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Tämä teos on nimensä mukaisesti opas pyhien kirjoitusten
tutkimiseen. Opas sisältää monia osia, jotka auttavat sinua
ymmärtämään paremmin lukemaasi.

Johdanto
Lukujen metallilevyjä esittäviin kuviin painettujen
johdantojen jälkeen on esitelty lukutehtävään sisältyvät

luvut. Tässä osassa on seuraavanlaisia tietoja:

• historiallinen tausta

• selvitys siitä, kuinka tämä pyhien kirjoitusten jakso liittyy sitä
edeltäviin ja sitä seuraaviin lukuihin

• ennen lukemista tai lukemisen aikana pohdittavia kysymyksiä
ja ajatuksia, jotka auttavat sinua keskittymään kohdan
sanomaan

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Kohdasta ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen” saat
apua vaikeisiin sanoihin ja ilmauksiin sekä selityksiä,

joiden avulla voit ymmärtää paremmin pyhien kirjoitusten koh-
dan ajatuksia ja käsitteitä. Selityksissä on usein kirkon johtavien
auktoriteettien lausuntoja.

B

A

Oletko koskaan ajatellut, minkälaista elämäsi olisi ilman
Raamattua ja Mormonin Kirjaa? Mitä tietäisit tämän
maanpäällisen elämän tarkoituksesta ja siitä, mitä kuoleman
jälkeen on odotettavissa? Aivan kuten Mormonin Kirja on
meille varma todiste siitä, että Joseph Smith oli Jumalan
profeetta, Nefin levyt ja vaskilevyt olivat nefiläisille todisteita
siitä, että Herra todella johdatti heidän esivanhempansa
Jerusalemin maasta.

Muista Moosian kirjan lukuja 1–5 lukiessasi, että Herran
opetuksia ei annettu jumalattomien ihmisten kutsumiseksi
parannukseen. Nämä nefiläiset olivat kuuliaisia käskyille
ja uskollisia liitoilleen ja siitä syystä kuningas Benjamin
halusi antaa heille uuden nimen (ks. Moosia 1:11). Kiinnitä
huomiota siihen, mikä uusi nimi oli, ja millä tavalla sinä
voit saada saman siunauksen.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Moosia 1

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi Moosian kirjan lukua 1.

Kirjoita päiväkirjaan

Kuvittele olevasi Moosia toinen, kuningas Benjaminin poika.
Tutki kohtaa Moosia 1:1–8 ja kirjoita sitten päiväkirjaan
yhteenveto neuvoista, jotka isäsi antoi sinulle noissa jakeissa.
Muista sisällyttää siihen ainakin kaksi hänen opettamaansa
pyhiä kirjoituksia koskevaa tärkeätä periaatetta.

Tee tietokilpailukysymyksiä

Kertaa kohta Moosia 1:11–18 ja kirjoita ainakin kolme tietokil-
pailukysymystä: yksi jakeista 11–12, yksi jakeista 13–15 ja yksi
jakeista 16–18. Muista liittää vastaukset mukaan.

Salaisuuksia (jae 5) –
Totuuksia, joista saa tietää vain
uskon ja ilmoituksen kautta

Avionrikkojaksi (jae 13) –
Uskottomaksi liitoille ja
lupauksille, moraalittomaksi

Moosia 1
Pyhien aikakirjojen tärkeys

Lähestyessään elämänsä
loppua kuningas Benjamin
halusi puhua kansalleen
evankeliumista ja ilmoittaa
heidän uuden kuninkaansa.
Kuningas Benjaminin
puhe alkaa Moosian kirjan
luvusta 2 ja jatkuu
lukujen 3 ja 4 läpi. Tämä
voimallinen saarna voi
auttaa meitä ymmärtämään

evankeliumia. Muista, ettei tätä saarnaa esitetty uskottomille
jäsenille vaan rauhassa elävälle kansalle. Kuningas Benjaminin
kansa oli uskollisia jäseniä, jotka olivat valmiita ottamaan
seuraavan askeleen edistymisessään kohti hengellistä uudes-
tisyntymistä (ks. Moosia 1:11; 5:7). Kun tutkit kuningas
Benjaminin saarnaa, pane merkille ne syyt, jotka hän antaa
pyrkimykselle tulla ”pyhäksi Herran Kristuksen sovituksen
kautta” (Moosia 3:19).

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Moosia 2:16–17 – Miksi Jumala edellyttää meidän
palvelevan toinen toistamme?
Presidentti Marion G. Romney ensimmäisestä presidenttikun-
nasta on opettanut:

”Palveleminen ei ole taakka, jota pitää kestää täällä maan päällä
voidakseen ansaita oikeuden asua selestisessä valtakunnassa.
Palveleminen on se kude, josta kudotaan korotettu elämä
selsestisessä valtakunnassa.

Kun tiedämme, että juuri palveleminen antaa taivaalliselle
Isälle täyttymyksen, ja kun tiedämme, että haluamme olla siellä,
missä Hän on, ja olla sellaisia kuin Hän on, niin miksi meitä
pitää käskeä palvelemaan toisiamme? Oi sitä kirkkauden päivää,
kun kaikki tämä tapahtuu luonnostaan, koska sydämemme
on puhdas. Silloin meitä ei tarvitse käskeä, koska olemme itse
kokeneet, että olemme todella onnellisia vain siten, että palve-
lemme epäitsekkäästi.” (”Omavaraisuuden selestinen luonne”,
Valkeus, huhtikuu 1983, s. 184.)
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Moosia 2
Jumalan palveleminen
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Kohdassa ”Pyhien kirjoitusten tutkiminen” on
kysymyksiä ja tehtäviä, joiden avulla voit löytää,

ajatella ja soveltaa pyhissä kirjoituksissa olevia evankeliumin
periaatteita. Kirjassa ei ole kirjoitustilaa, joten sinun on
suoritettava nämä tehtävät vihkoon tai erilliselle paperille.

Seuraavat vaiheet auttavat sinua tutkiessasi pyhiä kirjoituksia

• Aloita rukouksella.

• Lue tutkimasi luvun johdanto ja harkitse, mitä muita opiskelu-
taitoja voit käyttää kohdasta ”Ennen lukemista” (ks. s. 3–4).

• Lue lukutehtävään kuuluva luku ja käytä avuksesi siihen
liittyviä selityksiä kohdasta ”Pyhien kirjoitusten ymmärtä-
minen”. Käytä kohdan ”Lukemisen aikana” opiskelutaitoja
(ks. s. 4–5). Kirjoita huomiosi ja kysymyksesi vihkoosi.
Kirjoita myös itsellesi tärkeistä tunteista tai vaikutelmista.

• Suorita tutkimaasi lukuun liittyvät tehtävät kohdasta ”Pyhien
kirjoitusten tutkiminen”. Joskus saat valita, mitkä tehtävistä
suoritat. Jos haluat oppia lisää, tee kaikki tehtävät.

Kotiopiskeluseminaariohjelma
Jos olet kotiopiskeluseminaariohjelmassa, niin sivulla 7 olevasta
lukuaikataulusta käy ilmi, mitä sinun pitäisi lukea kunakin
seminaariviikkona. Muista, että seminaari on päivittäinen
uskonnon opiskeluohjelma, että pyhien kirjoitusten lukemisen
rukoillen pitäisi olla jokapäiväinen käytäntö ja että sinun pitäisi
suorittaa seminaaritehtäväsi jokaisena koulupäivänä, vaikka et
käykään seminaarissa joka päivä. Jos seminaarivuodessasi on
enemmän tai vähemmän kuin 36 viikkoa, opettajasi kertoo, mitä
lukuja sinun pitää lukea viikolla ja mitä tehtäviä sinun pitää
suorittaa. Pyhien kirjoitusten lukeminen ja tämän opiskeluoppaan
tehtävien suorittaminen vie 30–40 minuuttia jokaisena sellaisena
koulupäivänä, jolloin et käy seminaariluokassa.

Anna opettajallesi joka viikko ne vihkosi sivut, joissa on sillä
viikolla kirjoittamiasi ajatuksia pyhistä kirjoituksista ja opiske-
luoppaan tehtävistä. Opettajasi lukee ne ja vastaa niihin ja
palauttaa vihkon sinulle. Voit käyttää kahta vihkoa vuoroviikoin.
Voit myös kirjoittaa irtolehtikansioon ja antaa kunkin viikon sivut
opettajallesi. Kun opettajasi palauttaa sivut, pane ne takaisin
kansioosi.

Päiväseminaariohjelma
Jos olet mukana päiväseminaariohjelmassa, käytä tätä
opiskeluopasta opettajasi ohjeiden mukaan.
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Tämän opiskeluoppaan tarkoitus on auttaa sinua lukemaan,
tutkimaan ja ymmärtämään pyhiä kirjoituksia. Koska suurin osa
opiskeluajastasi kuluu pyhien kirjoitusten lukemiseen ja pohti-
miseen, tämän osuuden tarkoitus on auttaa sinua tekemään se
paremmin.

Vanhin Howard W. Hunter, joka oli tuolloin kahdentoista
apostolin koorumin jäsen, antoi kirkon jäsenille arvokkaita
neuvoja pyhien kirjoitusten tutkimisesta. Niistä on yhteenveto
ohessa. Voit kirjoittaa hänen ajatuksensa korttiin ja asettaa kortin
sellaiseen paikkaan, josta näet sen opiskellessasi.

• Lue huolellisesti, niin että ymmärrät lukemasi.

• Opiskele joka päivä.

• Varaa opiskeluun säännöllinen aika joka päivä.

• Opiskele paikassa, jossa voit keskittyä ilman häiriöitä ja
keskeytyksiä.

• Opiskele tietyn aikaa mieluummin kuin että luet tietyn määrän
lukuja tai sivuja.

• Laadi opiskelusuunnitelma. 
(Ks. ”Pyhien kirjoitusten lukeminen”, Valkeus, toukokuu 1980,
s. 102–105.)

Pyhien kirjoitusten oppaassa olevista opiskelun apuneuvoista
ja hyvistä opiskelutaidoista on hyötyä pyhien kirjoitusten
tutkimisessasi.

Opiskelutaidot
Nefi sanoi, että meidän pitäisi ”iloita” (2. Ne. 32:3) pyhistä
kirjoituksista, ja Jeesus käski nefiläisiä tutkistelemaan niitä
”ahkerasti” (3. Ne. 23:1). Tällainen tutkiminen on jotain muuta
kuin sitä, että luet lukutehtävän nopeasti. Seuraavat ajatukset ja
taidot auttavat sinua oppimaan enemmän tutkiessasi. Ne on
jaettu kolmeen eri osaan: ennen lukemista, lukemisen aikana ja
lukemisen jälkeen.

Ennen lukemista
Rukoile

Pyhät kirjoitukset
kirjoitettiin innoituk-
sen avulla. Siksi me
ymmärrämme niitä
parhaiten, kun meillä
on Henki apunamme.
Vanhasta testamentista
luemme pappi Esrasta,
joka ”tahtoi kaikesta
sydämestään tutkia
Herran lakia” (Esra 7:10).
Valmista sydäntäsi
lukemaan pyhiä kirjoi-

tuksia rukoilemalla joka kerta ennen kuin alat lukea.

Hanki taustatietoa
Pyhien kirjoitusten historiallisen taustan ymmärtäminen auttaa
sinua ymmärtämään paremmin lukemaasi. Pyhien kirjoitusten
oppaassa on lyhyt katsaus kunkin kirjan historialliseen taustaan,
sisältöön ja pääaiheisiin. Opin ja Liittojen Kirjan lukujen joh-
dannot kertovat lyhyesti ilmoitusten historiallisesta taustasta.
Kolmoissidoksen lopussa olevassa hakusanaluettelossa on myös
hyödyllistä tietoa. Tässä opiskeluoppaassa on jonkin verran
taustatietoa monista pyhien kirjoitusten luvuista. Jos sinulla on 

aikaa, voit myös etsiä luke-
miisi pyhien kirjoitusten
kohtiin liittyvää taustatietoa
muista kirkon julkaisemista
kirjoista.

Esitä kysymyksiä
Ennen kuin alat lukea, sinun
kannattaa esittää itsellesi
seuraavanlaisia kysymyksiä:
”Kuka nämä jakeet kirjoitti?”
”Kenelle?” ”Miksi tämä

opetus on pyhissä kirjoituksissa?” ”Mitä haluan tietää tai oppia,
kun luen tänään?” ja ”Mitä Herra haluaisi minun oppivan näistä
kohdista?” Kun luet pyhiä kirjoituksia, etsi vastauksia kysy-
myksiisi. Muista, että voit etsiä vastauksia myös Pyhien kirjoitusten
oppaassa olevista opiskelun apuneuvoista sekä muista kirkon
kirjoista ja julkaisuista.
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Lue lukujen johdannot ja yhteenvedot jakeista
Lukujen johdannot ja yhteen-
vedot jakeista ovat luvun
tai osan pääajatusten yksin-
kertaisia yhteenvetoja. Luvun
johdannon lukeminen ennen
luvun lukemista ei ole vain
hyvä tapa opiskella vaan
se auttaa sinua myös valmis-
tautumaan tekemään kysy-
myksiä ja etsimään vastauksia
lukiessasi.

Lukemisen aikana
Älä pelkää pysähtyä
Useimmat kultahiput eivät löydy maan pinnalta – ne täytyy
kaivaa esiin. Pyhien kirjoitusten tutkimisesi on paljon
arvokkaampaa, jos hidastat tahtia tai pysähdyt ja suoritat
annettuja opiskelutehtäviä.

Etsi niiden sanojen merkitys, joita et ymmärrä
Tämän opiskeluoppaan
kohdat ”Pyhien kirjoitusten
ymmärtäminen” auttavat
sinua ymmärtämään monia
vaikeita sanoja ja ilmaisuja.

Huomaa, että joskus Herra
on innoittanut profeettojaan
sisällyttämään kirjoituksiinsa
selityksiä, jotka auttavat
meitä tietämään sanojen ja
ilmausten merkityksen. Lue
esimerkiksi kohta Moosia 3:19,
niin saat tietää, mitä kunin-
gas Benjamin tarkoitti lapsen
kaltaiseksi tulemisella.

Käytä Pyhien kirjoitusten oppaan apuneuvoja
Katso ”Opiskelun apuneuvoja” Pyhien kirjoitusten oppaassa.

Sovella pyhien kirjoitusten kohtaa itseesi
Kun käytät omaa nimeäsi jakeessa, pyhien kirjoitusten opetuk-
sista tulee henkilökohtaisempia. Miten esimerkiksi kohta
KH Moos. 1:39 muuttuu, kun korvaat omalla nimelläsi sanan
”ihminen”?

Kuvittele
Kuvittele tapahtumat mielessäsi. Kun esimerkiksi luet Ensim-
mäisen Mooseksen kirjan lukua 37, kuvittele, miltä sinusta
tuntuisi, jos olisit yksi perheen nuoremmista pojista ja kaikki

vanhemmat veljesi vihaisivat sinua
ja olisivat sinulle kateellisia.

Toisinaan meitä kehotetaan pyhissä
kirjoituksissa kuvittelemaan jotakin.
Lue Al. 5:15–18 ja pysähdy tekemään
kuten Alma ehdottaa. Kirjoita kaikessa
rauhassa, miltä sinusta tuntui, kun
kuvittelit näiden jakeiden tapahtumia.

Etsi yhdistäviä sanoja
Yhdistäviä sanoja ovat esimerkiksi ja, mutta, koska, siksi ja siitä
huolimatta. Kun luet tällaisen sanan, pane merkille, miten se
auttaa sinua ymmärtämään kahta tai useampaa ajatusta. Joskus
sanat osoittavat, kuinka asiat ovat samanlaisia tai erilaisia.

Jos esimerkiksi mietit, mitä sana tähden ilmaisee kohdassa Moosia
26:2–3, voit oppia tärkeän totuuden pyhien kirjoitusten
tutkimisesta.

Tähden ilmaisee syy- ja
seuraussuhteen ihmisten
epäuskon ja sen välillä, että
he eivät kyenneet ymmär-
tämään pyhiä kirjoituksia
eivätkä profeettojen sanoja.

Lue kohta LK 45:30–32 ja pane merkille, kuinka sana mutta
osoittaa, millainen ero on jumalattomien ja vanhurskaiden välillä
myöhempinä aikoina.

Sanan mutta korostaminen
voi antaa meille varmuuden
siitä, että vanhurskaita varjel-
laan joiltakin toista tulemista
edeltäviltä hävityksiltä.

Etsi kaavoja
Kohdassa 2. Ne. 31:2 Nefi sanoi haluavansa kirjoittaa muutaman
sanan Kristuksen opista. Sitten jakeessa 21 hän todisti juuri
selittäneensä Kristuksen opin. Kun tiedämme, että Nefi opetti
Kristuksen opin jakeissa 2–21, meidän pitäisi tutkia tarkemmin
näitä Nefin sanoja saadaksemme tietää, mikä on Kristuksen oppi.

Toinen esimerkki kaavojen etsimisestä on etsiä profeetan selitystä
syystä ja seurauksesta tarkkailemalla, miten hän käyttää sanoja

jos ja niin. Kolmannen
Mooseksen kirjan luvussa
26 Mooses profetoi siu-
nauksista tai kirouksista,
jotka kohtaisivat Israelin
lapsia. Katso jakeita 3–4, 18,
23–24, 27–28 ja 40–42 ja
pane merkille, että Mooses
käytti jos-niin -kaavaa

opettaessaan Israelin lapsille, mitä tapahtuisi, jos he noudattai-
sivat tai jättäisivät noudattamatta Herran käskyjä.

Jonkin sanan tai ajatuksen toistuminen on myös kaava, johon
kannattaa kiinnittää huomiota. Huomaa esimerkiksi, kuinka
monta kertaa kastaminen mainitaan luvussa 3. Ne. 11.

Etsi luetteloita pyhistä kirjoituksista
Luettelot auttavat sinua ymmärtämään selvemmin, mitä Herra
ja Hänen profeettansa opettavat. Kymmenen käskyä on luettelo
(ks. 2. Moos. 20). Autuudenlupaukset kohdassa 3. Ne. 12:3–11
on helposti havaittava luettelo. Muiden luetteloiden löytäminen
voi edellyttää vähän enemmän työtä. Tee esimerkiksi kohdasta
LK 68:25–31 luettelo siitä, mitä vanhempien on Herran mukaan
opetettava lapsilleen.

30. Ja sen ssukupolven aikana paka-
nain ajat täyttyvät.

31. Ja siinä sukupolvessa on oleva 
tniitä, jotka eivät kuole, ennen kuin he
näkevät vitsauksen tulevan kuin
tulva, sillä utuhoisa tauti on käyvä  yli
maan.

32. Mutta minun opetuslapseni
vseisovat pyhissä paikoissa eivätkä
horju; mutta jumalattomien keskuu-
dessa ihmiset korottavat äänensä ja
wkiroavat Jumalan ja kuolevat.

2. He eivät uskoneet, mitä oli sanot-
tu bkuolleiden ylösnousemuksesta,
eivätkä he uskoneet Kristuksen tule-
miseen.

3. Eivätkä he nyt epäuskoisuutensa
tähden voineet ymmärtää Jumalan
sanaa; ja heidän sydämensä paatuivat.
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Esitä kysymyksiä
Esitä jatkuvasti kysymyksiä kuten sinua neuvottiin kohdassa
”Ennen lukemista”. Lukiessasi voit sitten muokata ennen
lukemistasi esittämäsi kysymykset uuteen muotoon tai keksiä
täysin erilaisia kysymyksiä. Vastausten etsiminen kysymyksiin
on yksi tärkeimpiä keinoja saada lisää ymmärrystä pyhien
kirjoitusten tutkimisesta. Yksi tärkeimpiä kysymyksiä on: ”Miksi
Herra on innoittanut kirjoittajaa sisällyttämään tämän asian
pyhiin kirjoituksiin?” Etsi selviä vihjeitä, joita kirjoittajat joskus
antavat sanoessaan esimerkiksi ”ja siten me näemme”.

Vastaa pyhissä kirjoituksissa esitettyihin kysymyksiin
Monta kertaa Herra esittää kysymyksen ja vastaa sitten siihen.
Hän kysyi nefiläisiltä opetuslapsilta: ”Millaisia miehiä teidän
siis tulisi olla?” Sitten Hän vastasi: ”Sellaisia kuin minä olen.”
(3. Ne. 27:27.)

Toisissa tapauksissa esitetään kysymys mutta vastausta ei anneta –
yleensä siksi, että kirjoittajan mielestä vastaus on itsestään selvä.
Joskus kirjoittajat eivät anna vastausta sen vuoksi, että esitetty
kysymys edellyttää pohtimista eikä vastausta löydä välittömästi.
Lue esimerkiksi kohta Alma 5:14–33 ja vastaa näissä jakeissa
oleviin kolmeen kysymykseen ikään kuin olisit itse paikalla.

Etsi malleja ja vertauskuvallisia merkityksiä
Profeetat käyttävät usein vertauskuvia ja kuvakieltä välittääkseen
sanomansa voimallisemmin. Vertaukset ovat esimerkiksi keino
kertoa sanoma yksinkertaisesti tavalla, jolla on paljon syvempi
merkitys. Vertauksen kertomus tekee opetettavasta asiasta mieleen
painuvamman ja merkityksellisemmän ja helpomman muistaa.

Seuraavat ehdotukset voivat auttaa sinua ymmärtämään pyhien
kirjoitusten vertauskuvia:

1. Etsi selitys pyhistä kirjoituksista. Esimerkiksi Lehi näki näyn
Ensimmäisen Nefin kirjan luvussa 8. Nefi sai myöhemmin
näyn, jossa hän näki sen, mitä hänen isänsä oli nähnyt,
sekä sen, mitä hänen isänsä näyn vertauskuvat tarkoittavat
(ks. 1. Ne. 11–14). Toisinaan selitys voi löytyä pyhien kirjoitusten
rinnakkaisviitteiden avulla.

2. Mieti vertauskuvan piirteitä ja sitä, mitä vertauskuva voisi
opettaa sinulle. Alma käytti tätä taitoa selittäessään Liahonaa
pojalleen Helamanille (ks. Al. 37:38–47).

3. Mieti, opettaako vertauskuva sinulle jotakin Vapahtajasta.
Herra sanoi Aadamille, että ”kaikki on luotu ja tehty
todistamaan minusta” (KH Moos. 6:63). Kuinka esimerkiksi
eri piirteet kertomuksessa, jossa Abraham valmistautuu
uhraamaan poikansa Iisakin, todistavat Jeesuksen Kristuksen
uhrista? (ks. 1. Moos. 22:1–19; MK Jaak. 4:5).

Kirjoita
Pidä lähettyvillä paperia tai
vihko, niin että voit kirjoittaa
muistiin asioita, jotka haluat
muistaa, kuten luetteloita,
saamiasi oivalluksia tai luke-
misesi herättämiä tunteita. Jos
haluat muistaa saamasi ajatukset
tai oivallukset, kun luet saman
kohdan seuraavan kerran,
voit kirjoittaa ne myös kirjasi
marginaaliin.

Monet ihmiset haluavat merkitä
pyhiin kirjoituksiinsa näkyviin
tärkeitä sanoja ja ilmauksia.
Ei ole oikeaa tai väärää tapaa
tehdä sitä. (Ehkä et halua tehdä sitä lainkaan.) Toiset ympyröivät
jakeen numeron tai värittävät tai alleviivaavat tärkeitä sanoja ja
ilmauksia, jotka antavat jakeelle erityisen merkityksen. Toinen
tapa merkitä pyhiä kirjoituksia on kirjoittaa marginaaliin rinnak-
kaisviite toiseen pyhien kirjoitusten kohtaan. Kun teet näin
monen samaa aihetta käsittelevän jakeen kohdalla, saat tiettyä
aihetta käsittelevän pyhien kirjoitusten kohtien ketjun, jonka
löydät minkä tahansa ketjun kohdan avulla. Pyhien kirjoitusten
merkitseminen auttaa usein löytämään tärkeitä jakeita nopeammin.

Lukemisen jälkeen
Pohdi
Pohtiminen tarkoittaa sitä, että miettii syvällisesti jotakin, esittää
kysymyksiä ja arvioi, mitä tietää ja mitä on oppinut. Joskus sitä
sanotaan pyhissä kirjoituksissa tutkimiseksi tai tutkistelemiseksi
(ks. Joos. 1:8). Pyhissä kirjoituksissa on monia hyviä esimerkkejä
siitä, kuinka tärkeitä ilmoituksia on saatu pohtimisen, etenkin
pyhien kirjoitusten kohtien pohtimisen, ansiosta (ks. LK 76:15–20;
138:1–11).

Sovella pyhiä kirjoituksia itseesi
Pyhien kirjoitusten sovel-
taminen tarkoittaa sitä, että
vertaat niitä omaan elämääsi.
Jotta voisit soveltaa pyhiä
kirjoituksia itseesi, sinun
on esitettävä sellaisia kysy-
myksiä kuten ”Mitä evan-
keliumin periaatteita juuri
lukemassani kohdassa
opetetaan?” ja ”Kuinka nämä
periaatteet liittyvät minun
elämääni?” Tärkeä osa

pyhien kirjoitusten soveltamista omaan elämääsi on kuunnella
Hengen kehotuksia, sillä Herra lupasi, että Henki ”johtaa teidät
tuntemaan koko totuuden” (Joh. 16:13).

Esimerkiksi Nefi sovelsi pyhiä kirjoituksia itseensä ja perhee-
seensä liittämällä joitakin Jesajan opettamia periaatteita heidän
tilanteeseensa. Hän opetti veljilleen, että Israelin lasten tavoin
hekin olivat etääntyneet Jumalasta – Jumala ei hylännyt heitä.
Hän opetti heille myös, että jos he tekisivät parannuksen,
Herra olisi armollinen ja antaisi heille anteeksi (ks. 1. Ne. 19:24;
21:14–16). Nefi sanoi, että kun hän sovelsi Jesajan sanoja itseensä
ja veljiinsä, heidän uskonsa Jeesukseen Kristukseen Lunastajana
vahvistuisi (ks. 1. Ne. 19:23).
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Lue uudelleen
Me emme ymmärrä kaikkea 
pyhien kirjoitusten kohdan
antia ensimmäisellä luku-
kerralla. Itse asiassa pyhien
kirjoitusten todellinen
ymmärtäminen vaatii elin-
ikäistä opiskelua. Usein
me alamme nähdä kaavoja,
kuvitella paremmin
mielessämme ja ymmärtää
syvällisemmin pyhiä
kirjoituksia vasta toisella tai
kolmannella lukemisella.
Voit etsiä uusia opetuksia ja
esittää erilaisia kysymyksiä
lukiessasi kohtaa uudestaan. Yritä kirjoittaa kertomus tai vain jae
tai pari omin sanoin, niin huomaat, oletko ymmärtänyt lukemasi
vai et. Näin opit ymmärtämään pyhiä kirjoituksia paremmin.

