilas, jolta kysellään, 
voisi vastata suullisesti tai kirjallisesti.

• Pyhien kirjoitusten hallittavien 
kohtien kortit – Tätä toimintaa voisi 
käyttää joidenkin hallittavien kohtien 
esittelemiseen tai kertaamiseen. Valikoi 
muutamia pyhien kirjoitusten hallitta-
vien kohtien kortteja ja valmistaudu 
jakamaan ne oppilaillesi. (Varmista, että 
sinulla on kustakin kortista useampi 
kopio, jotta useampi kuin yksi oppilas 
saa saman hallittavan kohdan. Voisit 
varata sen verran kortteja, että jokai-
nen oppilas saa 2–3 eri kohtaa.) Jaa 
kortit luokan oppilaille. Anna oppilaille 
aikaa tutkia kussakin kortissa olevaa 
hallittavaa kohtaa, viitettä, avainsanoja, 
selostusta taustasta, oppia tai periaa-
tetta sekä soveltamisajatuksia. Sano 
korteista joitakin vihjeitä (esim. sanoja 
tai avainsanoja hallittavasta kohdasta, 
tausta, oppi tai periaate tai soveltamis-
ajatus). Oppilaiden, joilla on vihjeisiin 
liittyvä kortti, tulee nousta seisomaan ja 
lausua pyhien kirjoitusten viite ääneen.

• Pyhien kirjoitusten kohtien etsimi-
nen – Auta vihjeiden avulla oppilaita 
harjoittelemaan kohtien nopeaa löytä-
mistä pyhistä kirjoituksistaan. Vihjeinä 
voisit käyttää avainsanoja, selostuksia 
taustasta, oppeja ja periaatteita sekä 
soveltamisajatuksia pyhien kirjoitusten 
hallittavien kohtien korteista. Voisit myös 
keksiä omia vihjeitä. Pyhien kirjoitusten 
kohtien etsimistoiminnat, joissa oppilaat 
kilpailevat kohtien löytämisessä, voivat 
auttaa heitä osallistumaan aktiivisesti hal-
littavien kohtien oppimiseen. Kun käytät 

pyhien kirjoitusten kohtien etsimistoi-
mintoja auttaaksesi kohtien hallinnassa, 
tee se tavalla, joka ei loukkaa kenen-
kään tunteita tai loukkaa Henkeä. Auta 
oppilaita välttämään pyhien kirjoitustensa 
epäkunnioittavaa kohtelua  ja liikaa 
kilpailuhenkisyyttä. Voisit myös antaa 
oppilaiden kilpailla mieluummin jonkin 
tavoitteen saavuttamiseksi kuin toisiaan 
vastaan. Oppilaat voisivat esimerkiksi 
kilpailla opettajaa vastaan, tai voisit antaa 
heidän kilpailla siinä, pystyykö jokin tietty 
prosentti luokasta löytämään jonkin 
tietyn kohdan jossakin tietyssä ajassa.

• Etsiminen kertomusten avulla – 
Anna vihjeitä kertomalla tilanteista, 
jotka osoittavat, miten kukin hallittava 
kohta liittyy jokapäiväiseen elämään. 
Esimerkiksi kohdan 1. Nefi 3:7 vihjeenä 
voisit sanoa: ”Joonas tietää, että Herra 
käskee kaikkia kelvollisia nuoria miehiä 
palvelemaan lähetystyössä, mutta hän 
on huolissaan siitä, että hänen ujou-
tensa estää häntä palvelemasta tehok-
kaasti. Sitten hän muistaa, kuinka Nefi 
suhtautui vaikeaan tehtävään hakea 
pronssilevyt. Joonas saa rohkeutta luot-
taa siihen, että Herra järjestää keinon, 
jolla hänestä voi tulla taitava lähetys-
saarnaaja.” Kun oppilaat kuuntelevat 
tilanteita, anna heidän samalla etsiä 
niihin liittyviä hallittavia kohtia pyhistä 
kirjoituksistaan.

• Tietovisat ja testit – Anna oppilaille 
tilaisuuksia testata sitä, miten hyvin he 
muistavat pyhien kirjoitusten hallittavia 
kohtia. Voisit käyttää vihjeinä avain-
sanoja tai pyhien kirjoitusten viitteitä, 
otteita kohdista tai tilanteita, jotka 
havainnollistavat kohdissa opetettuja 
totuuksia. Voit esittää tietovisat ja testit 
suullisesti, kirjoittaa ne taululle tai laatia 
niistä monisteen. Kun oppilaat ovat 
vastanneet tietovisaan tai testiin, voisit 
järjestää oppilaat pareiksi siten, että 
enemmän pisteitä saanut oppilas on 
vähemmän pisteitä saaneen kanssa. 
Enemmän pisteitä saanut oppilas voisi 
toimia opettajana ja auttaa vähemmän 
pisteitä saanutta oppilasta opettele-
maan kohtia ja edistymään. Tähän 
liittyen kukin pari voisi myös asettaa 
tavoitteen saavuttaa parempi yhteis-
pistemäärä seuraavassa testissä. Voisit 
laatia taulukon tai ottaa käyttöön ison 
paperin, johon laitat näkyviin oppilai-
den tavoitteet ja jossa huomioit heidän 
edistymisensä.

Toimintoja, jotka auttavat oppi-
laita ymmärtämään pyhien 
kirjoitusten hallittavia kohtia

Sanojen ja ilmausten merkityksen 
selvittäminen
Hallittavien kohtien sanojen ja ilmausten 
merkityksen selvittäminen (oppilaille tai 
oppilaiden kanssa) auttaa oppilaita ymmär-
tämään koko kohdan merkityksen. Kun 
nämä selitykset vaikuttavat ratkaisevasti 
kohdassa olevien oppien ja periaatteiden 
ymmärtämiseen, voisit kannustaa oppilaita 
kirjoittamaan nämä selitykset pyhiin kirjoi-
tuksiinsa. Hallittavia kohtia kerratessanne 
käy läpi sanojen ja ilmausten merkityksiä.

Taustan selvittäminen
Pyhien kirjoitusten kohdan taustan sel-
vittäminen voi auttaa oppilaita ymmär-
tämään paremmin kohdan merkityksen. 
Taustalla tarkoitetaan tietoa siitä, kuka 
puhuu kenelle ja miksi, kohdan tapahtu-
maympäristöä (historiallinen, kulttuuri-
nen ja maantieteellinen) sekä kysymystä 
tai tilannetta, josta pyhien kirjoitusten 
kohdan sisältö sai alkunsa. Esimerkiksi 
kohdan 1. Nefi 3:7 taustatietoihin sisältyy 
se seikka, että Nefin isä Lehi, joka oli 
profeetta, oli pyytänyt Nefiä palaamaan 
Jerusalemiin hakemaan pronssilevyt. 
Tämän tiedon tunteminen voi auttaa 
oppilaita ymmärtämään selkeämmin, 
miksi Nefi sanoi: ”Minä menen ja teen 
sen, mitä Herra on käskenyt.” Kun opetat 
oppiaiheita, joissa on hallittavia kohtia, 
tähdennä kyseisiä kohtia ympäröivää 
taustaa. Myös lisätoiminnat, kuten alla 
kuvailtu, voivat auttaa oppilaita ymmärtä-
mään näitä avainkohtia.

• Selvitä tausta – Kirjoita taulun yläreu-
naan seuraavat otsikot: Puhuja, Yleisö, 
Tarkoitus, Muita hyödyllisiä näkemyksiä. 
Jaa oppilaat ryhmiin ja anna jokaiselle 
ryhmälle jokin pyhien kirjoitusten 
hallittava kohta. Kehota heitä etsimään 
heille annetun kohdan tausta selvittä-
mällä taululla olevia otsikoita vastaavat 
tiedot. Pyydä heitä kirjoittamaan löytä-
mänsä asiat taululle. Pyydä sitten kuta-
kin ryhmää selittämään heille annetun 
kohdan tausta ja se, kuinka tämä tieto 
vaikuttaa kyseisessä kohdassa olevan 
totuuden ymmärtämiseen. Voisit lisätä 
tähän toimintaan uuden ulottuvuuden 
antamalla luokalle haasteen arvata 
taululle kirjoitettujen kuvausten perus-
teella, mikä pyhien kirjoitusten kohta 
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on kyseessä, ennen kuin kukin ryhmä 
selittää, mitä he ovat kirjoittaneet.

Tarkasteleminen
Tarkastelemiseen liittyy pyhien kirjoitusten 
kohtiin sisältyvien oppien ja periaatteiden 
selvittäminen. Siihen kuuluu myös se, että 
autat oppilaita ymmärtämään, kuinka 
nämä totuudet ovat merkityksellisiä 
heille. Tämä voi johtaa oppien ja periaat-
teiden syvempään soveltamiseen heidän 
elämässään. Seuraava toiminta voi auttaa 
oppilaita tarkastelemaan hallittavia kohtia:

• Kirjoita vihjeitä – Kun oppilaat 
tutustuvat hallittaviin kohtiin, kehota 
heitä laatimaan kysymyksiä, tilanteita 
tai muita vihjeitä, jotka havainnollistavat 
kohdissa opetettuja periaatteita. Näitä 
voidaan käyttää luokan tietovisassa.

Selittäminen
Se, että annat oppilaiden selittää pyhien 
kirjoitusten kohtia, syventää heidän 
ymmärrystään ja parantaa heidän kykyään 
opettaa oppeja ja periaatteita pyhien 
kirjoitusten pohjalta. Seuraavassa on kaksi 
menetelmää, joiden avulla oppilaat voivat 
oppia, kuinka hallittavia kohtia voi selittää:

• Avainsanat ja - ilmaukset – Kehota 
oppilaita lukemaan itsekseen sama 
hallittava kohta ja selvittämään, mikä 
sana tai ilmaus on heidän mielestään 
erityisen tärkeä kohdan merkityksen 
kannalta. Kehota sitten yhtä oppilasta 
lukemaan kohta luokalle ja tähdentä-
mään valitsemaansa sanaa tai ilmausta. 
Pyydä oppilasta selittämään, miksi 
kyseinen sana tai ilmaus on tärkeä koh-
dan ymmärtämisen kannalta. Kehota 
muutamia muita oppilaita tekemään 
samoin. Oppilaat saattavat valita 
samasta kohdasta eri sanoja tai ilmauk-
sia. Kun oppilaat kuulevat näitä eri 
näkökulmia, he voivat saada kohdasta 
syvemmän ymmärryksen.

• Valmista hengellinen tuokio – Anna 
oppilaille tilaisuuksia käyttää pyhien 
kirjoitusten hallittavia kohtia, kun he 
valmistelevat ja pitävät hengellisiä 
tuokioita oppitunnin alussa. Auta heitä 
esittämään lyhyesti kohdan tausta, 
selittämään oppeja ja periaatteita, kerto-
maan merkityksellisiä kokemuksia tai 
esimerkkejä sekä todistamaan kohdassa 
olevista opeista ja periaatteista. Voisit 
myös ehdottaa, että oppilaat voisivat 
käyttää havaintoesitystä selittääkseen 
kohdissa olevia ajatuksia.

Oppien ja periaatteiden tärkeyden 
tunteminen
Auta oppilaita ymmärtämään pyhien kir-
joitusten hallittavissa kohdissa opetettuja 
oppeja ja periaatteita sekä saamaan niistä 
hengellinen todistus. Vanhin Robert D. 
Hales on selittänyt: ”Opetettuaan [evan-
keliumin] tosiasiat – – todellinen opettaja 
vie [oppilaat] askeleen pidemmälle niin 
että he saavat sydämeensä sen hengellisen 
todistuksen ja ymmärryksen, joka saa hei-
dät toimimaan ja tekemään” (”Teaching 
by Faith”, puhe kirkon koululaitoksen 
uskonnonopettajille, 1. helmikuuta 2002, 
s. 5, si.lds.org). Kun oppilaat Hengen vai-
kutuksen avulla tuntevat opin tai periaat-
teen totuuden, merkityksen ja tärkeyden, 
he saavat suuremman halun toteuttaa 
kyseistä totuutta omassa elämässään. 
Opettaja voi auttaa oppilaita kutsumaan ja 
vaalimaan näitä Pyhän Hengen tunte-
muksia antamalla heille tilaisuuksia kertoa 
kokemuksistaan, joita heillä on ollut, kun 
he ovat eläneet hallittavissa kohdissa ole-
vien evankeliumin periaatteiden mukaan. 
Tämä auttaa oppilaita ymmärtämään 
paremmin niitä totuuksia, joita hallittavissa 
kohdissa opetetaan, ja varmistamaan, 
että nämä totuudet kirjoitetaan heidän 
sydämeensä. Seuraava toiminta voi auttaa 
oppilaita tuntemaan pyhien kirjoitusten 
hallittavissa kohdissa opetettujen oppien ja 
periaatteiden tärkeyden:

• Kuuntele ja pane merkille pyhien 
kirjoitusten kohtia – Kehota oppilaita 
kuuntelemaan ja panemaan merkille 
pyhien kirjoitusten hallittavia kohtia 
kirkossa pidetyissä puheissa ja oppiai-
heissa, yleiskonferenssipuheissa sekä 
keskusteluissa perheen ja ystävien 
kanssa. Kehota oppilaita aika ajoin ker-
tomaan, mitä kohtia he ovat kuulleet, 
kuinka kohtia käytettiin, mitä totuuksia 
opetettiin ja mitä kokemuksia heillä tai 
muilla on ollut opetetuista totuuksista. 
Etsi tilaisuuksia todistaa (ja kehottaa 
oppilaita todistamaan) hallittavissa 
kohdissa opetetuista totuuksista.

Toimintoja, jotka auttavat 
oppilaita toteuttamaan käy-
tännössä pyhien kirjoitusten 
hallittavia kohtia

Opettaminen
Pyhien kirjoitusten hallittavat kohdat 
on valikoitu samassa yhteydessä perus-
oppien määrittämisen kanssa, ja ne on 

tarkoituksella yhdenmukaistettu oppilai-
den hyödyksi. (Hallittavat kohdat näkyvät 
eri puolilla perusoppien asiakirjaa.) Kun 
oppilaat oppivat ja ilmaisevat oppeja ja 
periaatteita, joita hallittavat kohdat sisäl-
tävät, he oppivat ja ilmaisevat myös näitä 
perusoppeja. Ja kun oppilaat opettelevat 
ilmaisemaan näitä perusoppeja omin 
sanoin, he voivat turvata ulkoa opittujen 
hallittavien kohtien tarjoamaan apuun. 
Se, että annat oppilaille mahdollisuuksia 
opettaa evankeliumin oppeja ja periaat-
teita käyttäen hallittavia kohtia, voi lisätä 
heidän itseluottamustaan ja tietämystään 
pyhistä kirjoituksista. Kun oppilaat opetta-
vat hallittavien kohtien sisältämiä oppeja ja 
periaatteita sekä todistavat niistä, he voivat 
myös vahvistaa todistustaan. Kannusta 
oppilaita käyttämään hallittavia kohtia, 
kun he opettavat ja selittävät evankeliumia 
osallistuessaan oppitunnilla ja keskustelles-
saan ystävien, perheen ja muiden kanssa.

• Esitä sanoma – Anna oppilaille tehtä-
väksi valmistaa 3–5 minuutin puhe tai 
opetus, joka perustuu pyhien kirjoitus-
ten hallittaviin kohtiin. Anna heidän 
valmistautua luokassa tai kotona. 
Hallittavien kohtien lisäksi he voisivat 
valmistautuessaan käyttää apuna muita 
lähteitä, kuten pyhien kirjoitusten hallit-
tavien kohtien kortteja, Pyhien kirjoitus-
ten opasta tai julkaisua Lujana uskossa 
– evankeliumiaiheinen hakuteos. Jokai-
sessa puheessa tai opetuksessa tulisi 
olla aloitus, pyhien kirjoitusten hallittava 
kohta, kertomus tai esimerkki opetetta-
vasta periaatteesta ja oppilaan todistus. 
Oppilaat voisivat tarjoutua esittämään 
sanomansa luokassa, perheillassa 
tai koorumissaan osana Velvollisuus 
Jumalaa kohtaan - ohjelman tavoittei-
taan tai luokassaan osana Edistyminen- 
ohjelman tavoitteitaan. Jos oppilaat 
esittävät puheensa tai opetuksensa 
muualla kuin luokassa, voisit kehottaa 
heitä kertomaan kokemuksistaan.

• Lähetyssaarnaaja- roolileikki – Val-
mista useita kortteja, joissa on kysy-
myksiä, joita tutkija saattaisi esittää ja 
joihin voi vastata pyhien kirjoitusten 
hallittavien kohtien avulla (esim. ”Mikä 
on teidän kirkkonne jäsenten uskonkäsi-
tys Jeesuksesta Kristuksesta?”). Kehota 
oppilaspareja tulemaan luokan eteen 
ja vastaamaan johonkin valmistamistasi 
korteista valittuun kysymykseen. Jotta 
voit auttaa oppilaita ymmärtämään, 
kuinka lähetyssaarnaajat saattaisi-
vat vastata samanlaisiin kysymyksiin, 
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voisit ehdottaa muutamaa tehokasta 
opetusmenetelmää, kuten seuraavat: 
1) esitä pyhien kirjoitusten kohdan 
tausta, 2) selitä oppi tai periaate, 3) esitä 
kysymyksiä saadaksesi selville, ymmär-
tävätkö ne, joita opetat, sen, mitä 
opetat, tai uskovatko he siihen, 4) kerro 
kokemuksia ja todista sekä 5) kehota 
niitä, joita opetat, toimimaan opetta-
masi totuuden mukaan. Pyydä luokkaa 
antamaan palautetta siitä, mistä he 
pitivät kunkin parin tavassa vastata 
kysymykseen.

• Todista – Kehota oppilaita käymään 
läpi pyhien kirjoitusten hallittavat 
kohdat ja valitsemaan yksi, joka sisältää 
jonkin opin tai periaatteen, josta he 
voivat todistaa. Kehota heitä todis-
tamaan valitsemastaan totuudesta ja 
kertomaan kokemuksia, joiden ansiosta 
he voivat todistaa siitä. Kun oppilaat 
lausuvat todistuksensa, Pyhä Henki vah-
vistaa niiden oppien tai periaatteiden 
totuuden, joista he todistavat. Heidän 
todistuksensa voi myös innoittaa muita 
toimimaan uskossa.