Kirjoita
Jotkut pitävät päiväkirjaa, johon he kirjoittavat pääajatuksen
lukemastaan, mitä tunteita se heissä herättää tai kuinka he
arvelevat lukemansa soveltuvan heidän elämäänsä. Jos käytät
tätä opasta kotiopiskeluseminaarissa, joudut täyttämään
opiskeluvihkoa saadaksesi päästötodistuksen. Tämä vihko
on kuin pyhien kirjoitusten lukupäiväkirja.

On myös hyvä puhua
muiden kanssa siitä, mitä
olet lukenut. Kun kirjoitat
muistiin huomioitasi,
niin muistat, mistä haluat
keskustella, ja kun kes-
kustelet siitä, mitä olet
oppinut, opit ymmärtämään
ja muistamaan paremmin
lukemaasi.

Sovella
Todellinen pyhistä kirjoituksista saamasi tiedon arvo on siinä,
että elät oppimasi mukaan. Lähempi yhteys Herraan ja Hänen
suomansa rauhan tunteminen ovat vain muutamia evankeliumin
mukaan elävien ihmisten saamista siunauksista. Herra sanoi
myös, että ne, jotka elävät oppimansa mukaan, saavat lisää, kun
taas ne, jotka eivät elä oppimansa mukaan, menettävät senkin
tiedon, mitä heillä on (ks. Al. 12:9–11).

”Iloitkaa Kristuksen sanoista; sillä katsokaa,
Kristuksen sanat ilmoittavat teille kaiken,
mitä teidän on tehtävä.” (2. Ne. 32:3.)
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Päivät, jolloin luen vähintään Lukutehtävän luvut, jotka luen tällä viikolla
kymmenen minuuttia

1098765432Moroni 1Viikko 36SULAPETOKETIMA

151413121110Eter 9Viikko 35SULAPETOKETIMA

8765432Eter 1Viikko 34SULAPETOKETIMA

987654Mormon 3Viikko 33SULAPETOKETIMA

2Mormon 14. Nefi3029283. Nefi 27Viikko 32SULAPETOKETIMA

26252423222120193. Nefi 18Viikko 31SULAPETOKETIMA

1716151413123. Nefi 11Viikko 30SULAPETOKETIMA

109876543. Nefi 3Viikko 29SULAPETOKETIMA

23. Nefi 1161514Helaman 13Viikko 28SULAPETOKETIMA

12111098Helaman 7Viikko 27SULAPETOKETIMA

65432Helaman 1Viikko 26SULAPETOKETIMA

636261605958Alma 57Viikko 25SULAPETOKETIMA

5655545352Alma 51Viikko 24SULAPETOKETIMA

5049484746Alma 45Viikko 23SULAPETOKETIMA

4443424140Alma 39Viikko 22SULAPETOKETIMA

38373635Alma 34Viikko 21SULAPETOKETIMA

333231302928Alma 27Viikko 20SULAPETOKETIMA

2625242322Alma 21Viikko 19SULAPETOKETIMA

201918171615Alma 14Viikko 18SULAPETOKETIMA

131211109Alma 8Viikko 17SULAPETOKETIMA

76543Alma 2Viikko 16SULAPETOKETIMA

Alma 1292827Moosia 26Viikko 15SULAPETOKETIMA

252423222120Moosia 19Viikko 14SULAPETOKETIMA

18171615141312Moosia 11Viikko 13SULAPETOKETIMA

1098765Moosia 4Viikko 12SULAPETOKETIMA

32Moosia 1Mormonin SanatOmniViikko 11SULAPETOKETIMA

JaaromEnos76Jaakob 5Viikko 10SULAPETOKETIMA

432Jaakob 133322. Nefi 31Viikko 9SULAPETOKETIMA

30292827262. Nefi 25Viikko 8SULAPETOKETIMA

242322212019181716151413122. Nefi 11Viikko 7SULAPETOKETIMA

109872. Nefi 6Viikko 6SULAPETOKETIMA

54322. Nefi 1Viikko 5SULAPETOKETIMA

22212019181. Nefi 17Viikko 4SULAPETOKETIMA

16151413121. Nefi 11Viikko 3SULAPETOKETIMA

109876541. Nefi 3Viikko 2SULAPETOKETIMA

21. Nefi 1”Lyhyt selostus, alkuperä, todistukset ...”

”Mormonin Kirjan nimilehti””Pyhien kirjoitusten tutkiminen”Viikko 1SULAPETOKETIMA

Mormonin Kirjan lukuaikataulu
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Tervetuloa Mormonin Kirjan pariin

Mormonin Kirja – toinen todistus
Jeesuksesta Kristuksesta
Sinulta on ehkä kysytty ja olet saattanut itsekin miettiä: ”Mikä
Mormonin Kirja oikeastaan on?” Herra on ilmoittanut, että
Mormonin Kirja ”sisältää erään kukistuneen kansan aikakirjat
ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden” (LK 20:9).
Hän on myös sanonut, että Mormonin Kirja todistaa Raamatun
totuuden ja että Jumala kutsuu ja innoittaa profeettoja tänä
aikana samoin kuin muinoin (ks. LK 20:10–12).

Tehdäkseen maailmalle selväksi, mikä Mormonin Kirja on, vanhin
Boyd K. Packer kahdentoista apostolin koorumista julisti vuonna
1982: ”Johtavat veljet ovat äskettäin päättäneet, että tästedes
Mormonin Kirjan nimeen lisätään alaotsikko ’Another Testament
of Jesus Christ’ [Toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta].”
(Ks. ”Pyhät kirjoitukset”, Valkeus, huhtikuu 1983, s. 106).

Mormonin Kirjan perustehtävä on ensiksi, ”että juutalaiset ja
pakanat saisivat varmuuden siitä, että Jeesus on Kristus,
iankaikkinen Jumala, joka ilmoittaa itsensä kaikille kansoille”
(Mormonin Kirjan nimilehti). Mormonin Kirjan toinen tarkoitus
on todistaa maailmalle, että Joseph Smith on Jumalan tosi
profeetta, ja siitä seuraa, että kirkko on tosi ja hänen jälkeensä
tulleet profeetat puhuvat Jumalan nimessä (ks. LK 20:8–12).
Kolmas tehtävä on ”saada ihmiset tulemaan Aabrahamin Jumalan
ja Iisakin Jumalan ja Jaakobin Jumalan tykö ja pelastumaan”
(1. Ne. 6:4).

Mitä Mormonin Kirjan tutkiminen
voi merkitä minulle?
Jotkut ihmiset ihmettelevät, miksi me tarvitsemme Mormonin
Kirjaa Raamatun lisäksi. Presidentti Ezra Taft Benson opetti
kahdentoista apostolin koorumin presidenttinä ollessaan:

”Mormonin Kirja, Joosefin aikakirja, vahvistaa ja selventää
Raamattua. Se poistaa kompastuskiviä, se palauttaa monia selkeitä
ja kallisarvoisia asioita. Me todistamme, että yhdessä käytettyinä
Raamattu ja Mormonin Kirja kumoavat vääriä oppeja, asettavat
riitoja ja saavat aikaan rauhan. (Ks. 2. Ne. 3:12.)

Meidän ei tarvitse todistaa, että Mormonin Kirja on totta. Kirja
itse todistaa itsestään. Meidän ei tarvitse muuta kuin lukea sitä ja
julistaa sitä! Mormonin Kirja ei ole koetuksella – koetuksella ovat
maailman ihmiset ja myös kirkon jäsenet siinä, mitä he tekevät
tällä toisella todistuksella Kristuksesta.

Minä todistan, että Mormonin Kirja on Jumalan sanaa, ja niin
ollen Jeesus on Kristus, Joseph Smith on profeetta ja Myöhempien
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on tosi ja sen

palvelijat ovat valtuutettuja suorittamaan pelastavia toimi-
tuksia nykyaikana.” (”Uusi todistus Kristuksesta”, Valkeus, 1985,
konferenssiraportti 154. puolivuotiskonferenssista, s. 6. )

Mormonin Kirja sisältää todella ”Kristuksen sanoja” (ks. 2. Ne.
33:10–11; Moro. 10:26–27). Kun aloitat tähän kirjaan syventymisen,
kiinnitä huomiosi Vapahtajaan ja iloitse Kristuksen sanoista.
Tulet löytämään Hänet ja tulet hengellisesti ravituksi. Rukoile ja
pohdi. Saat vastauksia kysymyksiisi ja huolenaiheisiisi, joko
niiden innoitettujen sanojen kautta, jotka Henki tuo mieleesi, tai
sen verrattoman hengen kautta, joka on kirjassa itsessään ja
joka saattaa sinut sopusointuun ilmoituksen kanssa.

Ota säännöllisesti vaarin Moronin lupauksesta, jossa sanotaan,
että jos ”kysytte vilpittömällä sydämellä ja vakain mielin,
Kristukseen uskoen, hän ilmoittaa teille siitä totuuden Pyhän
Hengen voimalla.

Ja Pyhän Hengen voimasta te saatte kaikesta tietää totuuden.”
(Moro. 10:4–5.)
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Mormonin Kirjan johdantosivut

Mormonin Kirjan nimilehden kirjoitti Moroni, Mormonin
poika. Profeetta Joseph Smith selitti: ”Mormonin Kirjan
nimilehti on kirjaimellinen käännös, joka on otettu levyko-
koelman eli kirjan viimeiseltä sivulta, sen vasemmalta puolelta.
Tämä kokoelma sisälsi nyt käännetyn aikakirjan, ja sen kieli
oli kauttaaltaan kirjoitettu samaan tapaan kuin heprea yleensä
kirjoitetaan; eikä mainittu nimilehti suinkaan ole nykyajan
tuote, ei minun eikä kenenkään muunkaan tämän sukupolven
aikana eläneen tai elävän ihmisen työtä.” (Profeetta Joseph
Smithin opetuksia, 1985, s. 9.)

Nimilehdessä selitetään, minkä voiman vaikutuksesta Mormonin
Kirja kirjoitettiin ja minkä voiman vaikutuksesta se tulisi
ilmi myöhempinä aikoina. Moroni esitti myös useita syitä siihen,
miksi tämä pyhä aikakirja kirjoitettiin ja säilytettiin, jotta se
tulisi esille meidän aikanamme.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Nimilehti – Mitä tarkoitetaan ilmaisuilla ”Israelin huone”,
”juutalaiset” ja ”pakanat”?
Herra antoi Jaakobille, Iisakin pojalle ja Abrahamin pojanpojalle,
nimen Israel (ks. 1. Moos. 32:28). ”Israelin huoneella” tarkoite-
taan hänen jälkeläisiään (ks. Pyhien kirjoitusten opas, ”Israel”).
”Juutalaisella” tarkoitettiin alunperin Juudan sukukuntaan
kuuluvaa henkilöä, mutta sitä on alettu käyttää myös kenestä
tahansa, joka on Juudan valtakunnasta, vaikkei hän kuuluisikaan
Juudan sukukuntaan (ks. Pyhien kirjoitusten opas, ”Juutalaiset”).
Sanan ”pakanat” merkitys on ”kansakunnat”, ja sillä tarkoitetaan
niitä, jotka eivät kuulu Israelin huoneeseen tai niitä, jotka eivät
usko Israelin Jumalaan (ks. Pyhien kirjoitusten opas, ”Pakanat”).
Mormonin Kirjassa sanaa pakanat käytetään myös ihmisistä, jotka
olivat kotoisin Israelin ulkopuolelta tai asuivat siellä, riippumatta
heidän syntyperästään.

Nimilehti 
Millä tavalla ja miksi Mormonin Kirja

kirjoitettiin

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tutkiessasi Mormonin Kirjan nimilehteä.

Etsi tarkoitukset

Nimilehden ensimmäisessä kappaleessa Moroni selitti, että
Mormonin Kirja oli ”kirjoitettu käskystä, niin myös profetian ja
ilmoituksen Hengen vaikutuksesta”. Toisessa kappaleessa hän
esitti useita tarkoituksia tai syitä siihen, miksi Jumala määräsi
nämä aikakirjat kirjoitettavaksi. Etsi mahdollisimman monta
tarkoitusta ja kirjoita ne vihkoosi. Ympyröi se, joka merkitsee
sinulle eniten.

Nämä johdantosivut sisältävät arvokasta tietoa, joka auttaa
sinua ymmärtämään ja arvostamaan Mormonin Kirjaa. Älä
hyppää niiden yli. Näiden sivujen sisältämät näkökulmat
antavat sinulle tarvitsemasi perustan tämän pyhän aikakirjan
ymmärtämiseksi.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Lakikivi

Mormonin Kirja on uskontomme lakikivi.

Lyhyt selostus, 
alkuperä, 

todistukset sekä 
kirjojen nimet 

ja järjestys



Profeetta Joseph Smith sanoi, että ”Mormonin Kirja on virheet-
tömin kirja maan päällä ja meidän uskontomme lakikivi, ja
pitämällä sen käskyt ihminen pääsee lähemmäksi Jumalaa kuin
minkään muun kirjan avulla”. (Profeetta Joseph Smithin opetuksia,
1985, s. 192.) Hän sanoi myös: ”Poistakaa Mormonin Kirja ja
ilmoitukset. Missä on silloin uskontomme? Meillä ei ole sitä.”
(Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 70.)

Presidentti Ezra Taft Benson selitti:

”Lakikivi on holvikaaren keskimmäinen kivi. Se pitää kaikkia
muita kiviä paikoillaan, ja jos se otetaan pois, kaari sortuu.

Mormonin Kirja on kolmella tavalla uskontomme lakikivi. Se on
lakikivi todistuksessa Kristuksesta. Se on oppimme lakikivi. Se on
todistuksemme lakikivi.

Mormonin Kirja on lakikivi
todistuksessamme Jeesuksesta
Kristuksesta, joka itse on
kulmakivenä kaikessa, mitä
me teemme. Se todistaa
Hänestä selkeästi ja voimal-
lisesti. – –

Mormonin Kirja on myös
lakikivi opissa ylösnouse-
muksesta. Kuten sanottu,
Herra itse on sanonut, että
Mormonin Kirja sisältää
’Jeesuksen Kristuksen
evankeliumin täyteyden’
(LK 20:9). Se ei tarkoita, että se
sisältää jokaisen opetuksen ja
kaikki opit, mitä koskaan on
ilmoitettu. Mutta se tarkoittaa,
että Mormonin Kirjassa on

niiden oppien täyteys, joita me tarvitsemme pelastuaksemme.
Ja niitä opetetaan selkeästi ja yksinkertaisesti, niin että lapsikin
voi oppia tien pelastukseen ja korotukseen. Mormonin Kirja
tarjoaa paljon sellaista, mikä avartaa ymmärrystämme pelas-
tuksen opeista. Ilman sitä muiden pyhien kirjoitusten sisältämät
opetukset eivät olisi läheskään niin selkeitä ja kallisarvoisia.

Lopuksi Mormonin Kirja on todistuksen lakikivi. Aivan niin kuin
holvi sortuu, jos lakikivi otetaan pois, niin koko kirkko seisoo
tai kaatuu Mormonin Kirjan totuuden mukana. Kirkon viholliset
ymmärtävät tämän selvästi. Siksi he näkevät niin paljon vaivaa
yrittäessään kumota Mormonin Kirjaa, sillä jos sen saa näyttä-
mään epäilyttävältä, sama pätee Joseph Smithiin. Samoin käy
väitteittemme pappeuden avaimista ja ilmoituksesta ja palaute-
tusta kirkosta. Mutta samalla tavoin, jos Mormonin Kirja on tosi –
ja miljoonat ovat todistaneet saaneensa Hengen todistuksen siitä,
että se todella on – silloin on uskottava väitteet palautuksesta
ja kaikesta, mikä siihen liittyy.” (”Mormonin Kirja – uskontomme
lakikivi”, Valkeus, tammikuu 1987, s. 3–4.)

Johdanto – Profeetat todistavat Mormonin Kirjasta
Presidentti Marion G. Romney, joka oli ensimmäisen president-
tikunnan jäsen, sanoi: ”Jotta voisimme välttyä omaksumasta
maailman pahuutta, meidän on kuljettava tietä, joka päivittäin
ravitsee mieltämme ja kutsuu sen takaisin hengellisiin asioihin.
En tiedä sen tekemiseksi parempaa keinoa kuin Mormonin Kirjan
lukeminen.” (”Mormonin Kirja”, Valkeus, lokakuu 1980, s. 116.)

Kaikki myöhempien aikojen profeetat ovat todistaneet Mormonin
Kirjan lukemisen tärkeydestä. Presidentti Ezra Taft Benson sanoi:
”[Mormonin 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 ahtaalla ja kaidalla tiellä. Pyhien kirjoitusten on sanottu
olevan ’elämän sanoja’ (LK 84:85), ja jos missä niin Mormonin
Kirjassa se pitää paikkansa. Kun alatte isota ja janota noita sanoja,
löydätte yhä yltäkylläisemmän elämän.” (”Mormonin Kirja –
uskontomme lakikivi”, Valkeus, tammikuu 1987, s. 4.)

Presidentti Gordon B. Hinckley on sanonut: ”Haluan kehottaa
jokaista miestä ja naista – – ja jokaista poikaa ja tyttöä, joka on
kyllin vanha lukemaan, lukemaan Mormonin Kirjan uudestaan
tänä tulevana vuonna. Se kirjoitettiin, jotta juutalaiset ja pakanat
saataisiin vakuuttuneiksi siitä, että Jeesus on Kristus. Me emme
voi tehdä mitään, mikä olisi tärkeämpää kuin se, että vahvis-
tamme omassa elämässämme järkkymätöntä vakaumusta siitä,
että Jeesus on Kristus, elävän Jumalan elävä Poika. Se on tämän
merkillisen ja ihmeellisen kirjan esiin tulemisen tarkoitus. Ehdo-
tan, että luette sen uudestaan ja otatte kynän, punakynän, jos
teillä on sellainen, ja teette pienen merkin joka kerta, kun tuossa
kirjassa on viittaus Jeesukseen Kristukseen. Ja niin tehdessänne
saatte hyvin todellisen vakaumuksen, että tämä on todellakin
toinen todistus Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta.” (Teachings of
Gordon B. Hinckley, 1997, s. 44.)

Kolmen silminnäkijän todistus

Kolmen silminnäkijän todistus – Mitä tarkoittaa
”puhdistaa vaatteemme kaikkien ihmisten verestä”?
Veri, kuten tässä lauseessa käytettynä, on synnin vertauskuva.
Niiden, jotka saavat Herralta kutsun todistaa maailmalle, sanotaan
olevan puhtaita maailman verestä, jos he opettavat ja todistavat
uskollisesti. Jos he eivät ole uskollisia kutsumuksessaan, he
ottavat vastatakseen osan niiden ihmisten synneistä, joita he
olisivat voineet auttaa oppimaan totuuden (ks. MK Jaak. 1:18–19).

Oliver Cowdery David Whitmer Martin Harris

Isän Jumalan armo – Jumalan lahjat ja voima
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Kahdeksan silminnäkijän todistus – Miksi Jumala kutsui
niin monta todistajaa?
Herra on julistanut, että ”jokainen asia on vahvistettava kahden
tai kolmen todistajan sanalla” (ks. 2. Kor. 13:1). Vanhin Joseph
Fielding Smith selitti kahdentoista apostolin koorumin jäsenenä
ollessaan: ”[Jumalan] sanaa on aina julistettu niiden suulla, jotka
ovat asianmukaisesti nimitettyjä todistamaan Hänen työstään.
Täyttääkseen sen lain Mormonin Kirja ei olisi voinut tulla esiin
millään muulla tavoin kuin se tuli. Heidän profeettansa julistivat,
että Herra kutsuisi niin monta todistajaa ’kuin hän hyväksi näkee’
[ks. 2. Ne. 27:12–14] aloittamaan työnsä.” (The Restoration of All
Things, 1945, s. 107.)

Lyhyt selostus Mormonin Kirjasta

Lyhyt selostus – Millä tavalla eri levyt muodostavat
Mormonin Kirjan?
Tämän oppaan sivulla 12 oleva kuva auttaa selittämään, millä
tavalla eri levyt yhdistyvät Mormonin Kirjaksi. Pane merkille,
että kirjoituksia oli paljon enemmän kuin mitä Mormon ja Moroni
pystyivät sisällyttämään Mormonin levyille (ks. He. 3:14–15;
Et. 15:33).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–F) tutkiessasi johdantoa,
todistuksia ja lyhyttä selostusta.

Mitä ne merkitsevät sinulle?

Kirjoita vihkoosi, millä tavoin seuraavat periaatteet ovat tosia
ja mitä ne merkitsevät itsellesi. Käytä apunasi tietoja johdannosta
ja osiosta ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”.

1. Mormonin Kirja on ”virheettömin kirja maan päällä”.

2. Mormonin Kirja on ”uskontomme lakikivi”.

3. ”Pitämällä sen käskyt ihminen pääsee lähemmäksi Jumalaa
kuin minkään muun kirjan avulla.”

Maallinen historia (2. kappale) – Kuninkaista, sodista jne.
kertova historia

Valmista holvikaari, jossa on lakikivi

Rakenna puupalikoista tai muusta sopivasta materiaalista holvi-
kaari (ks. kuva holvikaaresta s. 9). Kirjoita lakikiveen ”Mormonin
Kirja”. Tuo holvikaari luokkaan ja näytä, kuinka lakikivi pitää
holvikaaren koossa.

Millä tavalla voin tietää, että Mormonin
Kirja on tosi?

Kirjoita vihkoosi johdantosivujen perusteella, mitä sinun
on tehtävä saadaksesi Hengen todistuksen Mormonin Kirjan
totuudesta.

Mitä he todistivat?

1. Tee luettelo siitä, mitä kolme silminnäkijää näkivät ja kuulivat
ja mitä kahdeksan silminnäkijää näkivät ja koskettelivat.

2. Mitä sinulle merkitsee se, että yhdeksän muuta miestä todisti,
että profeetta Joseph Smithillä todella oli nuo kultalevyt ja että
kolme heistä näki enkelin ja kuuli Herran äänen?

Mikä teki sinuun vaikutuksen?

Luettuasi profeetta Joseph Smithin
todistuksen, kirjoita ainakin yksi asia,
joka siinä teki sinuun vaikutuksen.

Profeetat puhuvat Mormonin Kirjasta

Tee taulukko, jossa on neljä saraketta. Anna ensimmäisen sarak-
keen nimeksi ”Luvatut siunaukset”, toisen ”Neuvoja Mormonin
Kirjan lukemisesta”, kolmannen ”Mitä Mormonin Kirja sisältää”
ja neljännen ”Profeettojen todistukset”. Lue kohdat ”Lakikivi”
ja ”Profeetat todistavat Mormonin Kirjasta” osiosta ”Pyhien
kirjoitusten ymmärtäminen”. Etsi asioita, jotka kuuluvat johonkin
näistä neljästä luokasta ja kirjoita ne asianomaiseen sarakkeeseen.
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MORMONIN KIRJAN PÄÄLÄHTEET
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Jaakob
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Lehi

Moosia
Alma

Helaman
3. Nefi
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Mormon 1–7

Eterin 
kirja

Mormonin selitys
Nefin pienten levyjen
mukaan ottamisesta
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Lehin kirja
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kadottama
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1. Nefi – Omni

Mormonin Sanat

Moosia – Mormon 7

Mormon 8–9
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Ensimmäinen Nefin kirja

Mitä tiedät profeetta Nefistä?
Tiedät varmaan, että Nefi oli yksi Mormonin Kirjan kirjoittajista,
mutta mitä muuta tiedät hänestä? Lukiessasi ensimmäistä ja
toista Nefin kirjaa saat selville, että Nefi oli myös oppinut, taitava
metsästäjä, seppä, laivanrakentaja, merenkulkija, kultaseppä,
kirjoittaja, pakolainen, temppelinrakentaja, kuningas, soturi,
profeetta ja näkijä. Voisiko mielestäsi mies, jolla on sellainen
kokemus, opettaa meille jotakin elämästään?

Missä ja milloin Nefi eli?
Nefi eli lähellä Jerusalemia eteläisessä Juudan kuningaskunnassa
noin 600 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Babylonian ja
Egyptin mahtavat kansakunnat kilpailivat tuon maailmankolkan
herruudesta, ja pieni juutalaisten kuningaskunta joutui olemaan
kaiken sen keskellä.

Jumalattomuuden tähden assyrialaiset olivat yli sata vuotta aiem-
min valloittaneet pohjoisen Israelin kuningaskunnan ja vieneet
sen kansan vangiksi. Nefin päivinä jumalattomuus oli levinnyt
laajalle, ja juutalaiset joutuivat ensin yhden ulkomaisen vallan
alle ja sen jälkeen toisen. Profeetat kuten Jeremia ja Nefin isä Lehi
profetoivat, että Juudan kuningaskuntakin tuhottaisiin, ellei
kansa tekisi parannusta. Profeetat Hesekiel ja Daniel elivät myös
siihen aikaan.

1. Nefi 
(vuosien 600 ja 570 eKr. välillä)

2. Nefi 
(vuosien 588 ja 545 eKr. välillä)

Jaakob 
(vuosien 544 ja 421 eKr. välillä)

Enos 
(vuosien 544 ja 421 eKr. välillä)

Jaarom 
(vuosien 420 ja 399 eKr. välillä)

Omni 
(vuosien 361 ja 130 eKr. välillä)

LÄHDE

Nefin pienet levyt

KIRJAT

Miksi Nefi kirjoitti tämän kirjan?
On joitakin erityisiä totuuksia, jotka Nefi toivoi meidän oppivan
lukemalla tämän kirjan. Hänen johdantonsa luo lyhyen katsauk-
sen hänen perheeseensä sekä heidän matkoihinsa ja kamppai-
luihinsa (ks. kappale kirjan nimen alla ennen ensimmäistä lukua).
Hän kirjoitti näyttävänsä, että ”Herran laupeus ulottuu kaikkiin
hänen valittuihinsa heidän uskonsa tähden, tehden heidät
osallisiksi pelastuksen voimasta” (1. Ne. 1:20). Hän selitti myös,
että hänen tarkoituksenaan oli kirjoittaa Jumalan asioista
saadakseen ”ihmiset tulemaan Aabrahamin Jumalan ja Iisakin
Jumalan ja Jaakobin Jumalan tykö ja pelastumaan” (1. Ne. 6:3–4;
ks. myös MK Jaak.1:1–4).