Huom. Mahdollisuuksien, joita 
oppilaille tarjotaan oman todistuksen 
lausumiseen, tulee perustua vapaaeh-
toisuuteen. Oppilaita ei pidä koskaan 
pakottaa lausumaan todistustaan eikä 
heidän saa antaa tuntea, että heidän 
täytyy ilmaista tietämystä, jota heillä 
ei mielestään ole. Sen lisäksi jotkut 
oppilaat ovat vastahakoisia lausu-
maan todistuksensa, koska he luulevat 
virheellisesti, että heidän täytyy aloittaa 
sanoilla ”Haluan lausua todistuk-
seni…” tai että heidän todistuksensa 
ilmaisemiseen täytyy liittyä tunteiden 
näyttämistä. Auta oppilaita ymmär-
tämään, että kun he todistavat, he 
voivat yksinkertaisesti kertoa opeista tai 
periaatteista, joiden he tietävät olevan 
totta. Todistuksen lausuminen voi olla 
niinkin yksinkertaista kuin että sanoo 
”uskon tämän olevan totta” tai ”tiedän 
tämän olevan totta” tai ”uskon tähän 
koko sydämestäni”.

Eläminen
Se, että ehdotat tapoja, joilla oppilaat voivat 
toteuttaa pyhien kirjoitusten kohtien sisältä-
miä oppeja ja periaatteita käytännössä (tai 
kehotat oppilaita miettimään tapoja), antaa 
heille mahdollisuuden oppia osoittamalla 
uskoaan. Vanhin David A. Bednar kahden-
toista apostolin koorumista on sanonut:

”Oppija, joka käyttää tahdonvapauttaan 
toimimalla oikeiden periaatteiden mukaan, 
avaa sydämensä Pyhälle Hengelle ja pyytää 
Hänen opetustaan, todistavaa voimaansa 
ja vahvistavaa todistustaan. Oppiminen 
uskon kautta edellyttää hengellistä, 
henkistä ja fyysistä vaivannäköä eikä vain 
passiivista vastaanottamista. Juuri uskon 
innoittaman toiminnan vilpittömyydellä 
ja johdonmukaisuudella me osoitamme 
taivaalliselle Isällemme ja Hänen Pojalleen 
Jeesukselle Kristukselle halukkuutemme 
oppia ja saada opetusta Pyhältä Hengeltä.” 
(”Etsikää oppimista uskon kautta”, Lia-
hona, syyskuu 2007, s. 20.)

Anna oppilaille mahdollisuuksia kertoa 
ja todistaa kokemuksista, joita heillä on 
ollut, kun he ovat toteuttaneet oppeja ja 
periaatteita käytännössä. Seuraavassa on 
yksi tapa kannustaa oppilaita toteutta-
maan pyhien kirjoitusten hallittavia kohtia 
omassa elämässään:

• Aseta tavoitteita – Kehota oppilaita 
asettamaan pyhien kirjoitusten hallitta-
vien kohtien korttien sovellusosioiden 
pohjalta täsmällisiä tavoitteita, jotta he 
voivat elää paremmin hallittavien koh-
tien sisältämien periaatteiden mukaan. 
Pyydä heitä kirjoittamaan tavoitteensa 
paperilapulle ja pitämään sitä muka-
naan muistutuksena. Kehota oppilaita 
sopivan tilaisuuden tullen kertomaan 
onnistumisistaan.

Toimintoja, jotka auttavat oppi-
laita oppimaan ulkoa pyhien 
kirjoitusten hallittavia kohtia

Ulkoa oppiminen
Pyhien kirjoitusten kohtien ulkoa opette-
leminen voi syventää ymmärrystä ja lisätä 
oppilaan kykyä opettaa evankeliumia. 
Kun oppilaat opettelevat ulkoa pyhien 
kirjoitusten kohtia, Pyhä Henki voi tarpeen 
tullen palauttaa heidän mieleensä ilmauk-
sia ja ajatuksia (ks. Joh. 14:26; OL 11:21). 
Muista sovittaa ulkoa opettelemistoimin-
nat oppilaidesi kykyihin. Vanhin Richard G. 
Scott kahdentoista apostolin koorumista 
kannusti opettelemaan ulkoa pyhien 
kirjoitusten kohtia, kun hän sanoi:

”Pyhien kirjoitusten kohtien ulkoa 
opetteleminen voi antaa suurta voimaa. 
Pyhien kirjoitusten kohdan opetteleminen 
ulkoa on kuin solmisi uuden ystävyyden. 
On kuin löytäisi uuden henkilön, joka 

voi auttaa hädässä, antaa innoitusta ja 
lohtua sekä olla kannustamassa tarvitta-
vaan muutokseen.” (”Pyhien kirjoitusten 
voima”, Liahona, marraskuu 2011, s. 6.)

Voit toistaa kutakin seuraavista toimin-
noista useina päivinä peräkkäin oppitunnin 
alussa tai lopussa auttaaksesi oppilaita pai-
namaan kohtia pitkäkestoiseen muistiinsa:

• Sanaviesti – Haasta luokka lausumaan 
jokin hallittava kohta siten, että jokainen 
oppilas sanoo vuorollaan yhden sanan. 
Esimerkiksi kun autat oppilaita opettele-
maan ulkoa kohdan Alma 39:9, ensim-
mäinen oppilas sanoo sanan nyt, toinen 
oppilas sanoo poikani, kolmas oppilas 
sanoo minä ja niin edelleen, kunnes on 
sanottu koko jae. Ota aika ja anna oppi-
laille useita tilaisuuksia saavuttaa jokin 
tavoiteaika. Kun toistat tämän toimin-
nan, voisit vaihtaa oppilaiden järjestystä 
niin että heidän täytyy sanoa eri sanat.

• Alkukirjaimet – Kirjoita taululle jonkin 
hallittavan kohdan kunkin sanan 
alkukirjain. Osoita kirjaimia samalla kun 
luokka toistaa kohdan kanssasi käyt-
täen tarvittaessa apunaan omia pyhiä 
kirjoituksiaan. Toista tätä toimintaa, 
kunnes oppilaat tuntevat pystyvänsä 
toistamaan kohdan vain alkukirjainten 
avulla. Voisit pyyhkiä muutamia kirjai-
mia pois joka kerta kun oppilaat toista-
vat kohdan. Tämä kasvattaa haastetta 
vähitellen, kunnes oppilaat osaavat 
toistaa kohdan näkemättä alkukirjaimia.

• Sanaliuskapalapelit – Kirjoita tai anna 
oppilaiden kirjoittaa jonkin hallitta-
van kohdan sanat viivoitetulle pape-
rille. Leikkaa paperi suikaleiksi rivien 
mukaan, jolloin pyhien kirjoitusten koh-
dan sanat pysyvät ehjinä. Leikkaa jotkin 
suikaleet lyhyemmiksi niin että niihin jää 
kuhunkin vain pari sanaa. Sekoita pape-
risuikaleet ja anna ne oppilaspareille 
tai pienryhmille. Anna oppilaille haaste 
järjestää paperisuikaleet järjestykseen 
käyttäen apuna pyhiä kirjoituksiaan. 
Anna heidän harjoitella, kunnes heidän 
ei enää tarvitse käyttää pyhiä kirjoituk-
siaan. Kun he ovat valmiita, pyydä heitä 
lukemaan kohta ääneen. Voisit myös 
ottaa aikaa ja katsoa, mikä ryhmä osaa 
nopeimmin laittaa suikaleet oikeaan jär-
jestykseen. Tai voisit ottaa aikaa, kuinka 
kauan koko luokalta kestää, että kaikki 
ryhmät ovat saaneet palapelin koottua 
(kun ensimmäinen ryhmä on valmis, 
anna heidän auttaa hitaampia ryhmiä).
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Pyhien kirjoitusten 100 hallittavaa kohtaa

Vanha testamentti Uusi testamentti Mormonin kirja Oppi ja liitot

Moos. 1:39 Matt. 5:14–16 1. Nefi 3:7 OL 1:37–38

Moos. 7:18 Matt. 11:28–30 2. Nefi 2:25 OL 6:36

Abr. 3:22–23 Matt. 16:15–19 2. Nefi 2:27 OL 8:2–3

1. Moos. 1:26–27 Matt. 22:36–39 2. Nefi 9:28–29 OL 10:5

1. Moos. 2:24 Matt. 28:19–20 2. Nefi 25:23, 26 OL 13:1

1. Moos. 39:9 Luuk. 24:36–39 2. Nefi 28:7–9 OL 18:10–11

2. Moos. 19:5–6 Joh. 3:5 2. Nefi 31:19–20 OL 18:15–16

2. Moos. 20:3–17 Joh. 14:6 2. Nefi 32:3 OL 19:16–19

Joos. 24:15 Joh. 14:15 2. Nefi 32:8–9 OL 19:23

1. Sam. 16:7 Joh. 17:3 Moosia 2:17 OL 25:13

Ps. 24:3–4 Ap. t. 2:36–38 Moosia 3:19 OL 46:33

Ps. 119:105 Ap. t. 3:19–21 Moosia 4:30 OL 58:27

Ps. 127:3 1. Kor. 6:19–20 Alma 7:11–13 OL 58:42–43

Sananl. 3:5–6 1. Kor. 15:20–22 Alma 32:21 OL 64:9–11

Jes. 1:18 1. Kor. 15:40–42 Alma 37:35 OL 76:22–24

Jes. 5:20 Gal. 5:22–23 Alma 39:9 OL 76:40–41

Jes. 29:13–14 Ef. 4:11–14 Alma 41:10 OL 78:19

Jes. 53:3–5 Fil. 4:13 Hel. 5:12 OL 82:10

Jes. 58:6–7 2. Tess. 2:1–3 3. Nefi 12:48 OL 88:124

Jes. 58:13–14 2. Tim. 3:15–17 3. Nefi 18:15, 20–21 OL 89:18–21

Jer. 1:4–5 Hepr. 12:9 Et. 12:6 OL 107:8

Hes. 37:15–17 Jaak. 1:5–6 Et. 12:27 OL 121:36, 41–42

Aam. 3:7 Jaak. 2:17–18 Moroni 7:41 OL 130:22–23

Mal. 3:8–10 1. Piet. 4:6 Moroni 7:45, 47–48 OL 131:1–4

Mal. 3:23–24 Ilm. 20:12 Moroni 10:4–5 JS–H 15–20
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Johdanto perusoppeihin

Seminaarissa tulee tähdentää seuraavia 
perusoppeja:

• jumaluus

• pelastussuunnitelma

• Jeesuksen Kristuksen sovitus

• taloudenhoitokausi, luopumus ja 
palautus

• profeetat ja ilmoitus

• pappeus ja pappeuden avaimet

• toimitukset ja liitot

• avioliitto ja perhe

• käskyt.

Opettajan tulee auttaa oppilaita tunnista-
maan ja ymmärtämään näitä evankeliumin 
perusoppeja, uskomaan ja selittämään 
niitä sekä toteuttamaan niitä käytännössä, 
kun he tutkivat pyhiä kirjoituksia. Tämän 
ansiosta oppilaat voivat vahvistaa todis-
tustaan ja arvostaa Jeesuksen Kristuksen 
palautettua evankeliumia enemmän. 
Lisäksi perusoppien oppiminen auttaa 
oppilaita olemaan paremmin valmistau-
tuneita elämään evankeliumin mukaan 
ja opettamaan näitä tärkeitä totuuksia 
muille. Tämän oppikirjan oppiaiheet on 
laadittu näitä perusoppeja silmällä pitäen. 
On tärkeää ymmärtää, että tässä oppikir-
jassa tähdennetään muitakin merkittäviä 
evankeliumin oppeja, vaikka niitä ei ole-
kaan sisällytetty perusoppien luetteloon.

Evankeliumin perusoppien opettamista 
tapahtuu, kun tutkit pyhiä kirjoituksia 
päivittäin oppilaiden kanssa ja kun autat 
heitä hallitsemaan pyhien kirjoitusten 
avainkohtia. Sinun ei pidä poiketa pyhien 
kirjoitusten opettamisesta järjestyksessä 
keskittyäksesi näihin oppeihin. Sinun tulee 
sen sijaan kiinnittää niihin huomiota sitä 
mukaa kuin ne nousevat luontevasti esiin 
oppikurssin edetessä ja kun autat oppilaita 
hallitsemaan pyhien kirjoitusten avainkoh-
tia. Esimerkiksi kun opetat totuutta, jonka 
mukaan ”profeetat varoittavat synnistä 
ja opettavat Jeesuksen Kristuksen kautta 
tapahtuvaa pelastusta” luvussa 1. Nefi 1, 
voisit osoittaa oppilaille, että tämä totuus 
voi auttaa heitä ymmärtämään ”profeet-
toja ja ilmoitusta” koskevaa perusoppia. 
Voisit pyytää oppilaita selittämään, mitä 
muuta he tietävät profeetoista ja ilmoi-
tuksesta. Myös kun oppilaat opettelevat 
hallittavaa kohtaa 2. Nefi 25:23, 26, voisit 
auttaa heitä näkemään, että kohdassa 
havainnollistetaan yhtä tapaa, jolla pro-
feetat täyttävät velvollisuutensa opettaa 
Jeesuksen Kristuksen kautta tapahtuvaa 
pelastusta. Perusoppien ymmärtämisessä, 
uskomisessa ja niiden mukaan elämisessä 
tapahtuva kasvu on prosessi, jota tapah-
tuu neljän seminaarivuoden ajan ja joka 
jatkuu oppilaan koko elämän ajan.

Voisit antaa oppilaille luettelon perusopeista.

Perusoppien tuntemuksen 
arviointi (BDA)
Perusoppien tuntemuksen arviointi on 
suunniteltu siten, että se antaa opettajalle 
tietoa, jonka avulla hän voi paremmin 
siunata oppilaidensa elämää. Suositamme, 
että opettajat pitävät tämän arvioinnin 
ensimmäisellä opetusviikolla ja jälleen 
seminaarivuoden loppuvaiheessa. Perus-
oppien tuntemuksen arviointi ja muita 
arviointeja on seminaarien ja instituuttien 
verkkosivustolla (si. lds. org); käytä hakusa-
naa assessment.

Kun opettaja lähettää oppilaidensa arvioin-
nin tulokset seminaarien ja instituuttien 
tutkimustoimistoon, hän saa raportin, jonka 
avulla hän voi sovittaa opettamisensa vas-
taamaan paremmin oppilaidensa tarpeita. 
Esimerkiksi jos tulokset osoittavat, että 
oppilaat eivät ole ymmärtäneet parannuk-
sen periaatetta, raportissa mainitaan useita 
oppiaiheita kyseisen vuoden opetusohjel-
massa, jotka voivat auttaa oppilaita ymmär-
tämään paremmin tätä oppia. Kun opettajat 
käyttävät rukoillen tätä tietoa opettaessaan 
pyhiä kirjoituksia järjestyksessä, nuoremme 
ja nuoret aikuisemme ovat paremmin val-
mistautuneita saavuttamaan seminaarien ja 
uskontoinstituuttien päämäärät.
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Perusopit

Perusoppeja tulee tähdentää sekä 
seminaari-  että instituuttiluokissa. Opetta-
jan tulee auttaa oppilaita tunnistamaan ja 
ymmärtämään näitä evankeliumin perusop-
peja, uskomaan ja selittämään niitä sekä 
toteuttamaan niitä käytännössä. Tämän 
ansiosta oppilaat voivat vahvistaa todis-
tustaan ja arvostaa Jeesuksen Kristuksen 
palautettua evankeliumia enemmän. 
Näiden oppien tutkiminen auttaa oppilaita 
myös olemaan paremmin valmistautuneita 
opettamaan näitä tärkeitä totuuksia muille.

Seminaarien ja uskontoinstituuttien valit-
semat pyhien kirjoitusten 100 hallittavaa 
kohtaa on valittu tukemaan oppilaiden 
ymmärrystä näistä perusopeista. Useim-
mat alla mainituista pyhien kirjoitusten 
viitteistä viittaavat pyhien kirjoitusten 
hallittaviin kohtiin. Ne on otettu mukaan 
osoittamaan, kuinka ne liittyvät näihin 
perusoppeihin.

1. Jumaluus
Jumaluudessa on kolme erillistä persoo-
naa: Jumala, iankaikkinen Isä, Hänen 
Poikansa Jeesus Kristus ja Pyhä Henki (ks. 
JS–H 15–20). Isällä ja Pojalla on käsin kos-
keteltava liha-  ja luuruumis, ja Pyhä Henki 
on henkipersoona (ks. OL 130:22–23). 
He ovat yhtä tarkoituksessa ja opissa. 
He ovat täydellisesti yhtä taivaallisen 
Isän jumalallisen pelastussuunnitelman 
toteuttamisessa.

Isä Jumala
Isä Jumala on maailmankaikkeuden ylin 
hallitsija. Hän on henkemme Isä (ks. 
Hepr. 12:9). Hän on täydellinen, Hänellä 
on kaikki valta ja Hän tietää kaiken. Hän 
on myös täydellisen armon, hyvyyden ja 
laupeuden Jumala.

Jeesus Kristus
Jeesus Kristus on Isän Esikoinen hengessä 
ja Isän Ainosyntyinen lihassa. Hän on Van-
han testamentin Jahve eli Jehova ja Uuden 
testamentin Messias.

Jeesus Kristus eli synnittömän elämän ja 
sovitti täysin koko ihmiskunnan synnit 
(ks. Alma 7:11–13). Hänen elämänsä on 
täydellinen esimerkki siitä, kuinka koko 
ihmissuvun tulee elää (ks. Joh. 14:6; 
3. Nefi 12:48). Hän oli ensimmäinen, 
joka nousi kuolleista tämän maan päällä 
(ks. 1. Kor. 15:20–22). Hän tulee jälleen 

voimassa ja kirkkaudessa ja hallitsee maan 
päällä tuhatvuotisen valtakunnan ajan.

Kaikki rukoukset tulee pitää, kaikki 
siunaukset antaa ja kaikki pappeuden 
toimitukset suorittaa Jeesuksen Kristuksen 
nimessä (ks. 3. Nefi 18:15, 20–21).

Aiheeseen liittyviä kohtia: Hel. 5:12;  
OL 19:23; OL 76:22–24

Pyhä Henki
Pyhä Henki on jumaluuden kolmas jäsen. 
Hän on henkipersoona, jolla ei ole liha-  ja 
luuruumista. Usein Häneen viitataan nimi-
tyksillä Henki, Pyhä Henki, Jumalan Henki, 
Herran Henki, Lohduttaja ja Puolustaja.