Lukiessasi ensimmäistä Nefin kirjaa sinun tulee siis olla tietoinen
siitä, että hän opettaa meitä tulemaan Jeesuksen Kristuksen tykö
ja pelastumaan. Hän käyttää perheensä kokemuksia osoittaakseen
Herran kyvyn pelastaa uskolliset sekä tässä elämässä että
tulevassa elämässä.

Ensimmäisen Nefin kirjan tapahtumat alkavat kuusisataa vuotta
ennen Kristuksen syntymää. Siihen aikaan juutalaiset olivat
jumalattomuutensa tähden joutuneet mahtavan Babylonian
valtakunnan alaisuuteen. Profeetta Jeremia varoitti juutalaisia,
että heidän on alistuttava Babylonian valtaan tai tuhouduttava
(ks. Jer. 27:12–13). Profeetta Lehi kutsuttiin myös varoittamaan

1. Nefi 1
Profeetta Lehi kutsutaan
varoittamaan juutalaisia

Egypti

Niili

Juuda

Israel Babylonia
(Välimeri)

Suurimeri

Alameri
(Persianlahti)

  Punainenmeri



heitä, että he tekisivät parannuksen (ks. 1. Ne. 1:18–19).
Juutalaiset päättivät kuitenkin kuunnella vääriä profeettoja,
jotka profetoivat, että Babylonia tuhoutuisi eikä Juuda
(ks. Jer. 28:1–4). He kapinoivat Babyloniaa vastaan, ja noin
vuonna 586 eKr. Juudan kuningaskunta ja sen pääkaupunki
Jerusalem tuhoutuivat, ja monia juutalaisia vietiin vangeiksi
Babyloniaan.

Babylonia valloitti Assyrian ja sen jälkeen koko Israelin.

Oletko miettinyt, millä tavalla Herra kutsuu ja valmistelee tosi
profeetat? Saamme tietää jotain tästä lukemalla luvun 1. Ne. 1,
jossa Nefi kertoo meille, kuinka Herra kutsui hänen isänsä
Lehin profetoimaan juutalaisille. Pane lukiessasi merkille,
kuinka Lehin kutsuminen tapahtui samalla tavoin kuin muut
profeetat on kutsuttu. (Ks. esimerkiksi Jes. 6:1–8; Hes. 1:1–3,
26–28; 2; Ilm. 10:1–2, 8–11; KH J. S. Smith – Hist. 15–35).

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
1. Ne. 1

1. Nefi 1:2 – Millä kielellä Nefi kirjoitti levyihin?
Nefi mainitsi isänsä kielen ja egyptiläisten kielen. Mormonin
Kirjan loppupuolella Moroni kuvaili omia ja isänsä kirjoitusmerk-
kejä ”uudistetuiksi egyptiläisiksi” (Mormon 9:32). ”Ei tiedetä,
kirjoittivatko Nefi, Mormon tai Moroni hepreaa uudistetuilla
egyptiläisillä kirjoitusmerkeillä vai kirjoittivatko he levyihin
sekä egyptin kielellä että kirjoitusmerkeillä tai kirjoittiko Nefi
toisella kielellä ja noin yhdeksänsataa vuotta myöhemmin
eläneet Mormon ja Moroni jollakin toisella kielellä” (julkaisussa
Encyclopedia of Mormonism, toim. Daniel H. Ludlow, 5 osaa, 1992,
osa 1, s. 179).

Jumalan – salaisuudet (jae 1) –
Totuuksia, joita ei voi
ymmärtää ilman Jumalan
antamaa ilmoitusta

Kauhistukset (jakeet 13, 19) –
Synnit; ajatukset ja teot, jotka

ovat vastenmielisiä Jumalan
silmissä

Maailman lunastus (jae 19) –
Maailman vapauttaminen
synnistä Kristuksen uhrin
kautta

Egypti Arabian 
autiomaa

Israel Babylonia

Kaspian-
meri

Juuda

Punainenmeri

Assyria

Alameri
(Persianlahti)

Suurimeri
(Välimeri)

Joitakin esimerkkejä Mormonin Kirjan levyjen kirjoitusmerkeistä

1. Nefi 1:20 – Mitä Nefi halusi opettaa meille?
Jakeessa 20 Nefi kertoi, miksi hän kirjoitti muistiin kertomuksen
perheestään (ks. myös ”Miksi Nefi kirjoitti tämän kirjan?”,
tämän oppaan sivulta 13). Etsi esimerkkejä tästä tarkoituksesta
lukiessasi kahta hänen kirjoittamaansa kirjaa.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi lukua 1. Ne. 1.

Millä tavalla oma elämäsi on
samanlaista kuin Nefin?

Muistiinpanojensa alussa Nefi esitteli itsensä.

1. Lue huolellisesti kohta 1. Ne. 1: 1–3 ja etsi avainsanoja ja
ilmaisuja, jotka paljastavat, minkälaista Nefin elämä oli. Voit
merkitä nämä sanat pyhiin kirjoituksiisi. Kirjoita vihkoosi
parilla lauseella yhteenveto siitä, mitä Nefi kertoi itsestään.

2. Kuvaile ainakin yhtä yhteistä piirrettä omassa elämässäsi ja
Nefin elämässä.

Etsi kaava

1. Tutki kohtaa 1. Ne. 1:5–20 ja tee luettelo siitä, mitä Lehille
tapahtui. Seuraavat kysymykset auttavat sinua löytämään
pääkohdat:

• Mitä Lehi teki ensiksi? (ks. jae 5).

• Mitä hän näki? (ks. jakeet 6–10).

• Mitä hänelle annettiin? (ks. jae 11).

• Mitä hän sai tietää? (ks. jakeet 13–14).

• Mitä hän teki sen hyväksi, mitä hän sai tietää? (ks. jae 18).

• Millä tavalla ihmiset suhtautuivat hänen sanomaansa?
(ks. jakeet 19–20).

2. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kertomukset ja tee luettelo
sanoista ja ilmaisuista, jotka osoittavat että toiset profeetat ovat
kokeneet samaa kuin Lehi: Hes. 1:1–3, 26–28; 2; Ilm. 10:1–2,
8–11; KH J. S. Hist. 15–35.

3. Mitä tämä opettaa sinulle profeetta Joseph Smithin
kutsumisesta?

Kirjoita lyhennelmä

Nefi luki isänsä tekemät muistiinpanot ja teki niistä lyhennelmän
eli tiivistetyn version omille levyilleen. Tehdäkseen tämän
lyhennelmän Nefi valitsi niitä osia, joiden hän tunsi auttavan

14



meitä ymmärtämään paremmin Vapahtajaa ja Hänen haluaan
auttaa meitä. Lyhennelmän kirjoittaminen on haastava tehtävä,
koska lyhennelmän tekijän on päätettävä mitä ottaa mukaan
ja mitä jättää pois. Kirjoita luvun 1. Ne. 1 kolmesta jakeesta
lyhennelmä, tiivistäen ne yhdeksi lauseeksi. Kirjoita se samalla
tarkoituksella, joka Nefillä oli (ks. ”Miksi Nefi kirjoitti tämän
kirjan?” tämän oppaan sivulla 13).

Lehi ei ollut ainoa profeetta, johon juutalaiset olivat vihastuneet
totuuden opettamisen tähden. Jeremiaa vainottiin myös ja
hänet vangittiin samoihin aikoihin. Luvusta 1. Ne. 2 voit lukea,
mitä Herra teki pelastaakseen Lehin ja hänen perheensä, ei
vain vihaisilta juutalaisilta vaan myös tulevalta Jerusalemin
tuhoutumiselta. Mitä voit oppia niistä erilaisista tavoista,
joilla Lehin lapset suhtautuivat siihen, mitä Herra pyysi Lehiä
tekemään?

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
1. Ne. 2

Jerusalem

”Rajaseuduille likelle 
Punaisen meren rantoja” 
(1. Ne. 2:5)

”Lähellä 
Punaista merta” 
(1. Ne. 16:14) ”Me kuljimme siitä ajasta 

lähtien suunnilleen itään 
päin” (1. Ne. 17:1)

Ismael kuoli paikassa 
”jota sanottiin 
Naahomiksi” 
(1. Ne. 16:34)

Runsaudenmaa (?)
(1. Ne. 17:4)

(Persianlahti)
Alameri

Punainen-
     meri

Uppiniskaisuus (jae 11) –
Itsepäisyys, ylpeys

Napista (jae 12) –
Valittaa tai nurista

Vitsaus (jae 24) –
Koettelemus, kirous, kärsimys

1. Nefi 2
”Huusin Herraa, ja katso, 

hän katsoi puoleeni”

1. Nefi 2:2–6 – Missä erämaa sijaitsi?
Lehi johdatti perheensä Jerusalemista Punaisellemerelle lähelle
Akabanlahtea. Välimatka on noin 290 kilometriä. Seutu oli
kuumaa ja karua sekä tunnettu varkaista, jotka ryöväsivät pahaa-
aavistamattomia matkalaisia. Päästyään Punaisenmeren rantaan
Lehi kääntyi kohti etelää ja matkasi vielä kolmen päivän ajan
ennen leiriytymistään jokilaaksoon. Lehin perheeltä on voinut
kulua noin neljätoista päivää matkaan Jerusalemin kaupungista
sinne asti. Muista tämä aika ja matkan pituus lukiessasi heidän
matkoistaan takaisin Jerusalemiin.

1. Nefi 2:11 – Mitä tarkoittaa ”näkyjen näkijä”?
Lehiä kutsuttiin näkyjen näkijäksi, koska hän näki näkyjä ja unia
ja sai muita ilmoituksia Jumalalta. Useimmat ihmiset pitäisivät
sitä hyvänä ominaisuutena, mutta Laaman ja Lemuel käyttivät
sanaa kuvatakseen Lehiä epäkäytännölliseksi uneksijaksi.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee joko tehtävä A tai B ja tee sitten tehtävä C tutkiessasi lukua
1. Ne. 2.

Kirjoita uutisraportti

Juutalaiset pilkkasivat Lehiä ja olivat vihaisia hänen julkisesta
todistuksestaan heidän jumalattomuudestaan. Kuvittele olevasi
sanomalehden toimittaja, joka meni tapaamaan Lehiä tämän
kotiin ja huomasi koko perheen olevan poissa. Keskustellessasi
naapureiden kanssa sait tietää sen, mistä kohdassa 1. Ne. 2:1–4
kerrotaan. Kirjoita vihkoosi uutisraportti, jossa kerrotaan Lehin ja
hänen perheensä yhtäkkisestä katoamisesta.

Kirjoita muistutus

Nefi kuvaili Laamania ja Lemuelia ”uppiniskaisiksi”, koska he
olivat itsepäisiä jumalattomuudessaan. He eivät uskoneet, että
heidän isänsä sai innoitusta Jumalalta ja olivat vihaisia, koska
heidän maansa ja omaisuutensa jäi Jerusalemiin ja he kärsivät
erämaassa (ks. 1. Ne. 2:11–13). Heidän veljensä Nefi oli murheis-
saan ”heidän sydämensä kovuuden tähden” ja huusi ”Herran
puoleen heidän tähtensä” (jae 18). Kirjoita Laamanille ja Lemuelille
muistutus siitä, miten tärkeätä heidän on kunnioittaa isäänsä ja
olla nöyriä, että he tulisivat tuntemaan ”sen Jumalan tietä, joka
oli luonut heidät” (jae 12).

Vertaile tekoja ja tuloksia

Laamanin ja Lemuelin suhtautuminen isänsä päätökseen lähteä
Jerusalemista oli aivan erilainen kuin Nefin.

1. Lue kohta 1. Ne. 2:11–14 ja kirjoita paperille ainakin kolme
syytä, miksi Laaman ja Lemuel kapinoivat.

2. Lue jakeet 16–17 ja kerro, mitä sellaista Nefi teki, joka auttoi
häntä olemaan kapinoimatta.

3. Sen perusteella, mitä olet oppinut näistä jakeista, mitä
henkilön tulisi tehdä voidakseen olla kapinoimatta Jumalan
käskyjä vastaan?
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Jos yrittäisit suorittaa isäsi antaman vaikean tehtävän
ja epäonnistuisit siinä, niin yrittäisitkö uudestaan? Jos olisit
vähällä menettää henkesi toisessa yrityksessä ja silti epäon-
nistuisit, antaisitko silloin periksi? Olisiko sillä, että tietäisit
tehtävän tulleen taivaalliselta Isältäsi eikä maanpäälliseltä
isältäsi, vaikutusta siihen, millä tavoin suhtautuisit tehtävään?
Luvuissa 1. Ne. 3–4 Lehin pojille annettiin sellainen tehtävä.
Pane merkille, kenellä oli uskoa siihen, että tehtävä voitaisiin
suorittaa, ja miksi hänellä oli sellainen usko. Huomaa myös,
ettei uskominen tehnyt tehtävää helpoksi, vaan ainoastaan
mahdolliseksi suorittaa.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
1. Ne. 3

1. Nefi 3:11 – Mitä tarkoittaa ”heittää arpaa”?
Arvan heittämistä käytettiin tapana tehdä valinta. Tarkkaa tapaa
ei tiedetä, mutta nykyinen tapa vetää pitkää tikkua tai heittää
kruunaa tai klaavaa on esimerkki samasta ajatuksesta.
Entisaikoina uskottiin kuitenkin, että Herra määräsi tuloksen
(ks. Sananl. 16:33; Pyhien kirjoitusten opas, ”Arpominen”).

1. Nefi 3:3, 12–13, 23–27; 4:7–9, 12–13, 19–22 –
Mitä me tiedämme Laabanista?
Eräs MAP-kirkkoon kuuluva kirjailija tähdensi muutamaa
asiaa, jotka voimme näiden jakeiden perusteella tulla tietämään
Laabanista. ”Sivumennen saamme tietää, että hän komensi
viidenkymmenen miehen varuskuntaa, kohtasi ’juutalaisten van-
himmat’ (1. Ne. 4:22) juhlavarustuksessaan salaisessa tapaami-
sessa yöllä, vartioi aarrekammiota, kuului vanhaan ylimystöön ja
oli Lehin itsensä kaukaista sukua, oli ilmeisesti perinyt asemansa
esi-isiltään, koska hän tuskin oli ansainnut sitä omin avuin,
hänen talossaan säilytettiin erittäin vanhoja aikakirjoja ja hän oli
suurikokoinen mies, äkkipikainen, viekas ja vaarallinen sekä
kaiken lisäksi julma, ahne, häikäilemätön, heikko ja taipuvainen
juopottelemaan” (Hugh Nibley, Lehi in the Desert, and the World
of the Jaredites, 1988, s. 97).

Esi-isien sukuluettelo, isän
sukuluettelo (jakeet 3, 12) –

Isän ja muiden esivan-
hempien nimet ja historia

1. Nefi 3–4
Herran apuun uskominen

1. Nefi 4:10–18 – Miksi Nefi tappoi Laabanin?
Profeetta Joseph Smith sanoi:

”Se, mikä joissakin olosuhteissa on väärin, saattaa olla ja usein
onkin tosissa olosuhteissa oikein.

Jumala sanoi: ’Älä tapa’ [2. Moos. 20:13]; toisella kertaa Hän sanoi
’Vihi tuhon omaksi’ [5. Moos. 20:17]. Tämän periaatteen nojalla
taivasta hallitaan ilmoituksen nojalla, joka on sovellettu niiden
olojen mukaan, joihin valtakunnan lapset on kastettu. Vaatipa
Jumala mitä tahansa, se on oikein, vaikka me emme ymmärtäisi-
kään syytä siihen ennen kuin kauan tapahtumien jälkeen. Jos
etsimme ensin Jumalan valtakuntaa, niin kaikki hyvä annetaan
lisäksi.” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, koonnut Joseph Fielding
Smith, 1985, s. 254.)

1. Nefi 4:30–38 – Valan voima Nefin aikoina
”Niin totta kuin Herra elää ja minä elän” (1. Ne. 4:32) on esimerkki
juhlallisesta valasta, jota pidettiin erittäin pyhänä muinaisessa
Lähi-Idässä. ”Ollakseen kaikkein sitovin ja juhlallisin, vala tuli
tehdä jonkin elämän eli hengen kautta, vaikkapa vain ruohon-
korren. Ainoa vala, joka oli vaikuttavampi kuin vannominen
’oman henkeni kautta’ tai (harvemmin käytetty) ’panen vaikka
pääni pantiksi’ on – – vannominen ’Jumalan hengen kautta’
tai ’niin totta kuin Herra elää’.” (Hugh Nibley, An Approach to the
Book of Mormon, 2. painos, 1964, s. 104.)

Pane merkille, kuinka nopeasti Soram rauhoittui kuultuaan
Nefin sanat (ks. 1. Ne. 4:35) ja kuinka nopeasti veljekset luottivat
Soramiin sen jälkeen kun hän oli vannonut valan lähteä heidän
kanssaan (ks. jae 37). Meidän aikanamme, jolloin lupauksia
pidetään usein vähemmän pyhinä, se mitä Nefin ja Soramin välillä
tapahtui, on huomionarvoista. Ks. myös kohta 1. Ne. 3:15, jossa
Nefi vannoo valan, että he hankkisivat vaskilevyt.
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi lukuja
1. Ne. 3–4.

Pyhien kirjoitusten hallinta – 1. Ne. 3:7

1. Lue 1. Ne. 3:1–8 ja kirjoita vihkoosi: Minä ja
, sillä minä . Kertaa jae 7

ja kirjoita yksi sana kullekin viivalle. Selitä, millä tavalla tämä
lause pitää sisällään yhteenvedon siitä, miksi Nefi ei napissut
veljiensä tavoin.

2. Kirjoita 7. jae uudelleen niin, että kirjoitat oman nimesi Nefin
tilalle. Kirjoita sitten ainakin yhdestä kerrasta, jolloin sinulla
oli Nefin tavoin uskoa ja rohkeutta tehdä jotakin vaikeata,
mitä Herra pyysi sinua tekemään.

3. Tee yhteenveto kohdan 1. Ne. 3:7 tarkoituksesta kirjoitta-
malla siitä lyhyt, helposti muistettava ilmaisu, kuten
esimerkiksi ”Pidentäkää askeleitanne” tai ”Jokainen jäsen
on lähetyssaarnaaja”.

Mitä me voimme oppia tuosta
tehtävästä?

1. Nefi ja hänen veljensä yrittivät saada vaskilevyt Laabanilta
kolme kertaa. Ensimmäistä kahta yritystä kuvaillaan kohdassa
1. Ne. 3:11–27. Piirrä vihkoosi seuraavanlainen kaavio. Täytä
tyhjät kohdat lukemasi mukaan kertoaksesi, mitä kahden
ensimmäisen yrityksen aikana tapahtui, ja selitä sitten, miksi
arvelet noiden yritysten epäonnistuneen.

2. Kertaa luku 1. Ne. 4, täytä tyhjät kohdat kolmannen yrityksen
kohdalta ja vastaa seuraaviin kysymyksiin, jotka auttavat
sinua ajattelemaan, mitä olet tutkinut:

a. Mitä eroa huomaat siinä, mihin Nefin veljet panivat
luottamuksensa saadakseen levyt kahdella ensimmäisellä
kerralla ja mihin Nefi pani luottamuksensa kolmannella
yrityksellä? (ks. 1. Ne. 3:11–13, 24; 1. Ne. 4:5–12).

b. Millä tavalla se, mitä opit kolmannen yrityksen onnistumi-
sesta, auttaa sinua onnistumaan kohdatessasi haasteita?

c. Mitä sellaista voit oppia Herran Nefille antamasta käskystä
tappaa Laaban, joka osoittaa, kuinka paljon Hän arvostaa
pyhiä kirjoituksia?

3. Sovella Nefin kokemuksia omaan elämääsi. Kuvaile ainakin
yhtä sellaista kohtaamaasi haastetta, jolloin Nefin esimerkin
seuraaminen voisi auttaa sinua valitsemaan oikein.

Ketkä lähtivät?

Mitä he
tekivät tai mitä
hän teki?

Mitä tapahtui?

Miksi arvelet
sen epäonnis-
tuneen tai
onnistuneen?

Ensimmäinen
yritys

Toinen 
yritys

Kolmas 
yritys

Saavatko ihmeet aikaan uskoa?

Kahden epäonnistuneen yrityksen jälkeen Laaman ja Lemuel
syyttivät Nefiä tapahtuneesta ja alkoivat lyödä häntä ja Samia
sauvalla.

1. Kertaa kohta 1. Ne. 3:28–31 ja kirjoita vihkoosi, mikä tapahtuma
sai heidät lopettamaan.

2. Tapahtuneen jälkeenkään vanhemmat veljet eivät uskoneet
siihen, että Jumala oli voimallisempi kuin Laaban (ks. jae 31).
Kirjoita lyhyt kappale, jossa selität miksi arvelet Laamanin
ja Lemuelin kieltäytyneen uskomasta.

3. Kertaa kohta 1. Ne. 4:1–3 ja kirjoita toinen kappale, jossa esität
ajatuksesi siitä, miksi Nefillä oli niin vahva usko.

Kuinka tärkeitä pyhät kirjoitukset ovat? Luvussa 1. Ne. 4 Nefi
saa tietää, että ”parempi on, että yksi ihminen tuhoutuu,
kuin että kansakunta häviäisi ja tuhoutuisi epäuskon vallassa”
(jae 13). Luvussa 1. Ne. 5 on kertomus hinnasta, jonka Lehi
ja Saria maksoivat henkisesti lähettäessään poikansa hakemaan
pyhien kirjoitusten levyjä, sekä siitä, mitä sellaista Lehi löysi
noilta levyiltä, mikä osoitti heidän ponnistelujensa ja uhraus-
tensa kannattaneen. Luvusta 1. Ne. 6 voit lukea, mitä Nefi
tunsi kirjoittamiaan kirjoituksia kohtaan. Kun luet näitä lukuja,
mieti, kuinka arvokkaita pyhät kirjoitukset ovat itsellesi.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

1. Nefi 6:3–6 – Miksi Nefi kirjoitti muistiinpanoja?
Useimmat kirjat kirjoitetaan siksi, että ne antaisivat tietoa,
saisivat vakuuttuneeksi jostakin tai viihdyttäisivät, mutta niiden
perimmäinen tavoite on saada lukijoita ja olla heille mieliksi.
Nefi selitti, ettei hänen muistiinpanojaan ole kirjoitettu miellyttä-
mään maailmaa vaan Jumalaa (ks. 1. Ne. 6:5). Saadaksesi lisää
tietoa Nefin syystä kirjoittaa, ks. luku 1. Ne. 9.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi lukuja
1. Ne. 5–6.

Kirjoita päiväkirjaan

1. Luettuasi luvun 1. Ne. 5, kirjoita päiväkirjaan ikään kuin olisit
Saria ja selitä, miltä arvelet Sariasta tuntuneen jakeissa 1–9.
Ota mukaan seuraavat seikat:

1. Nefi 5–6
Pyhien aikakirjojen tärkeys
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a. Mistä hän valitti?

b. Mitä Lehi sanoi hänelle?

c. Mitä sellaista tapahtui, joka vahvisti hänen todistustaan?

2. Kirjoita kappale, jossa selität joitakin kokemuksiasi, jotka
ovat auttaneet sinua tietämään, että Jumala pitää lupauksensa
ja siunaa niitä, jotka rakastavat ja palvelevat Häntä.

Tee luettelo

1. Tee luettelo siitä, mitä Lehi löysi vaskilevyiltä, täydentämällä
seuraavat lauseet vihkoosi (ks. 1. Ne. 5:10–16):

a. Levyt sisälsivät viisi 

b. ja myös historian alusta alkaen
aina hallituskauden alkuun saakka

c. ja myös profetiat, joihin kuului
monia profetioita

d. ja myös sukuluettelon, josta hän sai
tietää olevansa jälkeläinen.

2. Kertaa kohta 1. Ne. 5:17–22 ja kerro, mikä vaikutus pyhien
kirjoitusten lukemisella oli Lehiin. Millä tavalla pyhät
kirjoitukset vaikuttavat sinuun, kun luet niitä?

Seuraa Nefin esimerkkiä

1. Mitä Nefi halusi sisällyttää muistiinpanoihinsa sen mukaan,
mitä luit luvusta 1. Ne. 6? Mitä hän halusi jättää pois? Miksi?

2. Tee Nefin esimerkkiä noudattaen luettelo viidestä asiasta, jotka
saattaisit sanoa osana todistusta, joka olisi ”otollista Jumalalle
ja niille, jotka eivät ole maailmasta” (jae 5).

Nefiä ja hänen veljiänsä käskettiin tekemään toinen matka
Jerusalemiin. Tällä kerralla heidät lähetettiin hakemaan Ismaelia
perheineen, jotta nämä liittyisivät heidän joukkoonsa erämaassa.
Miksi Herra valitsi Ismaelin perheen? Miksi Ismael päätti liittyä
Lehin joukkoon? Millä tavalla Laaman ja Lemuel suhtautuivat
tähän tehtävään? Lukiessasi lukua 1. Ne. 7 etsi mahdollisia
vastauksia näihin kysymyksiin.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

1. Nefi 7:2 – Miksi Herra valitsi Ismaelin perheen?
Herra käski Lehiä lähettämään poikansa Jerusalemiin hakemaan
Ismaelin perheineen erämaahan. Ismael oli varmasti ainakin
osaksi valittu siitä syystä, että hän halusi seurata Herraa. Nefi

1. Nefi 7
Ismael liittyy Lehin joukkoon 

erämaassa

kirjoitti, että he puhuivat hänelle Herran sanat (ks. 1. Ne. 7:4) ja
”Herra pehmitti Ismaelin sydämen” (1. Ne. 7:5).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi lukua 1. Ne. 7.

Tee luettelo tapahtumista

Tee luettelo luvun 1. Ne. 7 tärkeimmistä tapahtumista. Ota
erityisesti huomioon jakeet 1, 4–6, 8, 16, 18–19 ja 22.

Analysoi ja sovella tapahtumia

1. Kertaa kohta 1. Ne. 7:1–5 ja selitä, miksi arvelet Herran valin-
neen Ismaelin ja hänen perheensä liittymään Lehin joukkoihin
erämaassa (ks. osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”,
josta saat lisäapua).

2. Jakeissa 10–12 Nefi toisti saman ilmaisun kolme kertaa. Mikä
tuo ilmaisu on? Millä tavalla unohtaminen voisi olla syynä
Laamanin ja Lemuelin kapinaan? Tee luettelo ainakin kolmesta
asiasta tai kokemuksesta omassa elämässäsi, jotka voisivat
auttaa sinua olemaan kuuliaisempi, jos aina muistaisit ne.