Pyhä Henki todistaa Isästä ja Pojasta, 
ilmoittaa totuuden kaikesta ja pyhittää 
ne, jotka tekevät parannuksen ja jotka 
kastetaan (ks. Moroni 10:4–5).

Aiheeseen liittyviä kohtia: Gal. 5:22–23; 
OL 8:2–3

2. Pelastussuunnitelma
Kuolevaisuutta edeltävässä olemassaolossa 
taivaallinen Isä esitteli suunnitelman, jonka 
avulla meistä voi tulla Hänen kaltaisiaan 
ja me voimme saada kuolemattomuuden 
ja iankaikkisen elämän (ks. Moos. 1:39). 
Pyhissä kirjoituksissa tätä suunnitelmaa 
nimitetään pelastussuunnitelmaksi, suu-
reksi onnensuunnitelmaksi, lunastussuun-
nitelmaksi ja armonsuunnitelmaksi.

Pelastussuunnitelmaan sisältyvät luomi-
nen, lankeemus, Jeesuksen Kristuksen 
sovitus sekä kaikki evankeliumin lait, 
toimitukset ja opit. Moraalinen tahdon-
vapaus – ihmisen kyky valita ja toimia 
omasta puolestaan – on myös keskeisellä 
sijalla taivaallisen Isän suunnitelmassa 
(ks. 2. Nefi 2:27). Tämän suunnitelman 
ansiosta meidät voidaan tehdä täydellisiksi 
sovituksen kautta, me voimme saada ilon 
täyteyden ja elää ikuisesti Jumalan luona 
(ks. 3. Nefi 12:48). Perhesuhteemme 
voivat kestää iankaikkisesti.

Aiheeseen liittyviä kohtia: Joh. 17:3;  
OL 58:27

Kuolevaisuutta edeltävä elämä
Ennen syntymäämme maan päälle me 
elimme taivaallisen Isämme luona Hänen 
henkilapsinaan (ks. Abr. 3:22–23). Osallis-
tuimme tuossa kuolevaisuutta edeltävässä 

olemassaolossa neuvonpitoon taivaallisen 
Isän muiden henkilasten kanssa. Sen 
neuvonpidon aikana taivaallinen Isä esitteli 
suunnitelmansa ja kuolevaisuutta edeltä-
vässä tilassa oleva Jeesus Kristus teki liiton 
olla Vapahtaja.

Me käytimme tahdonvapauttamme ja nou-
datimme taivaallisen Isän suunnitelmaa. 
Me valmistauduimme tulemaan maan 
päälle, missä voisimme jatkaa edistymistä.

Niiden, jotka seurasivat taivaallista Isää 
ja Jeesusta Kristusta, sallittiin tulla maan 
päälle kokemaan kuolevaisuus ja edisty-
mään kohti iankaikkista elämää. Lusifer, 
yksi Jumalan henkipojista, kapinoi suun-
nitelmaa vastaan. Hänestä tuli Saatana, ja 
hänet ja hänen seuraajansa karkotettiin 
taivaasta ja heiltä evättiin etuoikeus saada 
fyysinen ruumis ja kokea kuolevaisuus.

Aiheeseen liittyvä kohta: Jer. 1:4–5

Luominen
Jeesus Kristus loi Isän johdolla taivaat 
ja maan. Maata ei luotu tyhjästä. Se 
järjestettiin jo olemassa olevasta aineesta. 
Jeesus Kristus on luonut maailmoja luvutta 
(ks. OL 76:22–24).

Maan luominen oli välttämätöntä Jumalan 
suunnitelmalle. Se tarjosi paikan, jossa 
me voisimme saada fyysisen ruumiin, 
jossa meitä voitaisiin tutkia ja koetella ja 
jossa me voisimme omaksua jumalallisia 
ominaisuuksia.

Meidän on määrä käyttää maan luon-
nonvaroja viisaasti, harkiten ja kiittäen 
(ks. OL 78:19).

Aadam oli ensimmäinen maan päälle 
luotu ihminen. Jumala loi Aadamin ja 
Eevan omaksi kuvakseen. Kaikki ihmiset 
– miehet ja naiset – on luotu Jumalan 
kuvaksi (ks. 1. Moos. 1:26–27).

Lankeemus
Eedenin puutarhassa Jumala kielsi Aada-
mia ja Eevaa nauttimasta hyvän-  ja pahan-
tiedon puun hedelmää. Jos he tekisivät 
niin, seurauksena olisi hengellinen ja fyysi-
nen kuolema. Hengellinen kuolema on ero 
Jumalasta. Fyysinen kuolema on hengen 
ero kuolevaisesta ruumiista. Koska Aadam 
ja Eeva rikkoivat Jumalan käskyn, heidät 
karkotettiin Hänen edestään ja heistä tuli 
kuolevaisia. Aadamin ja Eevan rikkomusta 
ja siitä johtuneita muutoksia, joita he 
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kokivat, kuten hengellistä ja fyysistä kuo-
lemaa, kutsutaan lankeemukseksi.

Lankeemuksen seurauksena Aadam ja 
Eeva ja heidän jälkeläisensä voisivat kokea 
iloa ja surua, erottaa hyvän pahasta ja 
saada lapsia (ks. 2. Nefi 2:25). Aadamin ja 
Eevan jälkeläisinä me perimme langen-
neen tilan ollessamme kuolevaisuudessa. 
Olemme poissa Herran edestä, ja olemme 
fyysisen kuoleman alaisia. Lisäksi meitä 
koetellaan elämän vaikeuksilla ja vastusta-
jan kiusauksilla. (Ks. Moosia 3:19.)

Lankeemus on olennainen osa taivaallisen 
Isän pelastussuunnitelmaa. Sillä on kak-
sitahoinen suunta: alaspäin ja kuitenkin 
eteenpäin. Sen lisäksi että se toi fyysisen 
ja hengellisen kuoleman, se antoi meille 
mahdollisuuden syntyä maan päälle ja 
oppia ja edistyä.

Elämä kuolevaisuudessa
Elämä kuolevaisuudessa on oppimi-
sen aikaa, jolloin voimme valmistautua 
iankaikkiseen elämään ja osoittaa, että 
käytämme tahdonvapauttamme niin, että 
teemme kaiken, mitä Herra on käskenyt. 
Tämän elämän aikana kuolevaisuudessa 
meidän tulee rakastaa ja palvella muita 
(ks. Moosia 2:17; Moroni 7:45, 47–48).

Kuolevaisuudessa henkemme on yhdistetty 
fyysiseen ruumiiseemme, mikä antaa meille 
mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä tavoilla, 
jotka eivät olleet mahdollisia kuolevaisuutta 
edeltäneessä elämässä. Ruumiimme on tär-
keä osa pelastussuunnitelmaa, ja meidän 
tulee kunnioittaa sitä lahjana taivaalliselta 
Isältämme (ks. 1. Kor. 6:19–20).

Aiheeseen liittyviä kohtia: Joos. 24:15; 
Matt. 22:36–39; 2. Nefi 28:7–9; Alma 
41:10; OL 58:27

Elämä kuoleman jälkeen
Kun me kuolemme, henkemme menee 
henkimaailmaan odottamaan ylösnou-
semusta. Vanhurskaiden henget otetaan 
vastaan onnen tilaan, jota kutsutaan 
paratiisiksi. Monet uskollisista saarnaavat 
evankeliumia henkivankilassa oleville.

Henkivankila on väliaikainen paikka kuo-
lemanjälkeisessä maailmassa niille, jotka 
kuolevat vailla tietoa totuudesta, ja niille, 
jotka eivät ole kuuliaisia kuolevaisuudessa. 
Siellä hengille opetetaan evankeliumia ja 
heillä on mahdollisuus tehdä parannus 
ja ottaa vastaan pelastuksen toimitukset, 
joita suoritetaan heidän puolestaan temp-
peleissä (ks. 1. Piet. 4:6). Ne, jotka ottavat 

vastaan evankeliumin, asuvat paratiisissa 
ylösnousemukseen asti.

Ylösnousemus on sitä, että henkiruu-
miimme ja täydelliseksi tehty fyysinen 
liha-  ja luuruumiimme yhdistyvät jälleen 
(ks. Luuk. 24:36–39). Ylösnousemuk-
sen jälkeen henkeä ja ruumista ei enää 
koskaan eroteta, ja meistä tulee kuole-
mattomia. Jokainen maan päälle syntynyt 
ihminen kokee ylösnousemuksen, koska 
Jeesus Kristus voitti kuoleman (ks. 1. Kor. 
15:20–22). Vanhurskaat nousevat kuol-
leista ennen jumalattomia ja tulevat esiin 
ensimmäisessä ylösnousemuksessa.

Ylösnousemuksen jälkeen tulee viimeinen 
tuomio. Jeesus Kristus tuomitsee jokaisen 
ihmisen päättääkseen, minkä iankaikkisen 
kirkkauden kukin saa. Tämä tuomio perus-
tuu kunkin ihmisen kuuliaisuuteen Jumalan 
käskyille (ks. Ilm. 20:12; Moosia 4:30).