3. Kirjoita lyhyt kappale, jossa kerrot, millä tavalla kohta
1. Ne. 7:16–19 antaa esimerkin siitä Herran laupeudesta, jonka
Nefi lupasi näyttää meille aloittaessaan kirjansa kirjoittamisen
(ks. 1. Ne. 1:20).

Lehin innoitettu uni on vertauskuvana elämästämme kuole-
vaisuudessa. Voimme huomata, että olemme itse edustettuina
siinä, ja nähdä, mihin oma elämämme johtaa, jos pysymme
nykyisellä polullamme. Pane merkille, mikä aiheutti Lehille iloa
ja murhetta. Huomaa myös, mitä Lehin lapset tekivät unessa.

1. Nefi 8
Lehin uni
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Miksi jotkut heistä olivat vaarassa? Ajatelkaa, miltä Lehistä on
mahtanut tuntua hänen miettiessään sitä, mitä Herra ilmoitti
hänelle tässä unessa.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi lukua 1. Ne. 8.

Etsi avain

Unessaan Lehi huomasi olevansa pimeässä ja synkässä erämaassa
monen tunnin ajan (ks. 1. Ne. 8:4–9). Mitä Lehi teki päästäkseen
pois pimeydestä? Millä tavalla Lehin kokema pimeys on kuin
maailma, jossa elämme? Millä tavalla se, mitä Lehi teki päästäkseen
pois pimeydestä, voi auttaa myös sinua?

Etsi ilmaisuja vastaava pyhien
kirjoitusten kohta

Lehin uni auttaa meitä ymmärtämään tärkeitä periaatteita
elämästä ja pyrkimyksistämme elää evankeliumin mukaan. Unen
mielikuvat ovat vertauskuvallisia ja ne kuvaavat todellisia
haasteita, joita kohtaamme päivittäin. Kirjoita oheisen luettelon
mukaisesti se, mitä Lehi näki, ja valitse sitten lukemasi luvun
1. Ne. 8 mukaan sanat, jotka kuvaavat mielikuvaa parhaiten.

1. ”pimeän ja synkän
erämaan” (jae 4)

2. ”miehen, jolla oli yllään
valkoinen viitta” (jae 5)

3. ”suuren ja avaran
kentän” (jae 9)

4. puun, jossa oli ihania
hedelmiä (ks. jae 10)

5. ”vesivirran” (jae 13)

a. se oli miellyttävä paikka
b. se oli pelottava paikka

a. se rauhoitti Lehin mieltä
b. se lisäsi Lehin pelkoa

a. se oli myös pimeä ja
synkkä paikka

b. se oli neutraali paikka

a. se oli unen pääkohta
b. se oli syy Lehin huoleen

a. se oli vaara
b. se oli siunaus

Mitä Lehi näki
Mitkä sanat kuvaavat

sitä parhaiten?

Kirjoita uutishaastattelu

Lehi kertoi meille, että hänen unessaan olevan puun hedelmät
olivat ”riemastuttavan suloiset” (1. Ne. 8:10) ja hedelmän
maistaminen täytti hänet äärettömän suurella ilolla (ks. jae 12).
Unessaan Lehi näki neljä ihmisryhmää, jotka edustavat ihmisiä
tässä elämässä:

• ne, jotka yrittivät päästä puun luokse mutta eksyivät pimeyden
sumussa (ks. jakeet 21–23)

• ne, jotka pääsivät puun juurelle mutta luopuivat, kun
ihmisjoukot pilkkasivat heitä (ks. jakeet 24–25, 28)

• ne, jotka pitivät suurta ja avaraa rakennusta tavoiteltavampana
kuin puun hedelmiä (ks. jakeet 26–27, 31–33)

• ne, jotka pääsivät puun luokse eivätkä hävenneet sitä (ks. jae 30).

1. Kuvittele olevasi uutistoimittaja, joka haastatteli kuhunkin
neljään ryhmään kuuluvia ihmisiä. Sen mukaan, mitä luit
kustakin ryhmästä, kirjoita, miten arvelet kunkin henkilön
vastanneen seuraaviin kysymyksiin:

a. Minne yritit mennä? Miksi?

b. Pääsitkö sinne, minne pyrit? Miksi tai miksi et?

c. Pidätkö paikasta, johon päädyit? Miksi tai miksi et?

2. Kuvittele voivasi haastatella samoja ihmisiä seuraavassa
elämässä. Kirjoita, mitä arvelet heidän vastaavan viimeiseen
kysymykseen siitä näkökulmasta.

Nefi kirjoitti muistiinpanonsa kaksille levyille. Toinen oli
hänen kansansa maallinen historia (Nefin isot levyt) ja toinen
oli pyhä aikakirja (Nefin pienet levyt). Lukiessasi lukua 1. Ne. 9
kiinnitä huomiota syihin, miksi Nefi kertoi kirjoittavansa

1. Nefi 9
Kahdet levyt

6. ”rautakaiteen” (jae 19)

7. kaidan polun virran
varrella (ks. jae 20)

8. pimeyden sumun
(jae 23)

9. ”suuren ja avaran
rakennuksen” (jae 26)

a. se johti polkua pitkin
puulle

b. se suojasi matkalaisia
virtaan putoamiselta

a. sitä oli helppo kulkea
b. sitä oli vaikea kulkea

a. se teki matkasta vaikean
b. se oli monien ihmisten

aiheuttama

a. se sijaitsi elämän puun
vierellä

b. se sijaitsi virran toisella
puolella
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noita kahta aikakirjaa. Osiosta ”Pyhien kirjoitusten ymmär-
täminen” saat tietää, mitä me nykyään tiedämme syistä, miksi
hän kirjoitti kaksille levyille. Tämä tapahtuma opettaa meille,
että Herran suunnitelma ottaa huomioon virheemme samoin
kuin onnistumisemmekin.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

1. Nefi 9:3–6 – Viisasta tarkoitusta varten
Vuonna 1828 profeetta Joseph Smith oli kääntämässä Mormonin
Kirjaa ja oli saanut valmiiksi 116 käsinkirjoitettua sivua. Martin
Harris aneli Josephilta moneen otteeseen, että tämä antaisi hänen
näyttää käännöstä perheelleen. Ensin Herra kieltäytyi, mutta
antoi lopulta luvan, jos Martin lupaisi näyttää ne vain muutamalle
valitulle henkilölle. Martin Harris rikkoi lupauksensa, ja nuo
116 sivua katosivat. Joseph oli murheen murtama, mutta tämän
kokemuksen ansiosta hän oppi arvokkaan läksyn kuuliaisuudesta
ja siitä, kuinka mahdotonta pahojen ihmisten oli estää taivaallista
Isää suorittamasta työtään (ks. LK 3:1–10).

Herra tiesi, mitä Martin Harris tekisi, ja varautui siihen yli kaksi-
tuhatta vuotta aikaisemmin. Herra käski Nefiä valmistamaan
kahdet aikakirjat samalta ajalta. Toiset niistä eli isot levyt
sisälsivät nefiläisten maallisen historian. Toiset, pienemmät levyt,
varattiin heidän pyhää historiaansa varten. Joseph Smith aloitti
kääntämisen Mormonin lyhentämistä isoista levyistä, joten
ne 116 sivua, jotka Martin kadotti, sisälsivät tietoa maallisesta
historiasta.

Herra tiesi myös, että profeetan viholliset tekisivät muutoksia
varastettuihin sivuihin, niin että jos Joseph kääntäisi saman aineis-
ton uudelleen, he sanoisivat, ettei hän ollut profeetta, koska hän
ei voinut kääntää samalla tavoin kahta kertaa (ks. LK 10:10–19).
Herra käski Josephia olemaan kääntämättä sitä osaa uudestaan
ja kääntämään Nefin pienet levyt, jotka käsittivät saman ajan-
jakson mutta sisälsivät tärkeämmän hengellisen aikakirjan
(ks. LK 10:30–45; ks. myös ”Mormonin Kirjan päälähteet”, s. 12).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi lukua 1. Ne. 9.
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Tee merkintä marginaaliin

Luvussa 1. Ne. 9 Nefi käytti ilmaisuja ”nämä levyt” ja ”toiset
levyt” niistä kaksista levyistä, jotka Herra käski hänen valmistaa.
Kirjoita pyhien kirjoitustesi marginaaliin seuraavanlainen
merkintä, joka auttaa sinua muistamaan, mistä levyistä hän
kertoo: nämä levyt = pienet levyt ja toiset levyt = isot levyt.

Sovella omaan elämääsi

Nefi totteli Herraa ja teki kahdet levyt, vaikkei hänelle kerrottu
syytä siihen. Millä tavalla Nefin esimerkki uskosta ja kuuliai-
suudesta voi innoittaa sinua elämään niiden käskyjen mukaan,
joita et ehkä täysin ymmärrä?

Ensimmäisen Nefin kirjan luvut 1–8 käsittävät enimmäkseen
Nefin yhteenvedon isänsä Lehin muistiinpanoista, ja luvussa
9 on Nefin selitys kaksien levyjen valmistamisesta. Luvussa
1. Ne. 10 Nefi aloitti muistiinpanonsa omasta elämästään ja
palvelutehtävästään (ks. 1. Ne. 10:1). Hän otti mukaan isänsä
profetian tulevaisuudesta. Kun luet tätä profetiaa, kiinnitä
huomiota siihen, kuinka yksityiskohtaisesti Lehi sai ilmoitusta
tulevista tapahtumista. Huomaa myös Lehin sanojen vaikutus
Nefiin.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
1. Ne. 10

Jäännökset (jae 14) –
Jäljellä olevat osat

Oksastaa (jae 14) –
Liittää yhteen, varttaa, jalontaa

Koetusaika (jae 21) –
Tarkoittaa maanpäällistä
elämäämme

1. Nefi 10
Lehin profetiat
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1. Nefi 10:14 – Israelin hajottaminen ja kokoaminen

Lehi vertasi Israelin huonetta öljypuuhun, jonka oksat hajotet-
taisiin kaikkialle maailmaan heidän epäuskonsa tähden. Hän näki
oman perheensä osana tuota hajottamista. (Ks. 1. Ne. 10:11–13.)

Hän profetoi myös, että sen jälkeen kun evankeliumi olisi viety
pakanoille, Israelin huoneen hajotetut oksat koottaisiin jälleen
yhteen. Sitten Lehi selitti, että oksastaminen puuhun, joka kuvaa
Israelin huonetta, tarkoittaa sitä, että ”he oppisivat tuntemaan
totisen Messiaan” (jae 14). Toisin sanoen tapa tulla todella
Israelin huoneen jäseneksi on kuunnella Jeesuksen Kristuksen
evankeliumia ja ottaa se vastaan.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi lukua 1. Ne. 10.

Etsi vastaus lukemastasi

Kohdassa 1. Ne. 10:4–11 Nefi merkitsi muistiin Lehin kuvauksen
tapahtumasta, jonka aika koittaisi kuudensadan vuoden päässä
tulevaisuudessa. Lue nuo jakeet, jotka auttavat sinua vastaamaan
seuraaviin kysymyksiin Israelin Pyhästä:

1. Miksi Lunastajaa tarvitaan?

2. Mitä Messiaalle tapahtuisi?

3. Millä tavalla pakanat saisivat tietää Kristuksesta?

Täydennä

Kohdassa 1. Ne. 10:17–22 Nefi kertoi todistuksestaan Hengen
voimasta auttaakseen meitä ymmärtämään sitä, mikä on Jumalan.
Tee yhteenveto Nefin todistuksesta Hengen voimasta ja kerro,
kuinka voit soveltaa sitä omassa elämässäsi.

Mitä teet silloin kun luet pyhien kirjoitusten kohdan tai saat
kirkon johtajilta neuvoja, jotka tiedät tärkeiksi mutta joita
et ymmärrä? Kohdassa 1. Ne. 10:17–19 Nefi todisti, että me
voimme ymmärtää Jumalan asioita Pyhän Hengen voiman
kautta, ja hän auttoi meitä ymmärtämään, mitä meidän tulee
tehdä. Nefi oli halukas ”näkemään ja kuulemaan ja tuntemaan”
(jae 17), mitä hänen isälleen oli näytetty innoitetussa unessa.

Kohdassa 1. Ne. 11–14 on merkitty muistiin, millä tavalla
Herra täytti Nefin toivomuksen, eikä vain näyttänyt, mitä Lehi
oli nähnyt, vaan kertoi hänelle myös monien vertauskuvien
merkityksen. Lukiessasi lukua 11 kiinnitä huomiota siihen,
mitä Nefi teki ollakseen valmis saamaan sellaisen ihmeellisen
ilmoituksen. Etsi luvusta 12 tapoja, joilla Nefi sovelsi tätä
ilmoitusta omaan kansaansa.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

1. Nefi 11:16–36 – Mitä tarkoittaa ”Jumala
alentaa itsensä”?
”Itsensä alentaminen tarkoittaa [tässä yhteydessä] sitä, että astuu
’alas muiden joukkoon’. ’Jumalan itsensä alentaminen’ voidaan

ymmärtää – – kahdella tavalla.
Ensimmäisenä puolena on se,
että Isä Jumala, Elohim, alentaa
itsensä [ks. 1. Ne. 11:16–23].
’Se, että Jumala alensi itsensä,
ilmenee siitä tosiasiasta, että
Hän, korotettu olento, astui
alas iankaikkiselta valtaistui-
meltaan tullakseen kuolevaisen
Pojan Isäksi – Pojan, joka
syntyi ”lihan tavan mukaan”’
([Bruce R. McConkie,] The
Mortal Messiah, osa 1, s. 314). – –

”Jumalan itsensä alentamisen
toisena puolena on se, että

1. Nefi 11–12
Nefi saa tietää Kristuksesta

ja Hänen tehtävästään
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Poika, Kristus alentaa itsensä [ks. 1. Ne. 11:24–32]. Se, että Jehova
– taivaan ja maan isä, kaiken luoja alusta asti, suuri MINÄ OLEN
ja Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala – tulisi maan päälle,
jättäisi jumalallisen valtaistuimensa, ottaisi päälleen lihaa ja verta
olevan ruumiin, alistuisi alttiiksi lihallisuuden heikkouksille ja
ihmiskunnan surkeudelle ja turmeltuneisuudelle ja järjestäisi
oman pelastuksensa kuolevaisena ihmisenä; sitä on oppi ’Jumalan
itsensä alentamisesta’” (Joseph Fielding McConkie ja Robert
L. Millet, Doctrinal Commentary on the Book of Mormon, 4 osaa,
1987–1992, osa 1, s. 78, 82).

1. Ne. 12

1. Nefi 11–12 – Mitä Nefi sai tietää Lehin unesta?
Seuraavassa kaaviossa on yhteenveto asioista, joita Nefi sai tietää
isänsä unesta:

Puu, jossa oli valkoisia
hedelmiä (ks. 1. Ne. 8:10–11)

Virta, jossa oli saastaista
vettä (ks. 8:13)

Rautakaide (ks. 8:19)

Pimeyden sumu (ks. 8:23)

Ilmassa riippuva suuri ja
avara rakennus (ks. 8:26)

Ihmiset, jotka alkavat
kulkea puulle vievää
polkua mutta eksyvät
sumussa (ks. 8:21–23)

Ihmiset, jotka pääsevät
puun juurelle pitämällä
kiinni rautakaiteesta
mutta luopuvat, kun heitä
pilkataan (ks. 8:24–25, 28)

Ihmiset, jotka pitävät
suurta ja avaraa rakennusta
tavoiteltavampana kuin
puuta (ks. 8:26–27, 31–33)

Ihmiset, jotka pitivät kiinni
rautakaiteesta, laskeutuivat
maahan syömään puun
hedelmiä eivätkä välittäneet
pilkkaajista eivätkä
luopuneet (ks. 8:30, 33).

Jumalan rakkaus, jota Hän
osoitti antamalla Poikansa
meidän Vapahtajaksemme (ks.
1. Ne. 11:21–25; jota kutsutaan
”elämän puuksi” kohdassa 15:22)

Helvetin syvyydet, jonne
jumalattomat joutuvat (ks. 12:16;
jota kutsutaan ”saastaisuudeksi”
kohdassa 15:27)

Jumalan sana, joka voi johtaa
meidät turvallisesti puulle
(ks. 11:25)

”Perkeleen kiusaukset”, jotka
sokaisevat ihmiset niin, että
he eksyvät eivätkä löydä puuta
(ks. 12:17)

Maailman ylpeys ja turhat
kuvittelut (ks. 11:36; 12:18)

Nefi ei nimennyt yksittäisiä
ihmisiä unessa esiintyvästä
väkijoukosta, mutta hän näki
seuraavanlaisia ihmisiä:
• ihmiset, jotka kuulivat Jeesusta

mutta ”karkottivat hänet
keskuudestaan”

• ihmiset, jotka ristiinnaulitsivat
Jeesuksen, vaikka Hän oli
parantanut sairaita ja ajanut
ulos riivaajia (ks. jakeet 31–33)

• ihmiset, jotka kokoontuivat
yhteen ”suureen ja avaraan
rakennukseen” taistelemaan
kahtatoista apostolia vastaan
(ks. jakeet 34–36)

• nefiläiset ja laamanilaiset,
jotka kerääntyivät yhteen
”taistellaksensa” (ks. 12:1–4,
13–15)

• nefiläiset, jotka laamanilaiset
tuhosivat heidän ylpeytensä
tähden (ks. jakeet 19–23).

Ne, jotka nauttivat suurimmasta
Jumalan kaikista lahjoista –
iankaikkisesta elämästä
(ks. 15:36).

Vertauskuva Lehin 
unesta Nefin saama tulkinta

Huuru (jae 5) – Sumu tai usva Juopa (jae 18) – Kuilu

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A sekä tehtävä B tai C tutkiessasi lukuja 1. Ne. 11–12.

Ota selville unen merkitys

Sen mukaan, mitä olet lukenut luvuista 1. Ne. 11 ja 12, vastaa
seuraaviin kysymyksiin kertoen, mitä Nefi sai tietää isänsä
unesta. Käytä tarvittaessa avuksesi osiota ”Pyhien kirjoitusten
ymmärtäminen”. (Voit halutessasi kirjoittaa vihkoosi vertaus-
kuvien merkitykset luvussa 1. Ne. 8 olevien vastaavien jakeiden
viereen.)

1. Mitä sellaisia tunnusmerkkejä tai ominaisuuksia herkullisia
hedelmiä kantavalla puulla on, jotka tekevät siitä vaikuttavan
vertauskuvan Jumalan rakkaudesta lapsiaan kohtaan ja
Jeesuksen Kristuksen sovituksesta?

2. Millä tavalla Jumalan sanat (pyhät kirjoitukset ja profeettojen
sanat) ovat kuin Lehin näkemä rautakaide?

3. Millä tavalla Jumalan sanat ovat auttaneet sinua ”maistamaan”
Jumalan rakkaudesta tulevaa iloa?

4. Millä tavalla kiusaukset ovat kuten ”pimeyden sumu” ja mikä
on ratkaisuna siihen, ettei tule sokeaksi ja eksytetyksi?

5. Mitä eroa on puun luokse päässeiden ja sen jälkeen luopu-
neiden ihmisten ja niiden välillä, jotka pääsivät puun luokse
ja pysyivät siellä?

Ota selvää, mitä Nefi sai tietää
Jeesuksesta

Kun Nefille näytettiin hänen isänsä unen merkitys, hän sai tietää
monia asioita siitä, mitä Jeesus tekisi tullessaan maan päälle lähes
600 vuoden kuluttua.
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1. Käy läpi luvut 1. Ne. 11–12 ja tee luettelo ainakin kahdeksasta
tapahtumasta, jotka Nefille näytettiin Vapahtajan elämästä.

2. Mitä tämä profetia opettaa sinulle sen tiedon täsmällisyydestä,
joka Jumalalla on tulevaisuudesta?

Tee varoitusmerkki

Tee kaavio tai merkki, jossa näkyy suuri ja avara rakennus, puu ja
juopa, joka erotti ne toisistaan (ks. 1. Ne. 12:18). Nimeä kukin
symboli ja kirjoita sitten julisteeseen iskulause tai varoitus, joka
auttaisi toisia vakuuttumaan siitä, että heidän tulisi välttää
rakennusta. Ole luova ja yritä käyttää julisteessasi jotakin uutta
ajatusta tai lähestymistapaa.

Näky, jonka Nefi sai vastauksena isänsä unta koskevaan
”tutkisteluunsa” on merkitty muistiin luvuissa 1. Ne. 11–14.
Luvut 11–12 sisältävät profetian Jeesuksen Kristuksen maan-
päällisestä palvelutyöstä, Hänen sovituksestaan ja käynnistään
nefiläisten luona Amerikan mantereella. Nefin näky jatkuu
luvussa 13 profetialla siitä, mitä Amerikan mantereella tulee
tapahtumaan sen jälkeen kun Nefin jälkeläiset on surmattu.
Pane merkille, kuinka yksityiskohtainen ja tarkka tämä
profetia on. Huomaa myös, kuinka paljon Nefi tiesi kansansa
tulevaisuudesta luvatussa maassa ennen kuin he edes lähtivät
Punaisenmeren alueelta.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
1. Ne. 13

1. Nefi 13:3 – Mitä ovat ”pakanain valtakunnat”?
Nefi käytti tässä sanaa pakanat tarkoittamaan kaikkia Israelin
ulkopuolisia kansakuntia. Tarkempi määritelmä on julkaisun
”Pyhien kirjoitusten opas” kohdassa ”Pakanat”.

Portot (jakeet 7–8) –
Moraalittomat henkilöt tai
prostituoidut

Kirja (jae 20) – Raamattu

Jäännös (jae 34) – Jäljelle
jäävä osa

Toiset kirjat (jae 39) –
Mormonin Kirja ja muut pyhät
kirjoitukset

1 Nefi 13
Näky myöhemmistä ajoista

1. Nefi 13:5–9 – Mitä tarkoitetaan ilmaisulla ”kaikkia muita
kirkkoja iljettävämpi”?

On väärin ajatella, että
jokin tietty kirkko
tai uskonto olisi Nefin
mainitsema ”suuri ja
iljettävä kirkko”. Kaikki
ihmisryhmät, jotka
seuraavat Saatanan teitä,
kuuluvat paholaisen
valtakuntaan ja ovat
Kristuksen ja Hänen
kirkkonsa vihollisia
(ks. 2. Ne. 10:16). He ovat
samanlaisia kuin ne, jotka
asuvat siinä suuressa ja
avarassa rakennuksessa,
jonka Lehi näki unessaan.

1. Nefi 13:12 – Kuka oli ”pakanain keskellä” ollut mies?
Nefi näki ”pakanain keskellä miehen”, joka ”Jumalan Hengen”
innoittamana purjehti paikkaan, jossa Lehin jälkeläiset olisivat
luvatussa maassa. Kristoffer Kolumbus vastaa huomattavan
tarkasti Nefin kuvailemaa miestä. Kolumbus kirjoitti: ”Olen ollut
merimies varhaisesta nuoruudestani lähtien ja olen sitä edelleen.
– – Herra ymmärsi toiveeni ja antoi minulle rohkeutta ja ymmärrystä;
Hän antoi minulle runsain määrin tietoa merenkulusta. – –
Meidän Herramme avasi ymmärrykseni, lähetti minut merelle ja antoi
palavan innon tähän tehtävään. Ne, jotka kuulivat [hankkeestani]
kutsuivat sitä järjettömäksi, pilkkasivat minua ja nauroivat.
Mutta kenellä voisi olla epäilystäkään siitä, että Pyhä Henki innoitti
minua?” (Julkaisusta Jakob Wassermann, Columbus, Don Quixote
of the Seas, s. 19–20, 46, kursivointi lisätty; lainattu julkaisussa
McConkie ja Millet, Doctrinal Commentary on the Book of Mormon,
osa 1, s. 91.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi lukua 1. Ne. 13.

Vertaile

Kohdassa 1. Ne. 13:1–9 Nefi kuvaili ”iljettävää kirkkoa”, jonka
päämääränä oli tuhota Jumalan pyhät (ks. edellä oleva osio
”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”).

1. Lukiessasi näitä jakeita tee luettelo siitä, mitä Nefi sanoi
Saatanan vaikutuksen alaisina olevien haluista. Tee sitten
toinen luettelo joistakin siunauksista, jotka ovat kaikkein
tärkeimpiä kirkon jäsenille.

2. Kirjoita lyhyt kappale, jossa selitetään, miksi luetellut
uskollisten jäsenten siunaukset tuovat suurempaa onnea kuin
se, mitä toiseen luetteloon on kirjoitettuna.
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2. Mitä sellaista tiedät oman maasi historiasta, mikä osoittaa,
että Herran käsi on valmistanut sitä ottamaan vastaan
evankeliumin?

Tee yhteenveto profetioista

Nefille näytettiin, kuinka Raamattu, Mormonin Kirja ja muut
pyhät kirjoitukset tulisivat esiin myöhempinä aikoina.
Tee yhteenveto siitä, mitä Nefi näki, vastaamalla seuraaviin
kysymyksiin:

1. Mitä sellaista hän näki tapahtuvan Raamatulle sen jälkeen
kun profeetat ja apostolit olivat kirjoittaneet sen, mikä johtaisi
pakanoiden ”kompastumiseen”? (Ks. 1. Ne. 13:20–29.)

2. Mitä Herra tekisi Nefin jälkeläisille, kun pakanat tulisivat
Amerikkaan? (Ks. 1. Ne. 13:30–31.)

3. Mitä Herra tekisi auttaakseen pakanoita, juutalaisia, Lehin
jälkeläisiä ja kirkkonsa jäseniä tänä päivänä oppimaan tosi
evankeliumia? (Ks. 1. Ne. 13:32–41.)

4. Millä tavalla jakeen 37 sanoma soveltuu itseesi ja omiin
tulevaisuutta koskeviin päätöksiisi?

Nefin näky päättyy luvussa 1. Ne. 14. Siinä hänelle näytetään
taistelu, joka käytäisiin Jumalan Karitsan kirkon ja paholaisen
suuren ja iljettävän kirkon välillä. Pane merkille lupaukset,
jotka Herra tekee pakanoille, jotka ottavat evankeliumin vastaan
myöhempinä aikoina. Vaikka olisit Israelista, niin ellet ole
juutalainen tai Lehin jälkeläinen, sinut laskettaisiin kuuluvaksi
niihin pakanoihin, joista Nefi kirjoitti. Lukiessasi tätä lukua
kiinnitä huomiota siihen, mikä on oma tehtäväsi Herran työssä
myöhempinä aikoina.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
1. Ne. 14

1. Nefi 14:7–10 – Miksi on olemassa ”vain kaksi kirkkoa”?
”Perkeleen kirkko” ei tarkoita mitään tiettyä kirkkoa vaan kaikkia
henkilöitä, ryhmiä, järjestöjä tai filosofioita, jotka toimivat
Jeesuksen Kristuksen kirkkoa ja Jumalan lasten pelastusta vastaan.