Kirkkauden valtakuntia on kolme (ks. 
1. Kor. 15:40–42). Niistä korkein on seles-
tinen valtakunta. Ne, jotka ovat uskollisia 
todistuksessaan Jeesuksesta ja ovat kuu-
liaisia evankeliumin periaatteille, asuvat 
selestisessä valtakunnassa Isän Jumalan 
ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen 
luona (ks. OL 131:1–4).

Toinen kolmesta kirkkauden valtakunnasta 
on terrestrinen valtakunta. Ne, jotka asu-
vat tässä valtakunnassa, ovat maan kun-
niallisia ihmisiä, jotka eivät olleet uskollisia 
todistuksessaan Jeesuksesta.

Telestinen valtakunta on alin kolmesta 
kirkkauden valtakunnasta. Ne, jotka 
perivät tämän valtakunnan, ovat niitä, 
jotka kuolevaisuudessa eläessään valitsivat 
mieluummin jumalattomuuden kuin 
vanhurskauden. Nämä henkilöt saavat 
kirkkautensa sen jälkeen kun heidät on 
lunastettu henkivankilasta.

Aiheeseen liittyvä kohta: Joh. 17:3

3. Jeesuksen Kristuksen sovitus
Sovittaminen tarkoittaa sitä, että kärsii 
rangaistuksen synnistä ja poistaa siten 
synnin seuraukset parannuksen teke-
vältä synnintekijältä ja sallii hänen 
päästä sovintoon Jumalan kanssa. Jeesus 
Kristus oli ainoa, joka kykeni sovittamaan 
täysin koko ihmiskunnan synnit. Hänen 
sovitukseensa kuului Hänen kärsimisensä 
ihmiskunnan syntien vuoksi Getsemanen 
puutarhassa, Hänen verensä vuodattami-
nen, Hänen kärsimisensä ja kuolemansa 
ristillä ja Hänen ylösnousemuksensa 

haudasta (ks. Luuk. 24:36–39; OL 19:16–
19). Vapahtaja kykeni toteuttamaan 
sovituksen, koska Hän pysyi synnittömänä 
ja Hänellä oli valta voittaa kuolema. 
Kuolevaiselta äidiltään Hän peri kyvyn 
kuolla. Kuolemattomalta Isältään Hän peri 
voiman ottaa henkensä jälleen takaisin.

Kaikki ihmiset nousevat kuolleista ja 
saavat kuolemattomuuden armon kautta. 
Tämä armo on mahdollista Vapahtajan 
sovitusuhrin ansiosta. Jeesuksen Kristuk-
sen sovituksen ansiosta voimme myös 
saada iankaikkisen elämän (ks. Moroni 
7:41). Jotta saisimme tämän lahjan, 
meidän täytyy elää Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumin mukaisesti, mihin kuuluu, 
että me uskomme Häneen, teemme 
parannuksen synneistämme, otamme 
kasteen, otamme vastaan Pyhän Hengen 
lahjan ja kestämme uskollisesti loppuun 
asti (ks. Joh. 3:5).

Sovituksessaan Jeesus Kristus paitsi kärsi 
meidän syntiemme tähden myös otti pääl-
lensä kaikkien ihmisten tuskat, sairaudet 
ja heikkoudet (ks. Alma 7:11–13). Hän 
ymmärtää kärsimyksiämme, koska Hän 
on kokenut ne. Hänen armonsa eli kaiken 
mahdolliseksi tekevä voimansa vahvistaa 
meitä, jotta voimme kantaa kuormia ja 
suoriutua tehtävistä, joihin emme pystyisi 
omin voimin (ks. Matt. 11:28–30; Fil. 
4:13; Et. 12:27).

Aiheeseen liittyviä kohtia: Joh. 3:5; Ap. t. 
3:19–21 

Usko Jeesukseen Kristukseen
Usko on sellaisen toivomista, ”mikä ei näy 
mutta on totta” (ks. Alma 32:21; ks. myös 
Et. 12:6). Se on lahja Jumalalta.

Uskon täytyy keskittyä Jeesukseen Kristuk-
seen, jotta se johtaisi ihmisen pelastukseen. 
Usko Jeesukseen Kristukseen tarkoittaa 
täydellistä luottamista Häneen ja turvaa-
mista Hänen äärettömään sovitukseensa, 
voimaansa ja rakkauteensa. Siihen sisältyy 
usko Hänen opetuksiinsa ja siihen, että 
vaikka me emme ymmärräkään kaikkea, 
Hän ymmärtää (ks. Sananl. 3:5–6; OL 6:36).

Usko ei ole passiivista, vaan ilmenee siinä, 
kuinka me elämme (ks. Jaak. 2:17–18). 
Usko voi kasvaa, kun rukoilemme, tut-
kimme pyhiä kirjoituksia ja noudatamme 
Jumalan käskyjä.

Myöhempien aikojen pyhät uskovat myös 
Isään Jumalaan, Pyhään Henkeen ja pap-
peuden voimaan sekä muihin palautetun 
evankeliumin tärkeisiin käsitteisiin. Usko 
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auttaa meitä parantumaan hengellisesti ja 
fyysisesti sekä saamaan voimaa ponnistella 
eteenpäin, kohdata vastoinkäymisemme ja 
voittaa kiusaukset (ks. 2. Nefi 31:19–20). 
Herra tekee elämässämme suuria ihmeitä 
meidän uskomme mukaan.

Uskon avulla Jeesukseen Kristukseen 
ihminen voi saada syntien anteeksiannon 
ja lopulta kyetä asumaan Jumalan edessä.

Aiheeseen liittyvä kohta: Matt. 11:28–30

Parannus
Parannus on mielen ja sydämen muutos, 
joka antaa meille tuoreen näkemyksen 
Jumalasta, itsestämme ja maailmasta. 
Siihen sisältyy se, että käännymme pois 
synnistä ja käännymme Jumalan puoleen 
saadaksemme anteeksiannon. Siihen 
motivoi rakkaus Jumalaa kohtaan ja vilpi-
tön halu noudattaa Hänen käskyjään.

Syntimme tekevät meistä epäpuhtaan 
– kelvottoman palaamaan taivaallisen 
Isämme eteen asumaan. Jeesuksen Kris-
tuksen sovituksessa taivaallinen Isämme 
on antanut meille ainoan keinon saada 
syntimme anteeksi (ks. Jes. 1:18).

Parannukseen kuuluu myös murheen 
tunteminen synnin tekemisestä, synnin 
tunnustaminen taivaalliselle Isälle ja 
tarvittaessa muille, synnin hylkääminen, 
sen aiheuttamien vahinkojen korjaaminen 
mikäli mahdollista sekä eläminen kuuliai-
sena Jumalan käskyille (ks. OL 58:42–43).

Aiheeseen liittyviä kohtia: Jes. 53:3–5; 
Joh. 14:6; 2. Nefi 25:23, 26; OL 18:10–
11; OL 19:23; OL 76:40–41

4. Taloudenhoitokausi, luopumus 
ja palautus

Taloudenhoitokausi
Taloudenhoitokausi on ajanjakso, jolloin 
Herra ilmoittaa oppinsa, toimituksensa 
ja pappeutensa. Se on ajanjakso, jolloin 
Herralla on maan päällä ainakin yksi val-
tuutettu palvelija, jolla on pyhä pappeus ja 
jumalallinen tehtävä saarnata evankeliu-
mia ja suorittaa sen toimituksia. Nykyään 
me elämme viimeistä taloudenhoito-
kautta – aikojen täyttymisen talouden-
hoitokautta, joka alkoi, kun evankeliumi 
ilmoitettiin Joseph Smithille.

Aiemmat taloudenhoitokaudet on nimetty 
Aadamin, Henokin, Nooan, Abraha-
min, Mooseksen ja Jeesuksen Kristuk-
sen mukaan. Lisäksi on ollut muitakin 

taloudenhoitokausia, kuten ne, jotka oli-
vat nefiläisten ja jerediläisten keskuudessa. 
Pelastussuunnitelma ja Jeesuksen Kristuk-
sen evankeliumi on ilmoitettu ja niitä on 
opetettu jokaisena taloudenhoitokautena.

Luopumus
Kun ihmiset kääntyvät pois evankeliumin 
periaatteista eikä heillä ole pappeuden 
avaimia, he ovat luopumuksen tilassa.

Yleisen luopumuksen aikakausia on ollut 
kautta maailmanhistorian. Yksi esimerkki 
on suuri luopumus, joka tapahtui sen 
jälkeen kun Vapahtaja oli perustanut 
kirkkonsa (ks. 2. Tess. 2:1–3). Vapahtajan 
apostolien kuoleman jälkeen evankeliumin 
periaatteet turmeltuivat ja kirkon organi-
saatioon sekä pappeuden toimituksiin 
tehtiin muutoksia ilman valtuutta. Tämän 
laajalle levinneen pahuuden takia Herra 
otti pappeuden valtuuden ja avaimet pois 
maan päältä.

Suuren luopumuksen aikana ihmiset 
eivät saaneet jumalallista ohjausta eläviltä 
profeetoilta. Perustettiin monia kirkkoja, 
mutta niillä ei ollut valtuutta antaa Pyhän 
Hengen lahjaa eikä suorittaa muita pap-
peuden toimituksia. Osia pyhistä kirjoi-
tuksista turmeltui tai katosi, eikä ihmisillä 
ollut enää tarkkaa ymmärrystä Jumalasta.

Tämä luopumus kesti siihen asti kunnes 
taivaallinen Isä ja Hänen rakas Poikansa 
ilmestyivät Joseph Smithille ja aloittivat 
evankeliumin täyteyden palautuksen.

Palautus
Palautus on sitä, että Jumala vakiinnuttaa 
uudelleen evankeliuminsa totuudet ja 
toimitukset lastensa keskuudessa maan 
päällä (ks. Ap. t. 3:19–21).

Herra valmisteli palautusta nostamalla 
esiin jaloja miehiä uskonpuhdistukseksi 
kutsuttuna aikana. He yrittivät palauttaa 
uskonnollisen opin, käytännöt ja järjestyk-
sen sellaisiksi kuin Vapahtaja oli ne asetta-
nut. Heillä ei kuitenkaan ollut pappeutta 
eikä evankeliumin täyteyttä.

Palautus alkoi vuonna 1820, kun Isä 
Jumala ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus 
ilmestyivät Joseph Smithille ja vastasivat 
hänen rukoukseensa (ks. JS–H 15–20). 
Palautuksen tärkeimpiä tapahtumia olivat 
Mormonin kirjan kääntäminen, Aaronin 
pappeuden ja Melkisedekin pappeuden 
palauttaminen sekä kirkon perustaminen 
6. huhtikuuta 1830.

Johannes Kastaja palautti Aaronin pap-
peuden Joseph Smithille ja Oliver Cowde-
rylle 15. toukokuuta 1829. Myös Melki-
sedekin pappeus ja valtakunnan avaimet 
palautettiin vuonna 1829, kun apostolit 
Pietari, Jaakob ja Johannes antoivat ne 
Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle.

Evankeliumin täyteys on palautettu, ja 
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkko on ainoa tosi ja elävä 
kirkko koko maan päällä (ks. OL 1:30). 
Kirkko täyttää lopulta koko maailman ja 
pysyy ikuisesti.

Aiheeseen liittyviä kohtia: Jes. 29:13–14; 
Hes. 37:15–17; Ef. 4:11–14; Jaak. 1:5–6

5. Profeetat ja ilmoitus
Profeetta on henkilö, jonka Jumala on 
kutsunut puhumaan puolestaan (ks. 
Aam. 3:7). Profeetat todistavat Jeesuk-
sesta Kristuksesta ja opettavat Hänen 
evankeliumiaan. He tekevät tiettäväksi 
Jumalan tahdon ja todellisen luonteen. 
He tuomitsevat synnin ja varoittavat sen 
seurauksista. Toisinaan he profetoivat 
tulevista tapahtumista (ks. OL 1:37–38). 
Pyhissä kirjoituksissa on monia profeetto-
jen opetuksia. Kun tutkimme profeettojen 
sanoja, voimme oppia totuutta ja saada 
johdatusta (ks. 2. Nefi 32:3).

Me tuemme kirkon presidenttiä profeet-
tana, näkijänä ja ilmoituksensaajana ja 
ainoana henkilönä maan päällä, joka 
saa ilmoitusta koko kirkon ohjaami-
seksi. Tuemme profeettoina, näkijöinä ja 
ilmoituksensaajina myös neuvonantajia 
ensimmäisessä presidenttikunnassa ja kah-
dentoista apostolin koorumin jäseniä.

Ilmoitus on Jumalan yhteydenpitoa 
lapsiinsa. Kun Herra ilmoittaa tahtonsa 
kirkolle, Hän puhuu profeettansa kautta. 
Pyhät kirjoitukset – Raamattu, Mormo-
nin kirja, Oppi ja liitot sekä Kallisarvoi-
nen helmi – sisältävät ilmoituksia, joita 
on annettu muinaisille ja myöhempien 
aikojen profeetoille. Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presi-
dentti on Jumalan profeetta maan päällä 
tänä aikana.

Ihmiset voivat saada ilmoitusta avuksi 
erityisiin tarpeisiinsa, velvollisuuksiinsa ja 
kysymyksiinsä sekä avuksi todistuksensa 
vahvistamiseen. Useimmat ilmoitukset 
kirkon johtajille ja jäsenille tulevat vaiku-
telmina ja ajatuksina Pyhältä Hengeltä. 
Pyhä Henki puhuu mielessämme ja sydä-
messämme hiljaisella, vienolla äänellä (ks. 
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OL 8:2–3). Ilmoitus voi tulla myös näkynä, 
unena ja enkelin ilmestymisenä.

Aiheeseen liittyviä kohtia: Ps. 119:105; Ef. 
4:11–14; 2. Tim. 3:15–17; Jaak. 1:5–6; 
Moroni 10:4–5

6. Pappeus ja pappeuden 
avaimet
Pappeus on Jumalan iankaikkinen voima 
ja valtuus. Pappeuden kautta Jumala loi 
taivaat ja maan ja hallitsee niitä. Tällä 
voimalla Hän lunastaa ja korottaa lapsensa 
toteuttaen ”ihmisen kuolemattomuuden 
ja iankaikkisen elämän” (Moos. 1:39).

Jumala antaa pappeuden valtuuden kir-
kon kelvollisille miespuolisille jäsenille, niin 
että he voivat toimia Hänen nimessään 
Hänen lastensa pelastukseksi. Pappeuden 
avaimet ovat johtamisoikeuksia eli Juma-
lan ihmiselle antama valta hallita ja johtaa 
Jumalan valtakuntaa maan päällä (ks. 
Matt. 16:15–19). Näillä avaimilla pappeu-
denhaltijat voidaan valtuuttaa saarnaa-
maan evankeliumia ja suorittamaan pelas-
tuksen toimituksia. Kaikki, jotka palvelevat 
kirkossa, kutsutaan sen henkilön johdolla, 
jolla on pappeuden avaimet. Siten he 
ovat oikeutettuja siihen voimaan, jota he 
tarvitsevat palvellakseen sekä täyttääkseen 
tehtäviinsä liittyvät velvollisuudet.

Aiheeseen liittyvä kohta: OL 121:36, 41–42

Aaronin pappeus
Aaronin pappeutta sanotaan usein valmis-
tavaksi pappeudeksi. Aaronin pappeu-
den virat ovat diakoni, opettaja, pappi 
ja piispa. Nykyajan kirkossa kelvolliset 
miespuoliset jäsenet voivat saada Aaronin 
pappeuden 12 vuoden iästä alkaen.

Aaronin pappeus pitää hallussaan enkelien 
palveluksen, parannuksen evankeliumin ja 
kasteen avaimia (ks. OL 13).

Melkisedekin pappeus
Melkisedekin pappeus on korkeampi 
eli suurempi pappeus, ja se huolehtii 
hengellisistä asioista (ks. OL 107:8). Tämä 
suurempi pappeus annettiin Aadamille, ja 
se on ollut maan päällä aina kun Herra on 
ilmoittanut evankeliuminsa.

Sitä kutsuttiin ensin ”pyhäksi pap-
peudeksi Jumalan Pojan järjestyksen 
mukaan” (OL 107:3). Myöhemmin se tul-
tiin tuntemaan Melkisedekin pappeutena 
suuren ylipapin mukaan, joka eli profeetta 
Abrahamin aikaan.

Melkisedekin pappeuden virat ovat van-
hin, ylipappi, patriarkka, seitsenkymmen ja 
apostoli. Melkisedekin pappeuden johtaja 
on kirkon presidentti.

Aiheeseen liittyvä kohta: Ef. 4:11–14

7. Toimitukset ja liitot

Toimitukset
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkossa toimitus on pyhä, 
virallinen toimenpide, jolla on hengellinen 
merkitys. Jumala on asettanut jokaisen toi-
mituksen opettamaan hengellisiä totuuk-
sia. Pelastuksen toimitukset suoritetaan 
pappeuden valtuudella ja niiden johdolla, 
joilla on pappeuden avaimet. Jotkin toimi-
tukset ovat korotukselle välttämättömiä, ja 
niitä kutsutaan pelastaviksi toimituksiksi.

Evankeliumin ensimmäinen pelastava 
toimitus on upotuskaste vedessä sel-
laisen henkilön toimittamana, jolla on 
valtuus. Kaste on välttämätön, jotta voi 
tulla kirkon jäseneksi ja päästä selestiseen 
valtakuntaan (ks. Joh. 3:5).

[Englannin kielen kastetta tarkoittava] 
sana baptism tulee kreikankielisestä 
sanasta, joka tarkoittaa upottamista. 
Upottaminen on vertauskuva ihmisen 
syntisen elämän kuolemasta ja ihmi-
sen uudestisyntymisestä hengelliseen 
elämään, joka on omistettu Jumalan ja 
Hänen lastensa palvelemiselle. Upotus-
kaste on myös vertauskuvana kuolemasta 
ja ylösnousemuksesta.

Kun ihminen on kastettu, yksi tai useampi 
Melkisedekin pappeuden haltija panee 
kätensä hänen päänsä päälle ja konfirmoi 
hänet kirkon jäseneksi. Tässä konfirmoin-
niksi kutsutussa toimituksessa henkilölle 
annetaan Pyhän Hengen lahja.

Pyhän Hengen lahja on eri asia kuin Pyhän 
Hengen vaikutus. Ihminen saattaa tuntea 
Pyhän Hengen vaikutuksen ajoittain jo 
ennen kastettaankin, ja tuo vaikutus 
auttaa häntä saamaan todistuksen totuu-
desta (ks. Moroni 10:4–5). Kun ihminen 
on saanut Pyhän Hengen lahjan, hänellä 
on oikeus Pyhän Hengen jatkuvaan kump-
panuuteen, jos hän pitää käskyt.