Suuri ja ihmeellinen teko
(jae 7) – Tällä tarkoitetaan
evankeliumin ja kirkon
palauttamista

Ajallinen (jae 7) – Fyysinen

Portto (jae 10) – Paholaisen
kirkko on portto siinä mielessä,
että sen ihmiset ovat hylänneet
Jumalan ja seuranneet Saatanaa

1. Nefi 14
Nefin näky pakanoista 
myöhempinä aikoina

Etsi otsikkoa vastaava jae

Kohdassa 1. Ne. 13:10–19 on merkitty muistiin Nefin näky siitä,
kuinka eurooppalaiset tutkimusmatkailijat löysivät Amerikan
mantereet. Hän näki myös taistelut, joita eurooppalaiset uudis-
asukkaat kävisivät Lehin jälkeläisten kanssa näiden kotiseuduista.

1. Kirjoita seuraavat otsikot vihkoosi. Kirjoita sitten kunkin
jälkeen sen jakeen numero kohdasta 1. Ne. 13:10–19, joka voisi
sopia tuohon otsikkoon.

• Pyhiinvaeltajat purjehtivat Uuteen maailmaan nauttiakseen
uskonnonvapaudesta

• Vallankumoukselliset sotajoukot voitokkaita, vaikka
lukumäärältään vähäisempiä

• Laivat ylittävät Atlantin valtameren, lähes 5000 kilometrin
matkan

• Kolumbus purjehtii kohti Uutta maailmaa

• Amerikan alkuasukkaat karkotettu kodeistaan

• Yhdysvallat on vaurain valtio

• Pakanat kukoistavat Amerikassa
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Totuutta ja hyvyyttä on tietenkin myös Myöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ulkopuolella, mutta evanke-
liumin täyteys, joka on vain palautetussa kirkossa, on välttämätön
pelastukselle, jota taivaallinen Isämme haluaa lapsilleen. Evan-
keliumin palautus, tuo ”suuri ja ihmeellinen teko” (1. Ne. 14:7),
kuten enkeli kertoi Nefille, jakaisi ihmiset niin, että ”joko heidät
voitetaan rauhalle ja iankaikkiselle elämälle, taikka heidät jätetään
sydämensä paatumuksen ja mielensä sokeuden valtaan kunnes
he joutuvat orjuuteen ja tuhoon” (jae 7).

Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista
opetti: ”On olemassa vain valkeus ja pimeys; ei ole olemassa
hämärää aluetta. Joko ihmiset vaeltavat valkeudessa tai he eivät
voi pelastua. Mikään vähempi kuin pelastus ei ole pelastusta.
Voi olla parempi vaeltaa hämärässä tai nähdä pilkahdus etäisen
aamunkoiton muutamasta ensimmäisestä säteestä kuin olla
täydellisessä pimeydessä, mutta itse pelastus on vain niitä varten,
jotka astuvat keskipäivän auringon kirkkaaseen valoon” (The
Millennial Messiah: The Second Coming of the Son of Man, 1982, s. 54).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi lukua 1. Ne. 14.

Etsi ”jos – niin” -lupaukset

Kohdassa 1. Ne. 14:1–3 enkeli kertoi Nefille ehdollisista siunauk-
sista pakanoille, joihin mekin kuulumme. Nuo siunaukset on
esitetty ”jos – niin” -lupauksina – jos teet näin, niin Jumala tekee
noin. Etsi lupaukset ja täydennä seuraavat lauseet vihkoosi.

Jos:

• pakanat. . .

• eivätkä. . .

niin:

• heidät luetaan kuuluviksi. . .

• heistä on ainaisiksi tuleva. . .

• he eivät enää. . .

• Ja se suuri kuoppa,. . .

Etsi todistusaineistoa sanomalehdestä

Kohdassa 1. Ne. 14:7–10 enkeli kertoi Nefille, että ihmiset
valitsevat kahdesta vaihtoehdosta.

1. Kertaa kyseiset jakeet ja tee yhteenveto siitä, mitä nuo
kaksi vaihtoehtoa ovat (ks. myös osio ”Pyhien kirjoitusten
ymmärtäminen”).

2. Käy läpi sanomalehden artikkelit ja ilmoitukset ja etsi ainakin
kaksi esimerkkiä ihmisistä, ryhmistä tai filosofioista, joihin
Saatana haluaa meidän uskovan Jeesuksen Kristuksen evanke-
liumin asemesta. Selitä, miksi nuo asiat eivät voi tuoda meille
”rauhaa ja iankaikkista elämää” (ks. jae 7).

Kirjoita omat koekysymyksesi

Näkynsä lopussa Nefi näki taistelun, joka käytäisiin ”Jumalan
Karitsan kirkon” ja perkeleen kirkon välillä. Hän sai myös
tietää toisesta profeetasta, jolle annettaisiin samanlainen ilmoitus
monta vuotta myöhemmin.

1. Tutki kohtaa 1. Ne. 14:11–30 ja kirjoita kuudesta kahdeksaan
koekysymystä, jotka ovat mielestäsi tärkeitä kysymyksiä,
joihin nämä jakeet vastaavat. Anna myös vastaukset niihin.

2. Minkälainen oma tulevaisuutesi saattaisi olla sen perusteella,
mitä olet oppinut näistä jakeista?

Luvuissa 1. Ne. 11–14 on kertomus ihmeellisestä näystä, jonka
Nefi sai vastauksena haluunsa ”nähdä sen, mitä isäni näki”
(1. Ne. 11:3). Pane merkille luvusta 1. Ne. 15, mitä Nefi sai
tietää Laamanista ja Lemuelista palattuaan saamasta opetusta
enkeleiltä. Lukiessasi tätä lukua kiinnitä huomiota syihin, miksi
Nefi kykeni vaeltamaan jumalallisen ilmoituksen valossa ja
miksi hänen veljensä kompastelivat pimeydessä. Huomaa myös
lisäselitykset, joita Nefi antoi auttaakseen meitä ymmärtämään
ilmoituksia, joita hän ja hänen isänsä Lehi saivat.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
1. Ne. 15

1. Nefi 15:13, 16 – Mitä on oksastaminen?
Saadaksesi selityksen siihen, millä tavalla Israelin huone on
kuin puu sekä saadaksesi kuvauksen oksastamisesta, ks. kohdan
1. Ne. 10:14 osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen” (s. 20).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee yksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi lukua 1. Ne. 15.

Etsi ”jos – niin” -kaava

Nefi kuuli veljiensä sanovan, etteivät he ymmärtäneet isänsä unta.

1. Kertaa kohta 1. Ne. 15:1–9 ja selitä, mitä sellaista Nefi teki,
mitä hänen veljensä eivät tehneet, ymmärtääkseen sitä, mitä
heidän isänsä oli sanonut.

2. Täydennä vihkoosi seuraavat lauseet esittääksesi Nefin
jakeessa 11 antaman ”jos – niin” -kaavan ilmoituksen
saamiseksi:

Hajottaa (jae 20) – Sekoittaa
toisten kansojen joukkoon niin,
ettei heitä enää voisi erottaa
muista

Vastustajan – – palavat nuolet
(jae 24) – Saatanan ankarat
hyökkäykset

Koetusaika (jae 31) – Aika,
jolloin testataan ja koetellaan
(tarkoittaa maanpäällistä
elämää, kuolevaisuutta)

Ajallinen (jae 31) – Fyysinen

1. Nefi 15
Nefi opettaa veljiään
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Jos:

• ette. . .

• vaan anotte. . .

• ahkeroiden. . .

niin:

• totisesti. . .

3. Ajattele ”jos”-lauseita ja sitä, mitä sinä voisit tehdä lisätäksesi
valmiuttasi saada vastauksia taivaalliselta Isältä.

Aseta lauseet aikajärjestykseen

Vastauksena veljilleen Nefi vertasi Israelin huonetta öljypuuhun.
Käytä kohtaa 1. Ne. 15:12–20 apunasi asettaaksesi seuraavat
lauseet oikeaan järjestykseen:

• Evankeliumi viedään pakanoille, koska juutalaiset ja
laamanilaiset hylkäsivät sen.

• Pakanat ottavat evankeliumin vastaan ja heidät oksastetaan
Israelia kuvaavaan öljypuuhun.

• Nefiläiset ovat Israelin puusta irrotettu oksa.

• Puu tullaan saattamaan ennalleen Abrahamille annettujen
lupausten täyttämiseksi.

• Lehin jälkeläiset tulevat kuulemaan evankeliumin ja ottamaan
sen vastaan.

Sovella lainausta

Vanhin Neal A. Maxwell kahdentoista
apostolin koorumista on sanonut:
”Todelliset opetuslapset torjuvat
vastustajan palavat nuolet kohotta-
malla toisella kädellään uskon kilven,
joka ne sammuttaa, ja pitämällä toi-
sella kädellään kiinni rautakaiteesta.
– – Huomatkaa, että siihen tarvitaan
molemmat kädet!” (”Joka voittaa . . .
niin kuin minäkin olen voittanut”,
Valkeus, heinäkuu 1987, s. 63).

Lue huolellisesti kohta 1. Ne. 15:21–36 ja kirjoita sitten kappale
kertoaksesi, millä tavalla usko ja Jumalan sanasta kiinni
pitäminen voivat auttaa sinua vastustamaan kohtaamiasi
kiusauksia.

Oletko koskaan huomannut, että ollessasi sopusoinnussa
Hengen kanssa on paljon helpompi suhtautua kärsivällisesti
niihin asioihin, jotka menevät väärin elämässäsi? Toisaalta

1. Nefi 16
Ihmeellinen pallo ja katkennut jousi

useimpien ihmisten mielestä silloin kun heidän ja Herran
välinen etäisyys kasvaa, heidän kykynsä hillitä mieltään
vähenee. Luvusta 1. Ne. 16 voit lukea kummankin tyyppisistä
kokemuksista. Pane merkille kuinka Herra käyttää joskus
vastoinkäymisiä opettaakseen tärkeitä asioita.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
1. Ne. 16

Linkoja käytetään joillakin alueilla vielä
nykyäänkin.

1. Nefi 16:10 – Mikä oli ”merkillistä tekoa oleva
pyöreä pallo”?
Sana merkillinen tarkoittaa tässä jakeessa huolellisesti tehtyä,
yksityiskohtaista ja monimutkaista. Herra valmisti pallon
johdattaakseen Lehiä ja hänen pientä siirtokuntaansa erämaassa.
Saamme Almalta tietää, että tätä suunnannäyttäjänä tai kompas-
sina käytettävää palloa kutsuttiin Liahonaksi (ks. Al. 37:38).

Lehi ja hänen perheensä huomasivat, että Liahonassa oli kaksi
osoitinta eli viisaria, jotka näyttivät heille, mihin suuntaan
heidän tuli matkata (ks. 1. Ne. 16:10). Pallossa oli myös paikka,
johon ilmestyi kirjoitusta ja se ”vaihtui aika ajoin” (jae 29;
ks. jakeet 26–30). Osoitin toimi vain heidän uskonsa mukaan
(ks. jakeet 28–29).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä C (tehtävät A ja B ovat vapaaehtoisia) tutkiessasi
lukua 1. Ne. 16.

Ankarat asiat (jakeet 1–2) –
Totuuksia, joita on vaikea
hyväksyä

Viiltää heidän sisintään
(jae 2) – Paljastaa heidän
syyllisyytensä

Linko (jae 15) – Ase, jolla
singotaan kiviä
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Kirjoita määritelmä

Nefin veljet valittivat, koska Nefi puhui heille ”ankaria asioita”
(1. Ne. 16:1).

1. Tutki jakeita 1–3 ja selitä, mitä arvelet heidän tarkoittaneen
”ankarilla asioilla”.

2. Selitä, miksi nuo samat totuudet eivät olleet ”ankaria asioita”
Nefille.

Piirrä kuva

Tutki kohtaa 1. Ne. 16:10–30 ja piirrä kuva siitä, minkälaiselta
arvelet Liahonan näyttäneen. Liitä mukaan kuvaus sen
ominaisuuksista.

Tee yhteenveto tapahtuneesta

Lehin perhe kärsi erämaassa Nefin jousen katkettua.

1. Tee yhteenveto siitä, mitä kussakin seuraavassa luvun 1. Ne. 16
kohdassa tapahtui, ja selitä sitten, mitä arvelet Lehin perheen
oppineen kustakin kokemuksesta:

a. Jakeet 17–19

b. Jakeet 20–21

c. Jakeet 22–23

d. Jakeet 24–29

e. Jakeet 30–31

2. Millä tavalla kokemus Nefin katkenneesta jousesta voisi auttaa
sinua, jos menettäisit yhtäkkiä työsi, jolla ansaitsit perheesi
ruokaa ja vaatteita varten tarvittavat rahat?

3. Vaikka Lehi napisi, miksi arvelet Nefin menneen hänen
luokseen kysymään neuvoa, mistä hänen tulisi hankkia ruokaa?

Lehin pienen siirtokunnan erämaavaellus päättyi lopulta, kun
Herra johdatti heidät merenrannalle hedelmälliselle paikalle,
jonka he nimittivät Runsaudenmaaksi. Luvussa 1. Ne. 17 Nefi
kertoi joitakin aiemmin mainitsematta jättämiään yksityiskohtia
heidän kokemuksestaan erämaassa. Kiinnitä huomiota siihen,
kuinka kauan he matkasivat erämaassa, mitä he söivät ja kuinka
he selvisivät hengissä sellaisella ruokavaliolla. Huomaa myös,
miksi Laaman ja Lemuel alkoivat taas napista.

1. Nefi 17
”Rakenna laiva”

Mahdollinen Lehin erämaavaelluksen reitti

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
1. Ne. 17

Palkeet

Palkeet (jae 11) – Niillä
puhalletaan ilmaa tuleen, jotta
siitä tulisi kuumempi

Säädökset (jae 22) –
Lait, säännöt

Herjata (jakeet 30, 42) –
Puhua pahaa, loukata

Herran silmissä kaikki liha on
samanarvoinen (jae 35) –
Hän pitää kaikkia lapsiaan
samanarvoisina

Jerusalem

”Rajaseuduille likelle 
Punaisen meren rantoja” 
(1. Ne. 2:5)

”Lähellä 
Punaista merta” 
(1. Ne. 16:14) ”Me kuljimme siitä ajasta 

lähtien suunnilleen itään 
päin” (1. Ne. 17:1)

Ismael kuoli paikassa 
”jota sanottiin 
Naahomiksi” 
(1. Ne. 16:34)

Runsaudenmaa (?)
(1. Ne. 17:4)

(Persianlahti)
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–E) tutkiessasi lukua 1. Ne. 17.

Mitä Nefi opetti erämaavaelluksesta?

1. Kertaa kohta 1. Ne. 17:1–6, 12 ja vastaa seuraaviin kysymyksiin
erämaavaelluksesta:

a. Kuinka kauan heidän matkansa Jerusalemista
Runsaudenmaahan kesti?

b. Mitä he pääasiallisesti söivät erämaassa?

c. Miksi arvelet Nefin sanoneen: ”Suuri Herran siunaus
seurasi meitä” (jae 2)?

2. Etsi ”siten me näemme” -opetus tunnistamalla jakeen 3
”Jos – niin” -kaava:

Jos ”ihmislapset  

niin ”Hän kyllä  ja  
ja suo heille  

3. Et ehkä vaella erämaassa, mutta elämässäsi on silti vaikeita
haasteita. Selitä, millä tavalla voisit soveltaa tätä ”siten me
näemme” -opetusta omassa elämässäsi.

Kuvaile nykyajan esimerkkiä

Herra käski Nefiä rakentamaan laivan – mikä oli tehtävä, joka
ylitti hänen luontaiset kykynsä. Tutki lukuja 1. Ne. 7–11 ja pane
merkille, mitä Herra teki ja mitä Hän vaati Nefiä tekemään.
Kirjoita sitten kertomus nykyajan henkilöstä, jota pyydetään
tekemään jotakin vaikeata ja jonka on turvattava Herraan
osatakseen suorittaa sen.

Vertaile veljeksiä

1. Tutki kohtia 1. Ne. 16:1–3, 18–20, 37–38; 17:17–21, 48 ja tee
luettelo syistä, miksi Laaman ja Lemuel napisivat tai olivat
vihaisia ja miksi he ”iloitsivat”.

2. Tutki kohtia 1. Ne. 16:4–5; 17:19, 47 ja tee luettelo syistä, miksi
Nefi oli iloinen ja miksi hän oli murheellinen.

3. Mitä saat selville näiden miesten luonteesta näiden kahden
luettelon erilaisuuden perusteella?

4. Vertaa, mitä Laaman ja Lemuel sanoivat tietävänsä kohdissa
1. Ne. 16:38; 17:19, 22 siihen, mitä he sanoivat tietävänsä
kohdassa 1. Ne. 17:55. Mikä muutti heidän ymmärryksensä?

5. Mitä sellaista olet oppinut luvusta 1. Ne. 17, mikä voi auttaa
sinua olemaan enemmän Nefin kaltainen ja vähemmän
Laamanin ja Lemuelin kaltainen?

Kirjoita omin sanoin

Nefi muistutti veljiään kertomuksesta Mooseksesta, joka johdatti
Israelin lapset pois Egyptistä, ja vertasi sitä Lehiin, joka johdatti
perheensä pois Jerusalemista (ks. 1. Ne. 17:23–45).

1. Lue mainitut jakeet ja tee luettelo ainakin neljästä yhtene-
väisyydestä Mooseksen kansan ja Lehin siirtokunnan
tapahtumissa.

2. Lue huolellisesti kohta 1. Ne. 17:45 ja selitä, mitä mielestäsi
tarkoittaa ”tajuta” Herran sanat, tai kerro tapauksesta, jolloin
tunsit pyhien kirjoitusten puhuttelevan itseäsi.

Selitä, mitä kuvassa tapahtuu

Nefin veljet olivat tyyty-
mättömiä, ja pelkästään Herran
voima esti heitä surmaamasta
Nefiä. Oheisena on kuva
kohdan 1. Ne. 17:48–55
tapahtumista. Selitä, mitä
kuvassa tapahtuu, ja kerro,
mitä jakeita siinä kuvataan.

Oletko tuntenut ihmisiä, jotka kärsivät syntiensä tähden mutta
eivät halunneet muuttua? Tekivätkö he lopulta parannuksen?
Kuinka paljon kärsimyksiä he kokivat ennen kuin he muuttivat
käytöstään? Kehen muuhun heidän käytöksensä vaikutti?
Laamanilla ja Lemuelilla oli vastaavanlainen kokemus luvussa
1. Ne. 18. Kiinnitä huomiota siihen, mikä sai lopulta heidät
tekemään parannuksen. Huomaa myös, kuinka heidän
uppiniskaisuutensa vaikutti muuhun perheeseen.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
1. Ne. 18

Vuosien heikentämä (jae 17) – Vanha

1. Nefi 18
Matka luvattuun maahan
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi lukua 1. Ne. 18.

Haastattelu

Lehin perhe oli valmiina purjehtimaan tuntemattomaan maahan
laivalla, joka oli valmistettu erikoislaatuisista rakennuspuista
(1. Ne. 18:1–7). Jos olisit toimittaja, joka oli palkattu haastat-
telemaan perheen jäseniä ennen heidän lähtöään, niin mitä
arvelisit heidän sanovan? Valitse Lehin ryhmästä kolme henkilöä
ja ehdota kaksi kysymystä, jotka voisit toimittajana kysyä.
Kirjoita sitten, kuinka arvelisit noiden henkilöiden vastaavan
kysymyksiisi.

Huomaa yksityiskohdat!

Kertomus Lehin perheen purjehtimisesta luvattuun maahan
on mielenkiintoinen ja sisältää joitakin merkittäviä yksityiskohtia,
jotka jäävät helposti huomaamatta. Luettuasi luvun 1. Ne. 18
vastaa seuraaviin kysymyksiin:

1. Ketkä kaksi uutta Lehin perheen jäsentä mainitaan ensimmäisen
kerran tässä luvussa?

2. Miksi arvelet Herran sallineen Nefin pysyä sidottuna niin
pitkään sen sijaan, että olisi vapauttanut hänet ihmeen avulla
kuten Hän teki kohdissa 1. Ne. 7:18; 16:39 ja 17:48?

3. Mitä sellaista tässä luvussa tapahtui, mikä toteuttaa kohdassa
1. Ne. 17:13 olevan Herran profetian?

Etsi opetuksia elämää varten

Kertomus matkasta luvattuun maahan voidaan myös nähdä
metaforana (vertauskuvana) maanpäällisestä elämästämme.
Esimerkiksi monet ihmiset, kuten Nefin veljet kohdassa
1. Ne. 18:9, keskittyvät maallisiin asioihin ja unohtavat Jumalan
ja riippuvuutensa Hänen voimastaan. Vastaa seuraaviin
kysymyksiin tutkiaksesi, millä tavalla tämä kertomus vastaa
kokemuksia, joita meillä voisi olla:

1. Millä tavalla se, mitä Nefi teki veljilleen jakeessa 10, muistuttaa
sitä, mitä meidän omatuntomme (Kristuksen valo) tekee
meille?

2. Millä tavalla toimimaton kompassi ja myrsky muistuttavat
sitä, mitä meille tapahtuu, kun ”sidomme” omantuntomme?

3. Mihin Nefin vapautumista voitaisiin verrata omassa
elämässämme?

4. Mitä tapahtui aina kun Nefi rukoili? Millä tavalla voit soveltaa
tätä omaan elämääsi? (Ks. erityisesti jakeet 1–3, 21–23.)

5. Millä tavalla Nefin kuvaus omien veljiensä, Ismaelin poikien
ja heidän vaimojensa karkeasta käytöksestä (ks. jae 9)
sopii nykyisinkin ilmenevään käytökseen ja kunnioituksen
puutteeseen muita kohtaan?

Miksi jotkut ihmiset rakastavat pyhiä kirjoituksia ja löytävät
niistä runsain mitoin lohtua, toivoa ja rohkaisua, kun taas
toisilla ei tunnu olevan minkäänlaista mielenkiintoa niitä kohtaan
tai he pitävät niitä merkityksettöminä? Nefi kertoi meille, että
se, mitä hän kirjoitti, ei olisi otollista maailmalle vaan Jumalalle
ja ”niille, jotka eivät ole maailmasta” (1. Ne. 6:5). Miksi
arvelet niillä ihmisillä, joiden sydän on kiinnittyneenä tämän
elämän asioihin, olevan niin vähän mielenkiintoa iankaikkisiin
asioihin? Tutkiessasi lukua 1. Ne. 19 kiinnitä huomiota siihen,
mitä Herra on tehnyt ja tekee parhaillaan rohkaistakseen
lapsiaan tulemaan kotiin ja elämään jälleen Hänen luonaan.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
1. Ne. 19

1. Nefi 19:1–6 – Kahdet levyt
Luvussa 1. Ne. 9 Nefi kirjoitti,
että hän oli valmistanut kahdet
levyt. Ensimmäiset levyt eli
Nefin isot levyt sisälsivät
yksityiskohtaisen kertomuksen
hänen kansastaan; toiset levyt
eli Nefin pienet levyt sisälsivät
pyhän uskonnollisen aikakirjan.
Luvussa 1. Ne. 19 ilmaisuilla
”aikaisemmat levyt” tai
”toiset levyt” tarkoitetaan Nefin
isoja levyjä ja ilmaisulla
”nämä levyt” tarkoitetaan pieniä
levyjä (ks. ”Mormonin Kirjan
päälähteet”, s. 12).

Nefi toivoi, että tulevat sukupolvet saisivat näistä pyhistä
kirjoituksista apua tullakseen Kristuksen luo.

1. Nefi 19:10 – Keitä olivat Seenok, Neum ja Senos?
Nefi lainasi Seenokia, Neumia ja Senosta Vanhan testamentin ajan
profeettoina, joiden yksityiskohtaiset profetiat Jeesuksesta
Kristuksesta oli merkitty muistiin vaskilevyille. Heidän todistuk-
siaan ei ole meillä nykyisin olevassa Vanhassa testamentissa.
Heidän kirjoituksensa kuuluvat ilmeisesti niihin totuuksiin, ”jotka
ovat selkeitä ja erittäin suuriarvoisia” ja jotka ”suuri ja iljettävä
kirkko” poisti (1. Ne. 13:26). Ilman Mormonin Kirjaa emme tietäisi
mitään noista kolmesta uskollisesta Vanhan testamentin ajan
profeetasta tai heidän profetioistaan.

Pilkaksi ja pistopuheeksi (jae 14) – Vainotuksi kansaksi

1. Nefi 19
”Saadakseni heidät täydellisemmin

uskomaan Herraan”
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi lukua 1. Ne. 19.

Luettele ”selkeämmät ja
suuriarvoisemmat osat”

Herra käski Nefiä sisällyttämään toisiin levyihinsä (pienille
levyille) monia niistä selkeämmistä ja suuriarvoisemmista osista,
jotka puuttuisivat Raamatusta (ks. 1. Ne. 19:3 ja osio ”Pyhien
kirjoitusten ymmärtäminen”).

1. Lue kohta 1. Ne. 19:8–14 ja tee luettelo niistä totuuksista, jotka
Nefi sai tietää Jeesuksen Kristuksen syntymästä, elämästä
ja kuolemasta ja myös siitä, mitä Israelin huoneelle tapahtuisi
Hänen kuolemansa jälkeen.

2. Nimeä luettelemistasi totuuksista ne, jotka Nefi sanoi
oppineensa enkeliltä, ja ne, jotka hän oppi Seenokin, Neumin
tai Senoksen kirjoituksista.

Analysoi, millä tavalla asiat voisivat
olla toisin

Ajattele niitä yksityiskohtaisia profetioita Jeesuksen elämästä,
jotka Mormonin Kirja palauttaa ennalleen (ks. 1. Ne. 19:8–14).
Miten arvelisit juutalaisten ja muiden kristittyjen uskon olevan
erilaista, jos nuo totuudet olisivat yhä Vanhassa testamentissamme?

Pyhien kirjoitusten hallinta –
1. Ne. 19:23

Nefi luki perheelleen monia asioita profeetta Jesajan kirjoi-
tuksista. Lue kohta 1. Ne. 19:22–24 ja selitä, miksi Nefi halusi
perheensä (ja meidän) tuntevan Jesajan sanat.

Nefi luki kansalleen Jesajan profetioita saadakseen heidät
”täydellisemmin uskomaan Herraan, Lunastajaansa”
(1. Ne. 19:23). Luvuissa 1. Ne. 20–21 on vaskilevyiltä merkitty

1. Nefi 20–21
Sanomia profeetta Jesajalta

muistiin joitakin noista tärkeistä Jesajan profetioista, jotka
ovat samanlaisia kuin Vanhassa testamentissa olevat profetiat.
Lukiessasi näitä lukuja kiinnitä huomiota siihen, mitä
Jesaja opetti Israelin huoneesta. Miksi Israelilla on ollut niin
paljon kestettävää vuosisatojen kuluessa, ja mitä Herra
tekee tuodakseen liittokansansa jälleen luokseen? Tämän ajan
Israelin huoneeseen kuuluvina mekin voimme soveltaa
Jesajan sanoja omaan elämäämme.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
1. Ne. 20

1. Nefi 20:1 – Mitä ovat ”Juudan vedet”?
Vanhin Bruce R. McConkie on kirjoittanut: ”Jesajan mukaan
’Jaakobin heimo’ on lähtenyt ’Juudan lähteestä’ (Jes. 48:1, vuoden
1933 raamatunkäännöksen mukaan; uudempi käännös kuuluu
’Juudan siemenestä’). Englanniksi kyseinen kohta kuuluu:
’waters of Judah’ [Juudan vedet]), mikä herättää suurta mielen-
kiintoa myöhempien aikojen pyhien keskuudessa, koska Jesajan
vaskilevyille kirjoitettuihin sanoihin on lisätty ilmaisu ’eli kasteen
vesistä’ (1. Ne. 20:1), minkä mukaan Vanhan testamentin kirjoitus
kasteesta on säilynyt puhtaana” (Mormon Doctrine, 2. laitos, 1966,
s. 832). Tämä on erinomainen esimerkki ”selkeistä ja suuriarvoi-
sista” totuuksista, jotka on poistettu Raamatusta (ks. 1. Ne. 13:29).

1. Nefi 20:1–2 – ”He kutsuvat itseään pyhän
kaupungin mukaan”
Kuten kohdassa 1. Ne. 20:1–2 on lainattu, profeetta Jesaja nuhteli
Israelin huonetta, joka väitti seuraavansa Herraa noudattamatta
Hänen käskyjään. He ajattelivat, että koska he olivat Hänen
liittokansaansa ja asuivat Jerusalemin pyhässä kaupungissa,
Jumala suojelisi heitä aina. Jesaja muistutti heille, että sillä, missä
elää, ei ole merkitystä vaan sillä, kuinka elää (ks. jakeet 18–22).
Sama periaate pitää paikkansa tänä päivänä.

Jerusalem, muinainen pyhä kaupunki

1. Nefi 20:3–8 – ”Entiset minä olen – – ilmoittanut – –
olen kuuluttanut sinulle uusia”
Herra on antanut lapsilleen paljon todistusaineistoa tai syitä
uskoa Hänen sanoihinsa ja Hänen profeettoihinsa. Kohdassa
1. Ne. 20:3–8 Hän lainasi joitakin noista todistusaineistoista

Is
än

i h
uo

ne
 A

l R
ou

nd
s

Uppiniskainen (jae 4) –
Itsepäinen

Luopio (jae 8) – Käskyjen
rikkoja

Sulattanut (jae 10) –
Puhdistanut

Kohdun hedelmä (jae 19) –
Jälkeläiset (lapset,
lastenlapset jne.)
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ja selitti, miksi nuo profetiat olivat välttämättömiä. Alusta asti
Jumala on ilmoittanut monia tapahtumia, jotka tapahtuisivat kau-
kana tulevaisuudessa. Yksi Hänen pitkäaikaisten profetioidensa
tarkoitus oli estää jumalattomia ihmisiä suomasta kunniaa Hänen
ihmeellisistä töistään epäjumalankuville tai väärille jumalille
(ks. jakeet 3–5). Jumala on myös ilmoittanut tapahtumia, jotka
ovat tapahtuneet yhtäkkiä, jotta jumalattomat eivät voisi sanoa
”Minä ne tiesin” (ks. jakeet 6–8).

1. Nefi 20:14–17 – Herra antaa tukensa profeetoilleen
Herra rakastaa profeettojaan ja ”on toteuttava sanansa, jonka hän
on julistanut heidän kauttaan” (jae 14). Nykyajan ilmoituksessa
Herra on julistanut: ”Olipa se sitten puhuttu minun omalla
äänelläni tai minun palvelijoitteni äänellä” (LK 1:38).

1. Ne. 21

1. Nefi 21:1 – Tärkeä palauttaminen vaskilevyiltä
Kohdassa 1. Ne. 21:1 lainattua Jesajan profetian ensimmäistä
lausetta ei ole kokonaisuudessaan Jesajan kirjan vastaavassa
luvussa (ks. Jes. 49:1). Tämä aineisto oli ilmeisesti Nefin käyttä-
millä vaskilevyillä, mutta se on hävinnyt nykyisestä Raamatus-
tamme. Jesajan kirjan luku 49 (tai luku 1. Nefi 21) kertoo Messiaan
saapumisesta, Israelin kokoamisesta ja evankeliumin viemisestä
pakanoille. Mormonin Kirjan versiosta saamme tietää, että tämä
sanoma oli tarkoitettu erityisesti niille israelilaisille (kuten Lehin
perheelle), jotka oli katkaistu kuin oksat Israelin päärungosta
ja hajotettu ulkomaille. Saamme myös tietää, että syynä heidän
hajottamiseensa oli heidän Jerusalemissa olleiden johtajiensa
jumalattomuus.

1. Nefi 21:1–9 – Kuka oli se, jonka Jumala oli kutsunut
ennen Hänen syntymäänsä?
Jakeissa 1–9 kuvaillaan Vapahtajaa, Jeesusta Kristusta, joka
kutsuttiin ennen syntymäänsä (ks. jae 1), jonka sanat leikkaavat
jumalattomien sydämeen kuin terävät miekat (ks. jae 2), jonka
elämä on tahraton kuin hiottu nuoli (ks. jae 2), joka on pakanain
valkeus (ks. jae 6) ja jota halveksitaan syvästi (ks. jae 7). Koska
profeettojen elämää pidetään joskus Vapahtajaa kuvaavana
mallina tai esimerkkinä, nämä jakeet voivat sopia osuvasti myös
Jesajaan. Ne voisivat sopia myös profeetta Joseph Smithiin:

Paimenet (jae 1) – Tässä
sanalla tarkoitetaan juutalaisten
uskonnollisia johtajia

Hamasta äidinkohdusta
saakka (jae 1) – Ennen
syntymää

Viini (jae 2) – Nuolikotelo

• Hänet oli ennalta asetettu. Hän todisti: ”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.” (Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, s. 361; ks. myös 2. Ne. 3:7–15.)

• Hänen sanansa olivat teräviä ja hänen elämänsä kuin hiottu nuoli.
Hän sanoi: ”Olen ikään kuin suuri rosoinen kivi, joka vierii
alas korkealta vuorelta; ja ainoa hionta, jota saan, on se kun
jokin särmä hankautuu pois joutuessaan kosketuksiin jonkin
kanssa; kun se iskeytyy kiihtyvällä voimalla uskonnollista
kiihkoilua, pappisvaltaa, – – valehtelevia toimittajia, lahjottuja
tuomareita ja valamiehiä vastaan, – – jota kannattavat väki-
valtaiset kansanjoukot, pilkkaajat, hillittömät ja turmeltuneet
miehet ja naiset – koko helvetti, joka lohkaisee särmän sieltä
toisen täältä. Näin minusta tulee sileä ja hiottu nuoli Kaikki-
valtiaan viineen” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 302).

• Hänet lähetettiin pakanain valkeudeksi. Herra julisti hänelle:
”Tämä sukupolvi on saava minun sanani sinun kauttasi”
(LK 5:7–10; ks. myös LK 86:11).

• Hän oli ihmisten hyljeksimä. Enkeli Moroni profetoi, että
Josephista puhuttaisiin sekä hyvää että pahaa kaikkien ihmisten
parissa (ks. KH Joseph Smith – Historia, 33).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–E) tutkiessasi lukuja
1. Ne. 20–21.

Etsi vastaukset

Jesaja näki Israelin lasten heikkoudet. Hän kehotti heitä teke-
mään parannuksen, jotta he voisivat tehdä sen työn, jonka Herra
oli antanut heille, ja saada Hänen siunauksensa. Lue kohta
1. Ne. 20:1–11, 20 ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitä Herra on tehnyt todistaakseen kansalleen, kuka Hän on?
(ks. jakeet 3–8; ks. myös kohdan 1. Ne. 20:3–8 osio ”Pyhien
kirjoitusten ymmärtäminen”).

2. Miksi arvelet Jesajan käyttäneen kielikuvaa rautaisesta
niskasta (ks. jae 4) kuvaillessaan Israelin lapsia?

3. Vaikka kansa oli menneisyydessä kapinoinut, niin mitä Herra
sanoi tekevänsä heille? Miksi? (ks. jakeet 9–11).

4. Mitä Herra käski kansaa tekemään? (ks. jae 20; ks. myös
Moosia 26:29–30).

5. Millä tavalla nämä Jesajan opetukset voisivat soveltua meidän
aikaamme ”hyödyksi ja opiksi” (1. Ne. 19:23)?
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Nefi tiesi, että Jesajan sanat olivat joillekin ihmisille vaikeita
ymmärtää. Itse asiassa Nefin oma perhe pyysi häntä selit-
tämään sen, mitä hän oli lainannut luvuissa 1. Ne. 20–21
(ks. 1. Ne. 22:1). Kun luet lukua 1. Ne. 22, kiinnitä huomiota
Nefin selityksiin niistä monista tärkeistä totuuksista, jotka
ovat luvuissa 1. Ne. 20–21. Huomaa erityisesti, mitä Nefi
sanoi Israelin hajottamisesta ja pakanoiden tehtävästä Israelin
kokoamisessa myöhempinä aikoina. Muista, että vaikka
olemmekin Israelin huonetta syntyperämme sekä liiton kautta,
meidät katsotaan tämän ajan Kristuksen kirkon jäseninä
kuuluviksi tässä luvussa mainittuihin ”pakanoihin” ja meillä
on tehtävämme Israelin kokoamisessa.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
1. Ne. 22

1. Nefi 22:8 – Mikä on se ”ihmeellinen teko”, jonka Herra
tekee viimeisinä päivinä?

Pitkän historiansa aikana
Israelin lapset olivat enim-
mäkseen uskottomia sille
Jumalalle, joka oli tehnyt
heistä valitun kansansa.
Hänen siunauksistaan
huolimatta he pitivät usein
maailman tapoja parem-
pina kuin Jumalan tapoja.
Seurauksena tästä suurin osa
heistä hajotettiin kaikkialle
maailmaan ja he menet-
tivät identiteettinsä. Lehin
jälkeläiset ovat esimerkkinä
siitä, kuinka perhe joutui
pois kotiseudultaan mutta
se säilytti identiteettinsä.
He tiesivät, keitä he olivat.

Myöhempien aikojen ihmeellinen teko tulee olemaan se, että
kaikki ne Israelin hajotetut jälkeläiset, jotka haluavat palata
Herran luo, kootaan yhteen. Vaikka kirkon jäsenet tänä päivänä
ovat Israelin huonetta, Nefi kutsui meitä pakanoiksi, koska
olemme peräisin pakanakansakunnista.

Paljastaa käsivartensa
(jae 10) – Näyttää voimansa

Satimeen (jae 14) – Ansaan

1. Nefi 22
Viimeisten päivien tapahtumia

Selitä vertaukset

Kohdassa 1. Ne. 20:11–17 Herra ilmoitti tehtävänsä Luojana ja
Vapahtajana. Näissä jakeissa kerrotaan myös Hänen rakkaudes-
taan ja tuestaan profeetoilleen. Jakeissa 18–22 Jesaja kertoi,
mitä Israelin lapsille olisi tapahtunut, jos he olisivat olleet jatku-
vasti tottelevaisia. Sen jälkeen hän kehotti heitä tekemään
parannuksen.

1. Lue kohta 1. Ne. 20:18–22 ja selitä, millä tavalla vertaukset
(vertailut, joissa käytetään sanoja niin kuin), joita Jesaja käytti
– – virta, aallot, hiekka ja hiekkajyväset – – kuvaavat Herran
lupauksia uskollisille.

2. Minkä arvelet olevan syynä siihen, ettei jumalattomilla ole
rauhaa? (ks. jae 22).

Profetia voi täyttyä useammalla kuin
yhdellä tavalla

Monille Jesajan profetioille on luonteenomaista se, että niillä voi
olla enemmän kuin yksi sovellutus ja täyttyminen.

1. Tutki kohtaa 1. Ne. 21:1–10 ja selitä, millä tavalla nuo jakeet
kuvaavat Jeesusta Kristusta.

2. Selitä, millä tavalla nuo jakeet voivat myös kuvata profeetta
Joseph Smithiä (ks. myös osio ”Pyhien kirjoitusten
ymmärtäminen”).

Millä tavalla sinä muistat Vapahtajaa?

1. Kun Herra ei voinut siunata
Israelia (Siionia) kansan tot-
telemattomuuden tähden, mitä
kansa arveli tapahtuneen?
(ks. 1. Ne. 21:14).

2. Minkä Herra sanoi aina
muistuttavan Häntä Hänen
kansastaan? (ks. jae 16).

3. Kirjoita kappale, jossa selität,
mikä auttaa sinua muistamaan
Vapahtajaa, sekä kirkossa
ollessasi että muulloin?

”Minä en sinua unhota, 
oi Israelin huone”

Laita ajatukset järjestykseen

Kohdassa 1. Ne. 21:22–26 on Jesajan lupaus siitä, että Herra tulee
pelastamaan kansansa. Seuraavana on joitakin tärkeitä ajatuksia
näistä jakeista. Järjestä ne siihen järjestykseen, jossa ne tulevat
esille kyseisessä kohdassa.

• Herra vapauttaa ne, jotka ovat synnin ja jumalattomuuden
orjuudessa.

• Mahtavat ja vaikutusvaltaiset ihmiset tukevat kirkon työtä.

• Jokainen tulee tietämään, että Jeesus Kristus on Vapahtaja.

• Herra taistelee niitä vastaan, jotka taistelevat Hänen kirkkoaan
vastaan.

• Ne, jotka panevat luottamuksensa Herraan, eivät häpeä
evankeliumia.

• Herra palauttaa kirkon pakanoiden keskuuteen
vanhurskauden mittapuuksi maailmalle.

• Ne, jotka taistelevat kirkkoa vastaan, tuhoavat itsensä.
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–D) tutkiessasi lukua 1. Ne. 22.

Israelin hajottaminen: ketkä, missä,
milloin ja miksi?

Jesajan Israelin hajottamista koskevat sanat ovat kohdassa
1. Ne. 21:1. Nefi selittää enemmän tuosta hajottamisesta kohdassa
1. Ne. 22:3–5. Tee yhteenveto hajottamiseen liittyvistä lisätiedoista,
jotka saamme Nefiltä. Muista selittää, ketkä hajotettiin, milloin
ja minne heidät hajotettiin ja miksi.

Etsi ajatusta vastaava jae

Kohdassa 1. Ne. 21:22 Jesaja puhui pakanoiden tehtävästä Israelin
kokoamisessa. Luvussa 1. Ne. 22 Nefi antoi meille enemmän
tietoa tuosta kokoamisesta. Kirjoita vihkoosi seuraavat lauseet ja
tee kunkin lauseen jälkeen luettelo saman ajatuksen sisältävistä
jakeista kohdasta 1. Ne. 22:6–12:

• Pakanat tarvitsevat välttämättä Herran voimaa siunatakseen
kaikkia kansoja evankeliumilla.

• Pakanakansojen vaurautta ja hyvinvointia hyödynnetään
lähetystyön tukemiseksi hajotetun Israelin kokoamiseksi.

• Israel tullaan kokoamaan kun he tulevat tietämään, että Jeesus
Kristus on heidän Vapahtajansa.

• Suuri pakanakansa hajottaa Lehin jälkeläiset.

• Pakanat tulevat siunaamaan koko Israelin huonetta opettamalla
heille evankeliumia.

• Herra tuo evankeliumin suurelle pakanakansalle. Tuo kansa
siunaa vuorostaan Lehin jälkeläisiä julistamalla heille
evankeliumia.

• Herran liitot ilmoitetaan maailmalle Herran voiman kautta.

Kirjoita sanomalehtiotsikko

Kohdassa 1. Ne. 22:13–18 Nefi kertoo tuomiosta, joka tulisi
jumalattomille viimeisinä päivinä. Kirjoita kutakin jaetta vastaava
sanomalehtiotsikko, jossa tehdään yhteenveto Nefin kuvailemista
tapahtumista.

Vertaile

Nefi selitti joitakin eroavuuksia sen välillä, mitä tulee tapah-
tumaan vanhurskaille ja mitä tulee tapahtumaan jumalattomille
viimeisinä päivinä.

1. Tutki kohtaa 1. Ne. 22:16–26 ja tee luettelo vanhurskaille anne-
tuista lupauksista. Tee toinen luettelo niistä rangaistuksista,
jotka tulevat jumalattomille.

2. Lue kohta 1. Ne. 22:28–31 ja selitä, mitä Nefi halusi meidän
oppivan siitä, mitä hän kirjoitti.
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Toinen Nefin kirja

Toinen Nefin kirja alkaa monta vuotta sen jälkeen kun Lehin
perhe lähti Jerusalemista ja sen jälkeen kun he saapuivat
lupauksen maahan. Neljässä ensimmäisessä luvussa Nefi kirjoitti
muistiin isänsä ennen kuolemaansa antamat viimeiset neuvot.
Kun luet Toista Nefin kirjaa, kiinnitä huomiota siihen, mitä
perheelle tapahtui sen jälkeen kun Lehi kuoli.

Lehin neuvot luvussa 2. Ne. 1 oli tarkoitettu erityisesti
Laamanille ja Lemuelille. Ennen kuin luet sen, ajattele, mitä
haluaisit itse sanoa Laamanille ja Lemuelille, jos olisit heidän
vanhempansa. Kiinnitä huomiota siihen, mitä Lehi sanoi,
ja mieti, mikä vaikutus sillä on saattanut olla hänen poikiinsa.

2. Nefi 1
”Herätkää, poikani”

1. Nefi 
(vuosien 600 ja 570 eKr. välillä)

2. Nefi 
(vuosien 588 ja 545 eKr. välillä)

Jaakob 
(vuosien 544 ja 421 eKr. välillä)

Enos 
(vuosien 544 ja 421 eKr. välillä)

Jaarom 
(vuosien 420 ja 399 eKr. välillä)

Omni 
(vuosien 361 ja 130 eKr. välillä)

LÄHDE

Nefin pienet levyt

KIRJAT

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
2. Ne. 1

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi lukua 2. Ne. 1.

Täydennä lauseet

Kohdassa 2. Ne. 1:5–12 on Lehin sanat pojilleen heidän perintö-
maastaan, johon kuuluu Pohjois- ja Etelä-Amerikka. Täydennä
seuraavat lauseet, joissa on yhteenveto näistä Lehin opetuksista.
Yritä kirjoittaa ne omin sanoin, mutta muista, että lauseesi tulee
kattaa kokonaisuudessaan se, mitä Lehi opetti:

1. Lehin jälkeläisten lisäksi maa on perintömaa myös . . .
(Ks. jakeet 5–7.)

2. Jos ne, jotka elävät tässä lupauksen maassa, palvelevat
Jumalaa ja pitävät Hänen käskynsä, niin . . . (Ks. jakeet 7, 9–12.)

3. Herra salasi maan muilta kansoilta tuohon aikaan, koska . . .
(Ks. jae 8.)

Vitsaukset (jae 12) –
Rangaistukset ja tapahtumat,
jotka tuovat esille Jumalan
tuomion

Lunastaa (jae 15) – Pelastaa,
”ostaa vapaaksi vankeudesta”

Säädökset (jae 16) – Lait,
käskyt, säännöt



”Olkaa miehiä”

Vanhin Carlos E. Asay
kertoi seitsemänkym-
menen johtokunnassa
ollessaan kokemuk-
sestaan, joka hänellä oli
kahdeksantoistavuo-
tiaana pappina Aaronin
pappeudessa, kun hän
kieltäytyi liittymästä
sopimattomissa
puuhissa olevien
ikätovereidensa jouk-
koon. Hän kirjoitti:
”Kävellessäni pois – –
ystäväni pilkkasivat
minua huutaen:
’Milloin sinäkin kasvat

aikuiseksi?’ ’Milloin aiot lakata olemasta nynny ja uskonnollinen
fanaatikko?’ ’Milloin sinusta tulee mies?’” (In the Lord’s Service,
1990, s. 46; ks. myös ”Olkaa miehiä”, Valkeus, heinäkuu 1992,
s. 39). Lehi pyysi pojiltaan: ”olkaa miehiä” (2. Ne. 1:21), mutta
hän tarkoitti jotakin aivan muuta kuin mitä kertomuksen nuoret
miehet tarkoittivat. Tee tämän tehtävän suorittamiseksi ensin
numero 1 ja sitten joko 2 tai 3.

1. Sen perusteella, mitä Lehi opetti kohdassa 2. Ne. 1:13–24, tee
luettelo ainakin viidestä luonteenpiirteestä, jotka Lehi yhdisti
Jumalan miehenä olemiseen. Kirjoita kunkin luonteenpiirteen
viereen sen jakeen numero, jossa se on mainittu.

2. Kirjoita kappale niistä eroista, joita on luettelemiesi luonteen-
piirteiden ja niiden määritelmien välillä, joita Vanhin Asayn
kertomuksen pojat ja monet maailmalliset ihmiset käyttäisivät
määritelläkseen, mitä miehenä oleminen tarkoittaa.

3. Lue jakeet 13 ja 15 ja kirjoita kappale, jossa vertailet Lehin
kaltaisten vanhurskaiden miesten sekä Laamanin ja Lemuelin
kaltaisten maailmallisten miesten asemaa.

Jeesus Kristus opetti: ”Millaisia miehiä teidän siis tulisi olla?
Totisesti minä sanon teille: sellaisia kuin minä olen” (3. Ne. 27:27).

Jaakob oli ensimmäinen kahdesta Lehille ja Sarialle erämaassa
syntyneestä lapsesta (ks. 1. Ne. 18:7). Sen vuoksi hän koki
lapsuusvuosinaan paljon koettelemuksia – sekä matkaamisen
vaikeuden että veljiensä ”tylyyden” tähden (2. Ne. 2:1). Lehin
neuvot luvussa 2. Ne. 2 oli tarkoitettu erityisesti Jaakobille, ja
ne auttavat ymmärtämään, miten on mahdollista kokea rauhaa
ja iloa maailmassa, joka on täynnä kurjuutta ja vastakohtai-
suutta. Tämä on yksi niistä Mormonin Kirjan luvuista, jotka
kertovat meille paljon taivaallisen Isän onnensuunnitelmasta.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
2. Ne. 2

2. Nefi 2:3–10 – ”Tie on ollut valmistettuna – –
ja pelastus on vapaa”
Jeesuksen Kristuksen sovitus vapauttaa koko ihmiskunnan
lankeemuksen seurauksista ja tarjoaa ehdollisen pelastuksen
henkilökohtaisen synnin seurauksista (ks. kaavio seuraavalla
sivulla). Kuten Lehi kertoi Jaakobille, ”pelastus on vapaa” 
(2. Ne. 2:4). Me emme pelastu minkään oman tekomme ansiosta
vaan Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta. Meidän täytyy
kuitenkin täyttää tiettyjä vaatimuksia saadaksemme täyden
hyödyn Vapahtajan sovituksesta. Lehi sanoi, että pelastus
suodaan vain niille, joilla on ”särjetty sydän ja murtunut mieli;
eikä kenenkään muun puolesta voida lain vaatimusta täyttää”
(jae 7). Jos haluamme itsellemme Kristuksen sovituksen
ehdolliset hyödyt, meidän tulee osoittaa riittävää uskoa
Häneen tehdäksemme parannuksen kaikista synneistämme.
Ei ole mitään muuta tapaa saada tämän lunastavan työn
tarjoama täysi hyöty. (Ks. Mormonin Kirja [Uskonto 121–122] –
oppilaan aineisto, 1987, s. 65–66.)

Ahdinko (jae 1) – Kärsimys

Lunastaja (jae 3) –
Henkilö, joka maksaa hinnan
pelastaakseen toisen
hengellisestä vankeudesta
(Jeesus Kristus)

Murtunut mieli (jae 7) –
Murheellinen synnin tähden,
nöyrä

Välimies (jae 28) – Henkilö,
joka pyrkii saamaan
epäsovussa olevat osapuolet
tekemään sovinnon (tässä
tapauksessa Jeesus Kristus)

2. Nefi 2
Vapaa valitsemaan sovituksen tähden
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2. Nefi 2:5 – ”Eikä lain kautta mikään liha tule
vanhurskaaksi”
Vanhurskaaksi tuleminen tarkoittaa sitä, että on julistettu
syyttömäksi ja saanut synnit anteeksi. Se tarkoittaa sitä, että on
otollinen eli vanhurskas Jumalan edessä. Lehi opetti, ettei
kukaan tule vanhurskaaksi lain kautta, vaan että lain rikkomisen
tähden ihmiset erotetaan Jumalasta (ks. 2. Ne. 2:5). Kuten
apostoli Paavali opetti: ”Kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla
Jumalan kirkkautta” (Room. 3:23). ”Joten lain mukaan, eli ellei
olisi olemassa mitään muuta kuin laki, ihmiset erotettaisiin sekä
ajallisesti että hengellisesti. Heidät erotettaisiin ajallisesti, koska
he eivät voi täydellisesti noudattaa lakia, ja heidät erotettaisiin
hengellisesti, koska lain rikkominen tekee epäpuhtaaksi ja
’mikään saastainen ei voi – – asua hänen kasvojensa edessä’.

Aadamin lankeemuksen 
seuraukset, joilta 

meidät täytyy pelastaa

Sovituksen 
ehdottomat 
siunaukset

• Fyysinen kuolema: Me olemme 
kaikki syntyneet kuolevaiseen 
ruumiiseen, jonka on lopulta 
kuoltava.

• Hengellinen kuolema: Me 
olemme kaikki syntyneet 
langenneeseen maailmaan ja 
olemme erossa taivaallisesta 
Isästämme.