Muita pelastavia toimituksia ovat Melkise-
dekin pappeuteen asettaminen (miehillä), 
temppeliendaumentti ja avioliittoon 
sinetöiminen (ks. OL 131:1–4). Kaik-
kiin pappeuden pelastaviin toimituksiin 
liittyy liittoja. Temppelissä näitä pelasta-
via toimituksia voidaan suorittaa myös 

sijaistoimituksina kuolleiden puolesta. 
Sijaistoimitukset tulevat voimaan vasta 
kun edesmenneet henkilöt ottavat ne 
vastaan henkimaailmassa ja pitävät niihin 
liittyvät liitot.

Muut toimitukset, kuten sairaan siunaa-
minen sekä nimen ja siunauksen antami-
nen lapselle, ovat myös tärkeitä meidän 
hengelliselle kehityksellemme.

Aiheeseen liittyvä kohta: Ap. t. 2:36–38

Liitot
Liitto on Jumalan ja ihmisen välinen pyhä 
sopimus. Jumala esittää liiton ehdot, ja 
me suostumme tekemään sen, mitä Hän 
pyytää meitä tekemään. Sitten Jumala 
lupaa meille tiettyjä siunauksia kuuliaisuu-
destamme. (Ks. OL 82:10.)

Kaikkiin pappeuden pelastaviin toimi-
tuksiin liittyy liitto. Me teemme Herran 
kanssa liiton, kun meidät kastetaan, ja 
me uudistamme tämän liiton nautties-
samme sakramentin. Veljet, jotka saavat 
Melkisedekin pappeuden, ottavat vastaan 
pappeuden valan ja liiton. Me teemme 
lisää liittoja temppelissä.

Aiheeseen liittyviä kohtia: 2. Moos. 19:5–6; 
Ps. 24:3–4; 2. Nefi 31:19–20; OL 25:13

8. Avioliitto ja perhe
Avioliitto miehen ja naisen välillä on 
Jumalan säätämä, ja perhe on keskeisellä 
sijalla Hänen pelastussuunnitelmassaan ja 
voidaksemme kokea onnea. Perhe- elämän 
onni saavutetaan todennäköisimmin 
silloin, kun sen perustana ovat Herran 
Jeesuksen Kristuksen opetukset.

Pyhiä lisääntymisen voimia tulee käyttää 
ainoastaan miehen ja naisen kesken, 
jotka on laillisesti vihitty aviomieheksi ja 
vaimoksi. Vanhempien tulee lisääntyä ja 
täyttää maa, kasvattaa lapsensa rakkau-
dessa ja vanhurskaudessa sekä huolehtia 
lastensa fyysisistä ja hengellisistä tarpeista.

Aviomiehellä ja vaimolla on vakava velvol-
lisuus rakastaa toinen toistaan ja huolehtia 
toisistaan. Isän on määrä johtaa perhet-
tään rakkaudessa ja vanhurskaudessa ja 
huolehtia sen toimeentulosta. Äiti on ensi-
sijaisesti vastuussa lastensa hoivaamisesta. 
Näissä pyhissä tehtävissä isillä ja äideillä on 
velvollisuus auttaa toisiaan tasavertaisina 
kumppaneina.

Jumalallinen onnensuunnitelma mahdollis-
taa sen, että perhesuhteet jatkuvat haudan 
tuolla puolen. Maailma luotiin ja evankeliumi 



576

LI ITTEET

ilmoitettiin, jotta perheitä voidaan muo-
dostaa, sinetöidä ja korottaa iankaikkisesti. 
(Mukailtu julkaisusta ”Perhe – julistus maail-
malle”, Liahona, marraskuu 2010, s. 129.)

Aiheeseen liittyviä kohtia: 1. Moos. 2:24; 
Ps. 127:3; Mal. 3:23–24; OL 131:1–4

9. Käskyt
Käskyt ovat ne lait ja vaatimukset, jotka 
Jumala antaa ihmiskunnalle. Me ilmaisemme 
rakkautemme Häneen pitämällä Hänen käs-
kynsä (ks. Joh. 14:15). Käskyjen pitäminen 
tuo siunauksia Herralta (ks. OL 82:10).

Kaksi tärkeintä käskyä ovat nämä: 
”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydä-
mestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. – – 
Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” 
(Matt. 22:36–39.)

Kymmenen käskyä ovat tärkeä osa evan-
keliumia ja iankaikkisia periaatteita, jotka 
ovat välttämättömiä korotuksellemme 
(ks. 2. Moos. 20:3–17). Herra ilmoitti ne 
Moosekselle muinaisina aikoina, ja Hän 
on ilmaissut ne uudelleen myöhempien 
aikojen ilmoituksissa.

Muita käskyjä ovat muun muassa rukoi-
leminen päivittäin (ks. 2. Nefi 32:8–9), 
evankeliumin opettaminen muille (ks. 

Matt. 28:19–20), siveyden lain noudatta-
minen (ks. OL 46:33), täysien kymmenys-
ten maksaminen (ks. Mal. 3:8–10), paas-
toaminen (ks. Jes. 58:6–7), muille anteeksi 
antaminen (ks. OL 64:9–11), kiitollisuuden 
hengessä eläminen (ks. OL 78:19) sekä 
viisauden sanan noudattaminen (ks. OL 
89:18–21).

Aiheeseen liittyviä kohtia: 1. Moos. 39:9; Jes. 
58:13–14; 1. Nefi 3:7; Moosia 4:30; Alma 
37:35; Alma 39:9; OL 18:15–16; OL 88:124

Lisää tietoa näistä aiheista: verkkosivus-
tolla lds. org > Teachings > Gospel Topics; 
tai Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen 
hakuteos, 2005.
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3. Nefi
4. Nefi
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Eterin levyt

Pronssilevyt

Sisällytettiin  
lyhentämättöminä
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Moronin lyhentämät
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Lehin kirja
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116- sivuinen kään-
nös, jonka Martin 

Harris kadotti)
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Mormonin sanat
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* Vuosiluvut kuvaavat likimääräistä ajanjaksoa, jonka kukin levykokoelma kattaa.
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1  Jotkut nefiläiset yrittävät ottaa jälleen haltuunsa Nefin 
maan. He taistelevat keskenään, ja eloonjääneet palaavat Sara-
hemlaan. Senif kuuluu tähän ryhmään. (Ks. Omni 27–28; Moosia 
9:1–2.)

2  Senifin johtama nefiläisten ryhmä asettuu asumaan lamanilais-
ten keskuuteen Nefin maahan (ks. Omni 29–30; Moosia 9:3–5).

Kun Senif oli kuollut, hänen poikansa Nooa hallitsi jumalatto-
muudessa. Abinadi kehotti kansaa tekemään parannuksen. Alma 
oli kuuliainen Abinadin sanomalle ja opetti sitä muille Mormonin 
vesien luona. (Ks. Moosia 11–18.)

3  Alma ja hänen väkensä lähtevät pois kuningas Nooan luota 
ja matkaavat Helamin maahan (ks. Moosia 18:4–5, 32–35; 
23:1–5, 19–20).

Lamanilaiset hyökkäsivät Nooan kansan kimppuun Nefin maassa. 
Nooan poika Limhi hallitsi aikana, jolloin kansa eli lamanilaisten 
orjuuttamana. (Ks. Moosia 19–20.)

4  Yritys löytää Sarahemla: Limhi lähettää ryhmän etsimään 
Sarahemlaa ja pyytämään apua. Ryhmä löytää tuhoutuneen kan-
sakunnan rauniot ja 24 kultalevyä. (Ks. Moosia 8:7–9; 21:25–27.)

5  Ammonin johtama tutkimusretkikunta lähtee Sarahemlasta 
etsimään niiden jälkeläisiä, jotka olivat menneet Nefin maahan 
(ks. Moosia 7:1–6; 21:22–24).

6  Limhin kansa pakenee orjuudesta, ja Ammon johtaa heidät 
takaisin Sarahemlaan (ks. Moosia 22:10–13).

Lamanilaiset lähettivät sotajoukon Limhin ja tämän kansan 
perään. Kun sotajoukko eksyi erämaassa, se löysi Alman ja 
tämän kansan Helamin maasta. Lamanilaiset saattoivat heidät 
orjuuteen. (Ks. Moosia 22–24.)

7  Alman väki pakenee orjuudesta ja kulkee Sarahemlaan (ks. 
Moosia 24:20–25).

Sarahem-
lan maa

Nefin maa 
(Lehi- Nefi)

Mormonin vedet

Alman kansa 
pakenee

Yritys löytää Sarahemla

Limhin 
kansan pako

Ammonin johtama 
tutkimusretkikunta

Senifin johtama 
nefiläisryhmä

Jotkut nefiläiset yrittä-
vät ottaa jälleen hal-
tuunsa Nefin maan Helamin maa

1

2

5

6

4

3

7

Alma ja hänen kan-
sansa lähtevät

Katsaus lukujen Moosia 7–24 matkoihin

Jerediläisten kansakunnan rauniot 
pohjoisenpuoleisessa maassa

24 kultalevyä 
(Eterin kirja)
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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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