• Me elämme telestisellä, 
langenneella maapallolla.

• Kaikki, jotka ovat eläneet maan 
päällä, tulevat nousemaan 
kuolleista ja saamaan kuole-
mattoman fyysisen ruumiin 
(ks. Al. 11:42–44).

• Kaikki tuodaan takaisin 
Jumalan eteen saamaan 
tuomionsa (ks. Al. 11:44; 
He. 14:15–17).

• Maapallo tehdään selestiseksi 
(ks. LK 88:18–20).

Oman lankeemuksemme 
seuraukset, joilta 

meidät täytyy pelastaa

Sovituksen 
ehdolliset 
siunaukset

• Kun tulemme vastuullisiksi 
teoistamme, omat syntimme 
tekevät meistä kelvottomia 
palaamaan taivaallisen Isämme 
luo (ks. Moosia 16:2–5).

• Jos me uskomme Jeesukseen 
Kristukseen, teemme paran-
nuksen ja menemme kasteelle, 
me voimme puhdistua 
synneistämme. Pyhän Hengen 
lahjan kautta voimme tulla 
pyhitetyiksi ja kelvollisiksi 
olemaan Isän luona ja tulemaan 
sellaiseksi kuin Hän on

 (ks. Al. 34:13–17; 42:15; 
Moro. 10:32–33; LK 76:58; 
132:19–20; KH Moos. 5:5–11).

(KH Moos. 6:57; ks. myös 2. Ne. 9:6–10).’’ (Gerald N. Lund,
”The Fall of Man and His Redemption”, julkaisussa The Book
of Mormon: Second Nephi, the Doctrinal Structure, toim. Monte
S. Nyman ja Charles D. Tate jr. , 1989, s. 90.) ”Lunastus tulee
Pyhässä Messiaassa” koska ”hän uhraa itsensä synnin tähden,
lain vaatimuksen täyttämiseksi” (2. Ne. 2:6–7).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kolme seuraavasta neljästä tehtävästä (A–D) tutkiessasi
lukua 2. Ne. 2.

Selitä, millä tavalla pelastus on vapaa

1. Tutki kohtaa 2. Ne. 2:3–9 ja selitä, että Lehin sanat, että
”pelastus on vapaa” (jae 4) sekä että pelastus annetaan niille,
jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen ja seuraavat Häntä
(ks. jae 9), ovat molemmat totta. (Tarvittaessa ks. osio ”Pyhien
kirjoitusten ymmärtäminen”.)

2. Tutki kohtaa 2. Ne. 2:5–8 ja selitä, minkä hinnan Vapahtaja
maksoi pelastaakseen meidät ajallisesti ja hengellisesti.
Minkälaisessa tilanteessa me olisimme, jos Vapahtajaa ei olisi?
(ks. jae 5).

Jumalan lait: Onnen avaimet

Joidenkin ihmisten mielestä kaikki lait ovat ihmisten tekemiä –
eikä ole iankaikkisia lakeja eikä siksi myöskään sellaista
tilaa kuin synti. He uskovat, että ihmisten tulisi voida tehdä
mitä tahansa he haluavat, kunhan eivät vahingoita ketään.
Opetettuaan sen, että ”kaikessa täytyy olla vastakohtaisuutta”
(2. Ne. 2:11), Lehi selitti miten Jumalan lait liittyvät onnel-
lisuuteemme. Lue kohta 2. Ne. 2:13 ja kirjoita vihkoosi periaate,
jonka Jaakob mielestäsi opetti.

Pyhien kirjoitusten hallinta – 2. Ne. 2:25

1. Tässä lyhyessä jakeessa esite-
tään yksinkertainen totuus
lankeemuksesta. Lue myös
2. Ne. 2:22–23, jossa selitetään,
mitä olisi tapahtunut, jos Aadam
ei olisi rikkonut lakia ja nautti-
nut kiellettyä hedelmää. Kirjoita
”Koska Aadam lankesi – –”
ja täydennä lause luettelemalla
kohdassa 2. Ne. 2:22–25 maini-
tut lankeemuksen seuraukset.
(Joskus Lehi selitti, mitä ei olisi
tapahtunut ilman lankeemusta;
kirjoita nuo seuraukset uuteen
muotoon selittääksesi mitä
todella tapahtui.)

2. Lehi sanoi: ”Ihmiset ovat, jotta heillä olisi ilo” (jae 25). Kertaa
luvun 2. Ne. 2 jakeet, joissa mainitaan sanat autuus, ilo, kurjuus,
kurja ja onneton (jakeet 5, 10–11, 13, 18, 23, 25, 27). Mitä Lehi
opetti noissa jakeissa siitä, millä tavalla ja miksi meillä voi olla
ilo, ja kuka haluaa meidän olevan murheellisia?
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Pyhien kirjoitusten hallinta – 2. Ne. 2:27

Piirrä vihkoosi kaavio, jossa esitetään tässä jakeessa opetettu
tärkeä oppi. Tee siitä sellainen, että voit ripustaa sen näkyvälle
paikalle muistuttamaan sinua näistä tärkeistä totuuksista.

Luvussa 2. Ne. 3 Lehi mainitsi neljä eri Joosef-nimistä miestä.
Hänen sanansa on tarkoitettu hänen nuorimmalle pojalleen
Joosefille. Lehi puhui suuresta profeetta Joosefista, joka myytiin
Egyptiin. Lehin perhe polveutui tästä Joosefista. Lehi lainasi
profetiaa, jonka Egyptin Joosef lausui ennen kuolemaansa.
Tuossa profetiassa Joosef puhui myöhemmistä ajoista ja kahdesta
toisesta Joosef-nimisestä miehestä, jotka olisivat myös hänen
jälkeläisiään. Kun tutkit tätä lukua, ota selvää, keitä nuo kaksi
myöhempien aikojen Joosefia ovat ja miksi he ovat tärkeitä.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
2. Ne. 3

2. Nefi 3:6–21 – Missä Joosefin profetia on?
Egyptiin myydyn Joosefin profetiaa, jota Lehi lainasi pojalleen
Joosefille, ei ole nykyisessä Raamatussa. Se palautettiin kuitenkin
profeetta Joseph Smithille, ja se on Joseph Smithin raamatun-
käännöksessä kohdassa 1. Moos. 50:24–38. Lehi löysi sen vaskile-
vyiltä, jotka hänen poikansa hankkivat Laabanilta Jerusalemista
(ks. 1. Ne. 3:3, 19–20; 5:10–16; 2. Ne. 4:1–2).

2. Nefi 3:6–18 – Myöhempien aikojen Joosefit (Josephit)
Joosefin muinaisessa profetiassa viitattiin myöhempien aikojen
Joosefiin, joka olisi suuri profeetta ja siunaus sekä Lehin jälke-
läisille että koko Israelin huoneelle. Tuon profetian mukaan tällä
myöhempien aikojen profeetalla olisi myös isä nimeltä Joosef

Kupeiden hedelmä (jakeet 5–7,
11–12, 18–19, 21) – Jälkeläiset

Näkijä (jakeet 6–7, 11, 14) –
Henkilö, joka tietää menneitä,
nykyisiä ja tulevia asioita
(ks. Moosia 8:13–17)

Ennalleen saattaminen
(jae 24) – Takaisin tuominen
(tässä tapauksessa Israelin
tuominen takaisin Jumalansa,
totuuden ja liittojensa luo ja
takaisin mailleen)

2. Nefi 3
Joosef profetoi toisesta Joosefista

(Suom. huom.: Nimen englanninkielinen muoto on Joseph).
Tämä myöhempien aikojen profeetta on profeetta Joseph Smith.
Luvussa 2. Ne. 3 puhutaan siis neljästä eri Joosefista: Egyptin
Joosef, Lehin poika Joosef, profeetta Joseph Smith ja Joseph Smith
sr., joka oli profeetta Joseph Smithin isä.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A ja halutessasi myös tehtävä B tutkiessasi lukua
2. Ne. 3.

Analysoi profeetan tehtävää

1. Kohdassa 2. Ne. 3:6–21 mainittu näkijä on profeetta Joseph
Smith. Tee luettelo siitä, mitä opit tämän profetian mukaan
hänen tehtävästään. (Kohdassa on mainittu ainakin
kymmenen asiaa.) Yritä sanoa ne omin sanoin.

2. Valitse yksi osa profeetta Joseph Smithin tehtävästä ja selitä,
millä tavalla sillä on ollut tärkeä vaikutus omassa elämässäsi.

Meidän aikanamme täyttynyt profetia

Kohdassa 2. Ne. 3:12 mainitaan kaksi kirjaa – toinen, joka on
Joosefin jälkeläisten kirjoittama (Mormonin Kirja) ja toinen, joka
on Juudan jälkeläisten kirjoittama (Raamattu).

1. Tee luettelo siitä, mitä profetia kertoi näiden kahden kirjan
saavan yhdessä aikaan.

2. Kerro, millä tavalla kumpikin kirja on täyttänyt luettelemasi
saavutukset.

3. Lue viime aikoina Mormonin Kirjan nimeen tehty lisäys.
Millä tavalla tämä kirja on ”Toinen todistus Kristuksesta”?

Vanhin Boyd K. Packer, kahdentoista apostolin koorumin jäsen,
sanoi, että Raamattu ja Mormonin Kirja ”on nyt liitetty yhteen
niin kiinteästi, että kun tutkii toista, kiinnostuu toisesta, ja kun
tulee tuntemaan toista, saa lisää tietoja toisesta. Ne ovat todel-
lakin tulleet yhdeksi meidän kädessämme. Hesekielin profetia
[Hes. 37:15–19] on nyt toteutunut.” (”Pyhät kirjoitukset”, Valkeus,
heinäkuu 1983, s. 106.)
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Joitakin suuren profeetta Lehin viimeisistä sanoista on kirjoi-
tettu muistiin luvussa 2. Ne. 4. Nefi kirjoitti isänsä kuoleman
jälkeen muistiin joitakin ajatuksiaan ja tunteitaan omasta
hengellisyydestään. Hän kirjoitti ne runolliseen muotoon –
suurin piirtein Vanhassa testamentissa olevien psalmien
tapaan. Siksi kohtaa 2. Ne. 4:16–35 on usein kutsuttu ”Nefin
psalmiksi”. Tämä psalmi voi olla voiman lähteenä jokaiselle,
joka rakastaa Herraa ja haluaa palvella Häntä mutta tuntee
omien heikkouksiensa painon harteillaan.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
2. Ne. 4

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi lukua 2. Ne. 4.

Profeetta Lehin muistaminen

Kertaa Lehin viimeiset sanat koh-
dasta 2. Ne. 4:1–11. Mieti, mitä olet
oppinut Lehistä ja Lehiltä luvusta
1. Ne. 1 alkaen ja tee luettelo kolmesta
luonteenpiirteestä, jotka hänestä
tulisi muistaa. Selitä kunkin kohdan
osalta, miksi valitsit sen ja millä
tavalla sinun mielestäsi sen muista-
minen olisi siunauksena hänen
jälkeläisilleen.

Kirjoita, mitä sielussasi liikkuu

Kohdasta 2. Ne. 4:15–35 voimme lukea jotakin siitä, mitä Nefin
sielussa liikkui (ks. jae 15). Tämä pyhien kirjoitusten kohta on
hyvä lukea ääneen. Kun olet lukenut sen, valitse Nefin sanomasta
viisi lausetta, jotka ovat myös sitä, mitä omassa sielussasi liikkuu.
Selitä, miksi kukin asia on tärkeä sinulle.

LEHIN
muistoksi

Το τηε µαν τηατ ωασ ωορτηψ ανδ

πρεπαρεδ το σταρτ ιτ αλλ Ω ωε γιϖε

ψου τηανκσ Ψου διδ γοοδ.

LEHIN
muistoksi

Το τηε µαν τηατ ωασ ωορτηψ ανδ

πρεπαρεδ το σταρτ ιτ αλλ Ω ωε γιϖε

ψου τηανκσ Ψου διδ γοοδ.

LEHIN
muistoksi

Το τηε µαν τηατ ωασ ωορτηψ ανδ

πρεπαρεδ το σταρτ ιτ αλλ Ω ωε γιϖε

ψου τηανκσ Ψου διδ γοοδ.

Viheliäinen (jae 17) –
Kurja, mitätön

Herra – – alentaa itsensä
(jae 26) – Jeesus Kristus,
jumalallinen olento, palvelee
muita

Herpaantua, herpaannuttaa
(jakeet 26, 29) – Heiketä,
heikentyä

Särjetty (jae 32) –
Nöyrtynyt, vailla ylpeyttä

Murtunut (jae 32) – Nöyrä,
murheellinen synnin tähden

Lihan käsivarsi (jae 34) –
Ihmisen viisaus

2. Nefi 4
Nefin psalmi

Huolimatta Lehin neuvosta olla yksimielisiä (ks. 2. Ne. 1:21)
perhe oli jakautunut, koska Laaman ja Lemuel olivat edelleen
kateellisia ja vihaisia veljelleen Nefille. Mutta kuten Nefi todisti
kohdassa 1. Ne. 1:20, Herra oli armollinen ja vapautti uskolliset.
Kun luet lukua 2. Ne. 5, kiinnitä huomiota eroon, joka vallitsi
näiden kahden ihmisryhmän tavassa elää, seurauksena heidän
asenteistaan ja toiminnastaan.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
2. Ne. 5

2. Nefi 5:20–25 – Ihon muuttuminen mustaksi
ei ollut kirous
”Kirous”, jonka Herra antoi tulla kapinoiville laamanilaisille, oli
heidän erottamisensa Hänen kasvojensa edestä (ks. 2. Ne. 5:20–21).
Herra ”antoi heidän ihonsa muuttua mustaksi”, etteivät nefiläiset
sekoittuisi heihin eli solmisi avioliittoja heidän kanssaan ja saisi
kirousta itselleenkin (ks. jakeet 21–23).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tutkiessasi lukua 2. Ne. 5.

Tunnista eroavuudet

1. Piirrä vihkoosi oheisen kaltainen kaavio ja täytä se tiedoilla,
jotka saat annetuista viitteistä:

Miltä johtajista tun-
tui? Mitä he tekivät?
(ks. 2. Ne. 5:1–4, 12,
14–18, 26, 29, 31–32).

Mitä kansa teki?
(ks. jakeet 6–11, 15,
17, 20–22, 24–27)

Mitä siitä seurasi?
(ks. jakeet 11, 13, 16,
20–22, 25–27, 34).

Nefiläiset Mihin kiinnittää huomio Laamanilaiset

Säädökset (jae 10) – Lait,
säännöt

Vitsaus (jae 25) – Koettelemus,
kirous, kärsimys

2. Nefi 5
Jakautunut perhe
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2. Nefiläiset elivät ”onnellisissa oloissa” (2. Ne. 5:27). Lue luku
2. Ne. 5, etsi julkaisusta Pyhien kirjoitusten opas muita pyhien
kirjoitusten kohtia aiheesta ”ilo” ja luettele kolme tapaa elää
”onnellisissa oloissa”.

Kohdasta 2. Ne. 5:26 voimme lukea, että Nefi vihki Jaakobin ja
Joosefin ”papeiksi ja opettajiksi” nefiläisille. Joitakin Jaakobin
opetuksista on kirjoitettu muistiin luvuissa 2. Ne. 6–10, josisa on
kaksipäiväinen saarna, jonka hän piti nefiläisille. Suuressa osassa
lukuja 6–8 Jaakob lainasi profeetta Jesajaa (Jes. 49:22–52:2).
Hän selitti myös, miksi hän lainasi noita kohtia ja mitä kansan
tulisi tehdä ymmärtääkseen niitä paremmin. Voit halutessasi
lukea ensin luvut 6–10 pitäen mielessäsi seuraavat tiedot. Palaa
sitten alkuun ja tutki kutakin lukua käyttämällä tämän oppaan
apuneuvoja.

• ”Jotta te oppisitte tuntemaan Jumalanne nimen ja kirkasta-
maan sitä” (2. Ne. 6:4). Kun luet lukuja 6–8, kiinnitä
huomiota siihen, mitä Jaakob opetti Jumalasta ja millä tavalla
hän rohkaisi kansaansa kirkastamaan Hänet (rakastamaan
ja seuraamaan Häntä nöyrästi ja kunnioittaen).

• ”Ne voidaan soveltaa teihin” (2. Ne. 6:5). Tässä on toinen
kerta, jolloin Mormonin Kirjan profeetta on kehottanut
soveltamaan Jesajan sanoja itseemme (ks. 1. Ne. 19:23; 
ks. myös ”Sovella pyhiä kirjoituksia itseesi”, tämän
oppaan s. 4).

• Kohdassa 2. Ne. 6:8–15 Jaakob selitti joidenkin kansalleen
lukemiensa kohtien merkityksen.

• ”Olen lukenut nämä, jotta te tuntisitte Herran liitot”
(2. Ne. 9:1). Kun luet lukuja 6–8, mieti, mitä Herran liitoista
opetetaan – mitä ne ovat ja miksi Herra on niin sitoutunut
täyttämään ne.

• ”Minä puhun teille tämän, jotta te iloitsisitte” (2. Ne. 9:3).
Kun luet Jesajan sanoja, mieti millä tavalla ne antavat sinulle
syyn iloita.

• Kohdassa 2. Ne. 9:4–54 Jaakob käsitteli Jesajan sanoman
taustalla olevaa oppia.

• Luvussa 2. Ne. 10 Jaakob päätti edellisenä päivänä
aloittamansa saarnan.

2. Nefi 6
Jaakob opettaa kansaa Jesajan

kirjoitusten avulla

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

2. Nefi 6:6–18 – Missä järjestyksessä nämä asiat
tapahtuvat?
Luvussa 2. Ne. 6 kirjoitetut tapahtumat eivät ole tapahtumajär-
jestyksessä. Jos tapahtumat olisivat aikajärjestyksessä, jakeiden
arvioitu järjestys olisi 8–11, 6–7, 11–18. Seuraavassa esitetään
näiden jakeiden sisältämät aiheet:

• Jakeissa 6–7 on Jesajan profetia Israelin kokoamisesta
pakanoiden avulla meidän aikanamme.

• Jakeissa 8–9 kerrotaan
Jerusalemin kukistumi-
sesta, juutalaisten van-
keudesta Babyloniassa
ja heidän paluustaan
Jerusalemiin Persian
Kyyros Suuren johdolla
(ks. Pyhien kirjoitusten
opas).

• Jakeissa 9–11 ennustetaan
Jeesuksen Kristuksen
ensimmäinen tuleminen
juutalaisten pariin sekä se,
kuinka he joutuvat kärsi-
mään ja heidät hajotetaan
heidän hylättyään Hänet.

• Jakeissa 11–18 on Jaakobin lisäselitys jakeissa 6–7 olevalle
Jesajan profetialle, joka koskee Israelin kokoamista myöhempinä
aikoina.

2. Nefi 6:7, 13 – Herran ”odottaminen”
Jesajan käyttämä sana odottaa merkitsee tässä yhteydessä sitä,
että on vahvasti sitoutunut, vaikka onkin paikallaan, liikkumatta,
kunnes jotakin odotettua tapahtuu. ”Herran odottaminen” tar-
koittaa sitä, että olemme uskollisia Hänelle, kunnes tulee Hänen
hyväksi katsomansa aika vuodattaa täydet siunauksensa.

2. Nefi 6:12 – ”Suuri ja iljettävä kirkko”
Ks. kohdan 1. Ne. 13:5–9 osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”
(s. 23).

2. Nefi 6:14 – Herra pelastaa kansansa toisen kerran
Herra pelasti kansansa Israelin ensimmäisen kerran silloin,
kun Hän toi heidät Egyptistä ja vei heidät asumaan luvattuun
maahansa. Toisen kerran Hän pelastaa kansansa tässä armota-
loudessa. Profeetta Joseph Smith opetti: ”Aika on vihdoin
koittanut, jolloin Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala on
toisen kerran ojentanut kätensä hankkiakseen itselleen kansansa
jäännöksen” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 16). Mooses
palautti tämän kokoamisen avaimet Kirtlandin temppelissä
vuonna 1836 (ks. LK 110:11).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä C ja joko tehtävä A tai B tutkiessasi lukua 2. Ne. 6.

Miksi minun tulisi kuunnella?

1. Kuvittele eläväsi Jaakobin aikana. Sen mukaan mitä olet
lukenut kohdasta 2. Ne. 6:1–4, mainitse ainakin kolme syytä,
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jotka voisit esittää pyytääksesi ystävääsi kuuntelemaan
kanssasi Jaakobin opetuksia.

2. Selitä, millä tavalla nämä syyt soveltuvat omien pappeus-
johtajiemme kuuntelemiseen tänä päivänä.

Selitä eroavuus

1. Lue Jaakobin kertomus ensimmäisestä ja toisesta kerrasta,
jolloin Jeesus Kristus ”ilmoittaisi itsensä” (ks. 2. Ne. 6:8–10,
14–15). Vertaa näitä kahta saapumista kiinnittämällä huomiota
niiden yhtäläisyyksiin ja eroavuuksiin.

2. Miksi arvelet Vapahtajan toisen tulemisen olevan niin erilainen
kuin Hänen ensimmäinen tulemisensa?

Sovella pyhiä kirjoituksia

Nefi ja Jaakob kertoivat kansalleen, että heidän tulisi soveltaa
pyhiä kirjoituksia itseensä, etenkin Jesajan sanoja (ks. 1. Ne. 19:23;
2. Ne. 6:5). Pyhien kirjoitusten soveltaminen itseemme on sitä,
että opettelemme, mitä pyhien kirjoitusten kohta tarkoittaa, päät-
telemme, mitä sen periaatteet ovat, ja sovellamme niitä omaan
elämäämme. Tutki kohtaa 2. Ne. 6:6–18 ja luettele ainakin kolme
periaatetta tai totuutta ja kerro, millä tavalla ne soveltuvat omaan
elämääsi.

Jesajan huomattavan yksityiskohtainen profetia Messiaasta,
joka on Raamatussa luvussa Jes. 50, on merkitty muistiin myös
luvussa 2. Ne. 7. Ks. luvun 2. Ne. 6 johdanto saadaksesi
yksityiskohtaisemman esittelyn tähän lukuun ja muihin Jesajan
kirjoituksista otettuihin lukuihin.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
2. Ne. 7

Velkojat (jae 1) –
Ne, kenelle ollaan velkaa

Säkkivaatteet (jae 3) –
Karkeasta vuohen- tai kamelin-
karvasta tehdyt vaatteet,
joita käytettiin suruaikana

Piikivi (jae 7) –
Erittäin kova kivi

Vanhurskauttaa (jae 8) –
Antaa anteeksi

2. Nefi 7
Herra auttaa niitä, jotka panevat

luottamuksensa Häneen

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi lukua 2. Ne. 7.

Etsi sanoma

Tutki lukua 2. Ne. 7 ja etsi sanoma, jonka arvelisit auttavan
seuraavia ihmisiä. Kirjoita sanoma vihkoosi ja selitä, miksi arvelet
sen auttavan kyseisiä henkilöitä.

1. Henkilö, joka ei ole noudattanut käskyjä ja joka uskoo, ettei
Herra auta häntä enää.

2. Henkilö, jonka on vaikea ymmärtää, miksi on tärkeätä
noudattaa Herran käskyjä.

Profetia

Mitkä luvun 2. Ne. 7 jakeet
ovat Jesajan kirjoittamia,
vaikka ne kuulostavat
Jeesuksen Kristuksen
lausumilta? Selitä miksi.

Onko olemassa mitään tai ketään, johon voit aina luottaa tässä
elämässä? Jesajan vastaus tuohon kysymykseen on luvussa
2. Ne. 8. Kun luet tätä lukua, pohdi, mikä siunaus on rakentaa
elämänsä perustalle, joka ei koskaan petä.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
2. Ne. 8

Käsivarsi (jakeet 5, 9) – Voima

Lunastetut (jae 10) –
Vankeudesta pelastetut (tämä
jae viittaa ilmeisesti Israelin
lähtöön Egyptistä Mooseksen
aikana ja heidän Punaisen-
meren ylitykseensä)

Vangittu maanpakolainen
(jae 14) – Henkilö, joka on
orjuudessa synnyinmaansa
ulkopuolella

Pohjasakka (jakeet 17, 22) –
Viiniastian pohjalle muodos-
tuva saostuma; pohjasakalla
tarkoitetaan juoman huonointa
osaa

Ympärileikkaamaton (jae 24) –
Liiton ulkopuolinen henkilö;
ihminen, joka ei kunnioita eikä
tottele Herraa

2. Nefi 8
”Heräjä, heräjä!”
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi lukua 2. Ne. 8.

Kirjoita omin sanoin

Kohdassa 2. Ne. 8:17–21 (ks. myös Jes. 51:17–21) Herra pyysi, että
Israel heräisi huomaamaan, ettei synnissä ole rauhaa eikä lohtua.
Sitä vastoin Herra todisti rauhasta ja lohdusta, joka tulee Hänen
seuraamisestaan. Lue kohdat 2. Ne. 8:3, 6–8, 11–12, 22–24 ja kirjoita
omin sanoin luettelo siitä, mitä Herra sanoi Israelille niistä, jotka
panevat luottamuksensa Häneen ja seuraavat Häntä.

Sovella pyhiä kirjoituksia

Valitse yksi seuraavista kohdista ja kirjoita, mitä voisit sanoa
ystävälle, jolla olisi vastaavia tunteita. Käytä hyväksesi sitä, mitä
opit luvusta 2. Ne. 8, ja liitä mukaan yksi tai useampi Herran
lupauksista, jotka nimesit tehtävän A yhteydessä.

1. ”Tiedän, että minun pitäisi tehdä parannus ja tulla takaisin
kirkkoon ja elää evankeliumin opetusten mukaan, mutta
minua huolestuttaa se, mitä ystäväni ja työnantajani ajatteli-
sivat ja sanoisivat. Minun täytyisi muuttaa elämääni paljon!”

2. ”Olen yrittänyt tehdä parannuksen, mutta tunnen koko ajan
syyllisyyttä. Voinko koskaan todella saada anteeksi ja tuntea
itseni puhtaaksi? Ja vaikka tekisinkin parannuksen – olen
jo satuttanut niin monia muita synneilläni. Mitä hyötyä siitä
olisi?”

3. ”Miksi minun pitäisi tehdä parannus? Millä tavalla uskon-
nollinen elämä on parempi kuin tapa, jolla nyt elän?”

Jaakobin lainaamat Jesajan luvut luvuissa 2. Ne. 6–8 ilmoittivat
paljon Herran voimasta kansansa pelastamiseksi. Vaikka Jesaja
todisti siitä, mitä Herra tekee Israelin huoneelle pelastaakseen
heidät vihollisiltaan ja kootakseen heidät luvattuun maahansa,
Jaakob kannusti soveltamaan Jesajan sanoja omaan henkilökoh-
taiseen elämäämme (ks. 2. Ne. 6:5). Erinomainen esimerkki
Jesajan opetusten soveltamisesta on luvussa 2. Ne. 9, jossa Jaakob
opetti ja todisti Herran voimasta pelastaa meidät suurimmilta
vihollisiltamme – kuolemalta ja tuonelalta. Tässä luvussa
on tärkeitä totuuksia taivaallisen Isän suunnitelmasta lapsiaan
varten, mukaan luettuna Jeesuksen Kristuksen sovituksen
tärkeys tuossa suunnitelmassa.

2. Nefi 9
”Oi kuinka suuri on meidän

Jumalamme suunnitelma”

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
2. Ne. 9

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–D) tutkiessasi lukua 2. Ne. 9.

Jumalan jumalallinen luonne

Profeetta Joseph Smith opetti, että voidakseen ”osoittaa uskoa
Jumalaan elämäksi ja pelastukseksi” on välttämätöntä saada ”oikea
käsitys [Jumalan] luonteesta, täydellisyydestä ja ominaisuuksista”
(Lectures on Faith, 1985, s. 38). Tee luettelo siitä, mitä opit Juma-
lasta Jaakobin huudahduksien perusteella (lauseet, jotka alkavat
huudahduksella ”Oi”) kohdassa 2. Ne. 9:8, 10, 13, 17, 19–20.

Suova (jae 3) – Antava

Ensimmäinen tuomio (jae 7) –
Ensimmäinen tuomio, jonka
Jumala antoi ihmiselle oli ”Olet
kuoleman oma” (1. Moos. 2:17)

Kuolematon (jakeet 13, 15) –
Sellainen, joka voi elää
iankaikkisesti (erityisesti
ylösnousseessa olotilassa)

Turhuus (jae 28) – Ylpeys,
itsekeskeisyys

Lihan mieli (jae 39) –
Maailmallinen, ruumiillisiin
haluihin tai himoihin
taipuvainen mieli

Alentaa itsensä (jae 53) –
Viittaa Jeesuksen Kristuksen
palvelutyöhön, jossa Hän
jumalallisena olentona palveli
muita

41



Kirjoita kysymykset

Yksi tapa tutkia pyhiä kirjoituksia on pohtia sitä, että lukemasi
sisältää tärkeitä vastauksia Jumalalta ja kysyä sitten itsekseen
”Mitkä olivat kysymykset?” Kohtaan 2. Ne. 9:5–27 sisältyy monia
tärkeitä totuuksia taivaallisen Isän pelastussuunnitelmasta Hänen
lapsiaan varten. Kirjoita ainakin viisi tärkeätä opillista kysymystä,
joihin nämä jakeet voivat antaa vastauksen. Kirjoita jokaisen
kysymyksen perään vastaus luvusta 2. Ne. 9.

Pyhien kirjoitusten hallinta –
2. Ne. 9:28–29

1. Millä tavalla kohdassa 2. Ne. 9:20 opetettu oppi liittyy
ongelmaan, joka joillakin ihmisillä oli Jaakobin mukaan?
(ks. jakeet 28–29).

2. Käytä kohtaa 2. Ne. 9:28–29 apunasi selittäessäsi, mitä voisit
sanoa kirkon jäsenelle, joka sanoo seuraavasti:

a. ”En aio pingottaa saadakseni hyvän koulutuksen. Sehän
on tarpeetonta ja vain tilapäistä.”

b. ”On ihan sopivaa juoda vähän alkoholia. Jotkut tiedemiehet
sanovat, että ihmiset, jotka juovat vähän ovat terveempiä
kuin ne, jotka eivät juo lainkaan.”

c. ”En ymmärrä miksi he kutsuivat hänet tuohon kirkon
tehtävään. Minulla on paljon enemmän kokemusta kuin
hänellä, eikä hän todellakaan ole kovin etevä pyhiin
kirjoituksiin liittyvissä asioissa.”

Piirrä kuva

Piirrä kuva kohdassa 2. Ne. 9:41–42 mainituista asioista.

Jaakob käsittelee uudelleen Israelin huoneen tulevaisuutta
luvussa 2. Ne. 10. Hän profetoi, mitä tapahtuisi juutalaisille,
mitä tapahtuisi hänen omalle kansalleen ja mitä tapahtuisi
pakanoille, jotka perivät hänen kansansa maat. Kiinnitä
huomiota siihen, miksi juutalaiset hajotettaisiin ja mitä täytyi
tapahtua ennen kuin heidät kootaan jälleen kotiin. Huomaa
myös, mitä meidän täytyy Jaakobin mukaan tehdä ennen kuin
meidät ”otettaisiin vastaan Jumalan iankaikkiseen valtakuntaan”
(jae 25).

2. Nefi 10
Herran liittojen täyttyminen

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
2. Ne. 10

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi lukua 2. Ne. 10.

Täydennä lauseet

1. Juutalaiset olivat ainoa kansa maailmassa, joka . . .
(Ks. 2. Ne. 10:3–4.)

2. Jerusalemin kansa ristiinnaulitsi Jeesuksen, koska . . .
(Ks. jakeet 4–5.)

3. Syntiensä tähden juutalaiset . . . (Ks. jae 6.)

4. Juutalaiset kootaan . . . (Ks. jakeet 7–9.)

Mitä täytyy muistaa

1. Mitkä kaksi pääajatusta
Jaakob halusi kansansa
muistavan kohdassa
2. Ne. 10:23–24 olevan
todistuksensa mukaan?
Mitä tarkoittaa
”sovittautua Jumalan
tahtoon”?

2. Millä tavalla oma elämäsi
olisi erilaista, jos muistaisit
aina nuo kaksi totuutta?

3. Kirjoita kahdesta tavasta, joiden avulla aiot yrittää muistaa
nuo kaksi totuutta tulevalla viikolla.

Luettuamme Jaakobin sanoja viidestä edellisestä luvusta
palaamme takaisin Nefin sanoihin. Myös Nefi lainasi profeetta
Jesajaa, ja luvussa 2. Ne. 11 hän esitti joitakin syitään siihen.

Mormonin Kirjan johdantosivuilta voit lukea kolmen
Mormonin Kirjan erityisen todistajan todistuksen. Luvusta
2. Ne. 11 voit lukea Mormonin Kirjassa olevista kolmesta
erityisestä todistajasta. Kiinnitä huomiota siihen, mistä he
todistavat.

2. Nefi 11
Kolme todistusta 

Jeesuksesta Kristuksesta

Sovittautua (jae 24) – Olla kuuliainen, sopusoinnussa
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Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

2. Nefi 11:4 – Millä tavalla ”kaikki, mitä Jumala on – –
antanut” on vertauskuvana Vapahtajasta?
Nefi todisti, että ”kaikki, mitä Jumala on – – antanut” on malli
tai vertauskuva Jeesuksesta Kristuksesta, Hänen elämästään,
palvelutehtävästään ja sovituksesta. Herra julisti profeetta
Moosekselle: ”Kaikki on luotu ja tehty todistamaan minusta”
(KH Moos. 6:63). Mooseksen elämä ja palvelutehtävä on hyvä
esimerkki sen totuudesta. Se, mitä Mooses teki israelilaisille
omana aikanaan, on esimerkki tai kaava siitä, mitä Jeesus Kristus
tekisi koko ihmiskunnalle. Mooses oli pelastaja, vapauttaja,
lainantaja, tuomari ja tiennäyttäjä kansalleen. Jeesus Kristus on
paljon suuremmassa mitassa kaikkea tätä ja enemmänkin kaikille
taivaallisen Isän lapsille.

Meitä muistutetaan Vapahtajasta muunkin kuin profeettojen
elämän kautta. Jeesus itse käytti monia tavallisia asioita
vertauksena omasta tehtävästään meidän elämässämme. Hän
opetti esimerkiksi, että Hän oli kuin leipä (ks. Joh. 6:35), vesi
(ks. Joh. 7:35–38), valo (ks. Joh. 8:12), viinipuu (ks. Joh. 15:5)
ja jopa kanaemo (ks. Matt. 23:37). Vanhin Bruce R. McConkie,
joka palveli tuolloin kahdentoista apostolin koorumissa, opetti:
”Jos meillä olisi riittävästi näkemystä, näkisimme jokaisessa
evankeliumin toimituksessa, jokaisessa rituaalissa joka on osa
ilmoitettua uskontoa, jokaisessa Jumalan käskemässä teossa,
kaikissa Jumalan kansalleen antamissa asioissa jotakin sellaista,
mikä on vertauskuvana iankaikkisen Kristuksen iankaikkisesta
palvelutehtävästä” (The Promised Messiah: The First Coming of
Christ, 1978, s. 378).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi lukua 2. Ne. 11.

Ketkä? Missä? Miksi?

1. Ketkä ovat Kristuksen mainitsemat kolme erityistä todistajaa
luvussa 2. Ne. 11?

2. Kirjoita pyhissä kirjoituksissasi olevia opiskelun apuneuvoja
käyttäen pyhien kirjoitusten viite, josta näkyy, missä kohdassa
kunkin henkilön todistus on.

3. Mitä arvelet, miksi Nefi halusi meidän tietävän näistä todis-
tajista? Käytä vastauksessasi hyväksi sitä, mitä Nefi sanoi
luvussa 2. Ne. 11, sekä omia ajatuksiasi.

Mistä sinä iloitset?

1. Etsi luvusta 2. Ne. 11 viisi kohtaa, joissa Nefi sanoi ”minun
sieluni iloitsee”. Luettele asiat, joista hän sanoi sielunsa
iloitsevan.

2. Kirjoita kolme omaa ”minun sieluni iloitsee” -lausetta –
samaan tapaan kuin Nefi teki – jotka kuvaavat asioita, joista
sinä saat iloa ja tyydytystä, ja selitä, miksi.

Seuraavat kolmetoista lukua, 2. Ne. 12–24, on lainattu Jesajan
kirjasta (ks. Jes. 2–14). Nefi kertoi liittäneensä Jesajan sanat
mukaan, koska niissä oli Jesajan todistus Kristuksesta, niin
että kaikki, jotka ne lukevat, voivat ylentää sydämensä ja iloita
kaikkien ihmisten puolesta (ks. 2. Ne. 11:8; ks. myös jae 2).
Toistaen sen, mitä hän ja hänen veljensä Jaakob olivat
opettaneet aiemmin, Nefi kehotti soveltamaan Jesajan sanat
itseemme (ks. 2. Ne. 11:8; ks. myös 1. Ne. 19:23; 2. Ne. 6:5).
Me sovellamme pyhiä kirjoituksia itseemme, kun yritämme
selvittää, millä tavalla jokin pyhien kirjoitusten tapahtuma
soveltuu meidän elämäämme tänä päivänä.

Lainattuaan Jesajan kirjaa Nefi kirjoitti Jesajan sanoman
ymmärtämisestä. Ennen kuin luet luvut 2. Ne. 12–24, voit
halutessasi lukea kohdan 2. Ne. 25:1–8 saadaksesi tietää,
mitä Nefi opetti Jesajan profetioista. Jesaja kirjoitti eri tyylillä
kuin toiset Mormonin Kirjan kirjoittajat. Hän käytti runoutta
ja vertauskuvallista kieltä juutalaiseen tapaan saadakseen
sanomansa perille. Etsiessäsi hänen runoutensa ja vertaus-
kuviensa esittämiä evankeliumin periaatteita ja soveltaessasi
niitä omaan aikaamme ja itseesi, tulet löytämään näistä
luvuista monia kohtia, jotka merkitsevät sinulle paljon.

Silloin kun Jesaja profetoi, oli olemassa kaksi israelilaisten
kuningaskuntaa – Juudan eteläinen kuningaskunta ja Israelin
pohjoinen kuningaskunta (jota kutsuttiin myös Efraimiksi).
Monet israelilaiset kummassakin kuningaskunnassa olivat
kääntyneet pois Herrasta ja olivat panneet luottamuksensa
epäjumalankuviin sekä omaan viisauteensa ja voimaansa.
Sen lisäksi vihamieliset naapurit, etenkin Assyrian voimakas
valtio, uhkasivat jatkuvasti kumpaakin kuningaskuntaa sodalla.
Jesajan sanomat nimesivät selvästi israelilaisten synnit, noiden
syntien seuraukset, sen, kuinka ihmiset voisivat tehdä paran-
nuksen, sekä sen Herran laupeuden, jonka he saisivat osakseen
mikäli he tekisivät parannuksen. Näitä sanomia voi soveltaa
kaikkiin liittokansaan kuuluviin, jotka ovat loitonneet Herrasta.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
2. Ne. 12

Täynnä idän menoa (jae 6) –
Saavat hengellisen ravintonsa
Assyrian ja Babylonian
pakanauskonnoista

Hävittää kaikki tyynni
(jae 18) – Tuhota perusteellisesti

Luopukaa ihmisestä (jae 22) –
Lakatkaa luottamasta ihmiseen

2. Nefi 12
Tulkaa Herran vuorelle
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2. Nefi 12:2–4 – ”Herran huoneen vuori”

Jesajan aikana ilmaisu ”Herran huoneen vuori” viittasi erityisesti
Jerusalemin temppeliin. Meidän aikamme profeetat ovat opet-
taneet, että sillä tarkoitetaan kaikkia temppeleitä, joista tulee
”Herran vuori”, jonne ihmiset voivat tulla oppimaan Jumalan
teitä, jotta he voisivat vaeltaa Hänen polkujaan. Presidentti
Howard W. Hunter opetti, että Jesajan näky soveltuu sekä yksi-
löihin että koko maailmaan. Kannustettuaan jäseniä tekemään
”temppelipalveluksesta, temppeliliitoista ja temppeliavioliitosta –
lopullinen maanpäällinen tavoitteemme ja suurin kokemuksemme
kuolevaisuudessa”, hän esitti seuraavan kutsun ja lupauksen:

”Antakaa temppelin tarkoituksen
ja kauneuden ja rauhan tulla
suoranaisemmin jokapäiväiseen
elämäänne, niin että voisi koittaa
tuhatvuotinen aika, tuo luvattu
aika, jolloin ’he takovat miekkansa
vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi;
kansa ei nosta miekkaa kansaa
vastaan, eivätkä he enää opettele
sotimaan. . . [vaan vaeltavat]
Herran valkeudessa’ (Jes. 2:4–5)”
(”Seuratkaa Jumalan Poikaa”,
Valkeus, tammikuu 1995, s. 87–88).

2. Nefi 12:12 – ”Herran – päivä”
Ilmaisu ”Herran päivä” tarkoittaa tuomion hetkeä. Monille
israelilaisille se tuli silloin kun assyrialaiset ja babylonialaiset
tulivat valloittamaan maan. Kristuksen toinen tuleminen
tulee olemaan ”Herran päivä”, jolloin jumalattomat tuhotaan.
Henkilökohtaisella tasolla Herran päivä voi olla päivä, jolloin
me kuolemme ja palaamme Jumalan luo, tai yksinkertaisesti

hetki, jolloin ymmärrämme ettemme voi hallita olosuhteitamme
vaan tarvitsemme Herran apua. Kohdassa 2. Ne. 12:10–22
on lainaus, jossa Jesaja kuvaa dramaattisesti, kuinka joillekuille
niin arvokkailta näyttävät maalliset asiat tulevat sinä päivänä
merkityksettömiksi.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tutkiessasi lukua 2. Ne. 12.

Kuvita sanoma

Kohdassa 2. Ne. 12:2–4 on lainaus, jossa Jesaja profetoi niistä
siunauksista, jotka tulisivat Israelin osaksi kun he asettaisivat
temppelin ja sen toimitukset ja liitot kaikkien maallisten asioiden
yläpuolelle. Kohdassa 2. Ne. 12:5–9 on hänen kuvauksensa siitä,
mitä kansa piti tärkeänä ja mihin he panivat luottamuksensa
Herran asemesta. Tee kuva, joka esittää Jesajan sanomaa koh-
dassa 2. Ne. 12:1–9. Voit piirtää sen, tehdä kollaasin käyttäen
aikakaus- ja sanomalehtien kuvia tai käyttää kumpaakin tapaa
yhdessä. Liitä mukaan esimerkkejä, jotka kuvaavat mielestäsi
nykyaikaisia epäjumalankuvia ja vääriä tapoja saada ohjausta,
mistä Jesaja kertoi jakeissa 6–9.

Kohdassa 2. Ne. 13:1–12 jatkuvat Jesajan ajatukset siitä,
mitä tapahtuisi, jos israelilaiset jatkaisivat itsepintaisesti
luottamuksensa panemista vääriin uskontoihin. Jesaja kutsui
israelilaisia nimellä ”Siionin tyttäret” (jae 16), joka kuvastaa
ajatusta, että he ovat liiton lapsia, ja hän vertasi heitä ylpeään
naiseen, joka nöyryytetään. Vastakohtana tälle luvussa
2. Ne. 14 on Jesajan kuvaus siitä, mitä tapahtuisi, jos Siionin
tyttäret nöyrtyisivät, tekisivät parannuksen ja kääntyisivät
Herran puoleen.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
2. Ne. 13

Vara ja turva (jae 1) –
Koko elanto

Paljastaa heidän salaiset
ruumiinosansa (jae 17) –
Paljastaa heidät, häpäisee
heidät

Puolikuukorut (jae 18) –
Puolikuun muotoiset korut,
jotka viittaavat kuun
jumalattaren palvontaan

Säkkivaate (jae 24) – Karkeasta
vuohen- tai kamelinkarvasta
tehdyt vaatteet, joita käytettiin
suruaikana

2. Nefi 13–14
”Siionin tyttäret”
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2. Nefi 13–14 – Milloin Jesajan profetia tulee täyttymään?
Monille Jesajan profetioille on ominaista, että niillä voi olla
enemmän kuin yksi täyttyminen. Luvussa 2. Ne. 13 (Jes. 3)
kuvatun tragedian täyttymisen voi nähdä tapahtumissa, jotka
liittyvät Juudan ja Jerusalemin tuhoutumiseen (ks. 2. Ne. 13:8;
Jes. 3:8) babylonialaisten toimesta vuoden 587 eKr. paikkeilla.
Kun tarkastelemme lukua 2. Ne. 13 vertauskuvallisesti, ei ole
vaikeaa nähdä noissa jakeissa kuvauksia näiden viimeisten
päivien synneistä.

2. Nefi 14:1 – Seitsemän naista
Jatkaen kielikuvaa Siionin tyttäristä, joka alkoi luvusta 2. Ne. 13,
luku 14 sisältää Jesajan kuvauksen naisista, jotka olivat niin
tilanteensa nöyryyttämiä, että seitsemän heistä oli halukasta
solmimaan avioliiton saman miehen kanssa. Herra käyttää usein
avioliittoa vertauskuvana liitosta itsensä ja kirkkonsa välillä;
Herra on sulhanen ja kirkko on morsian. Olemalla uskottomia
ja palvomalla epäjumalankuvia Israel oli vertauskuvallisesti
hylännyt Herran ja solminut avioliiton toisen kanssa. Kuten
luvuissa 2. Ne. 12–13 on kuvattu, nuo epäjumalankuvat eivät
kuitenkaan tarjoa turvaa ja ne tuhotaan ”Herran päivänä”
(ks. 2. Ne. 12:12–13). Silloin Israel tajuaa, että se, mihin se
pani luottamuksensa, ei tarjoa apua (ks. 2. Ne. 13:18). Ja kohta
2. Ne. 14:1 on vertauskuva Siionin tyttärien nöyrtymisestä,
kun he pyrkivät uudelleen avioliittoon tai palaamaan Herran
luo. Tuollainen nöyryys johtaa heidän lunastamiseensa ja
puhdistamiseensa (ks. 2. Ne. 14:2–4).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tutkiessasi lukuja 2. Ne. 13–14.

Etsi aiheet

Luvuissa 2. Ne. 13–14 on useita voimakkaita kielikuvia, joita Jesaja
käytti kuvaillakseen, mikä estää ihmisiä tulemasta Kristuksen
luo, sekä tärkeitä periaatteita, jotka liittyvät Kristuksen luo tule-
miseen. Kirjoita vihkoosi seuraavat aiheet. Kirjoita kunkin aiheen
jälkeen ne sanat tai lauseet luvuista 2. Ne. 13–14, jotka kuvaavat,
mitä Jesaja opetti niistä, sekä ne jakeet, joista löysit kyseiset sanat
ja lauseet.

1. Ylpeys ja maailmallisuus

2. Murhe syntien tähden

3. Jumalan voima puhdistaa meidät synnistä ja syyllisyydestä

4. Liittojen pitämisestä tuleva voima, joka suojelee meitä pahalta

Luvussa 2. Ne. 15 (Jes. 5) Jesaja nimeää edelleen Israelin
lasten syntejä ja niiden seurauksia, mikäli ihmiset eivät tekisi
parannusta. Jos luet tarkkaavaisesti, huomaat, että ihmisten
synnit Jesajan aikana ovat paljolti samanlaisia kuin ne synnit,
joita ihmiset tekevät tänä päivänä.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
2. Ne. 15

2. Nefi 15:8 – ”Voi niitä, jotka liittävät talon taloon”
Kullekin perheelle Israelissa oli annettu tietty osa maa-alasta
heidän saapuessaan luvattuun maahan Mooseksen ja Joosuan
aikoina. Tuota maapalaa ei saanut myydä (ks. 4. Moos. 25:23–24;
1. Kun. 21:1–3), mutta ahneet ihmiset yrittivät kuitenkin saada
sen haltuunsa. Talon liittämisellä taloon tarkoitetaan ahneiden
ihmisten pyrkimyksiä ostaa kaikki maa Israelissa.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tutkiessasi lukua 2. Ne. 15.

Tee sanomasta nykyaikaisempi

Sanaa voi voidaan käyttää ilmaisemaan syvää surua. Jesaja
käytti sitä kuusi kertaa nimetessään israelilaisten syntejä
(ks. 2. Ne. 15:8–22). Hän tiesi, että elleivät he tekisi parannusta,
heidän syntiensä seuraukset toisivat syvää surua – etenkin
tuomion hetkellä. Jos Jesaja olisi nykyään maan päällä oleva
profeetta, hän havaitsisi todennäköisesti samanlaisia syntejä.
Kirjoita nykyaikainen ”voi”-lausahdus kaikille niille kuudelle
asialle, jotka Jesaja tuomitsi. Jokaiseen niistä tulee sisältyä
esimerkki tavasta, jolla ihmiset tekevät näitä syntejä tänä
päivänä tai tuntevat houkutusta tehdä niitä.

Kymmenen auranalaa – –
bat-mitan, ja hoomerin
kylvö – – eefan (jae 10) –
Sato on paljon odotettua
pienempi

Akanat (jae 24) – Viljan jyvän
uloin kuori

2. Nefi 15
Synnit ja seuraukset
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Nefi sanoi, että Jesaja oli nähnyt Herran (ks. 2. Ne. 11:2).
Jesajan kertomusta näystään sekä kutsumisestaan profeetaksi
on lainattu luvussa 2. Ne. 16. Profeetta Joseph Smith on sano-
nut: ”Jokainen ihminen, joka on kutsuttu palvelemaan maan
asukkaita, asetettiin tätä tarkoitusta varten taivaan suuressa
neuvonpidossa ennen kuin maailmaa olikaan” (Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, s. 361).

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
2. Ne. 16

2. Nefi 16:2 – Miksi serafeilla oli siivet?
Siivet kuvasivat heidän voimaansa liikkua, toimia ja tehdä muita
asioita (ks. LK 77:4).

2. Nefi 16:8 – Jesaja seurasi Vapahtajan esimerkkiä
Jesajan vastaus palvelukutsuun oli samanlainen kuin tapa,
jolla Jeesus Kristus vastasi kuolemaa edeltävässä elämässä
(ks. KH Moos. 4:1; KH Aabr. 3:27).

2. Nefi 16:9–11 – Mitä Jesajan piti tehdä saarnatessaan?
Jakeessa 9 selitetään, että
vaikka Jesaja tekisi totuuden
tiettäväksi kansalleen, he
hylkäisivät sen. Jakeen 10 sävy
on siitä syystä ironinen tai
sarkastinen. Herra sanoi,
että mitä enemmän Jesaja
opetti totuutta, sitä enemmän
ihmiset sulkisivat siltä
silmänsä ja korvansa. Siitä
syystä Jesajan tehtävä oli
opettaa ja todistaa, kunnes
ihmisten korvat olisivat
kokonaan suljetut ja heidän
silmänsä kokonaan kiinni,

tai kuten jakeessa 11 sanotaan, kunnes ei olisi jäljellä ketään
kenelle saarnata. Mormonille ja Moronille annettiin myöhemmin
samanlainen tehtävä Mormonin Kirjassa (ks. Moro. 9:6).

Liepeet (jae 1) – Vaatteen
helma; kuvaus siitä, että ne
täyttivät temppelin, on
vertauskuvallinen ja tarkoittaa
Herran suuruutta

Serafit (jakeet 2, 6) –
Taivaalliset olennot, enkelit

2. Nefi 16
Jesaja näkee Herran

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tutkiessasi lukua 2. Ne. 16.

Mitä opimme tästä?

1. Millaiseksi Jesaja tunsi olonsa Herran edessä? (Ks. jae 5.)

2. Mikä muutti hänen tunteensa? (Ks. jakeet 6–7.)

3. Mitä tämä opettaa meille siitä, mitä meidän tulee tehdä
seisoaksemme Herran edessä luottavaisina?

Toisen Nefin kirjan luvuissa 17–19 (Jes. 7–9) keskitytään
erityisiin historiallisiin tapahtumiin ja henkilöihin Jesajan
aikana (hän profetoi suunnilleen vuosien 740–700 eKr.
aikoihin). Juudan kuningaskuntaa – jolle Jesaja profetoi näissä
luvuissa – uhkasi pohjoinen Israelin kuningaskunta (jota
kutsuttiin Efraimiksi), joka liittyi Syyriaan hyökätäkseen
Juudaa vastaan (ks. 2. Ne. 17:1–2). Herran sanoma profeetta
Jesajan välityksellä oli se, että Juudan kansan tulisi panna
luottamuksensa Herraan, niin Hän vapauttaisi heidät. Heidän
ei tulisi liittyä muihin kansakuntiin saadakseen turvaa
(ks. 2. Ne. 18:11–12) eikä kuunnella mitään muita neuvoja
(ks. jakeet 19–22), vaan panna luottamuksensa yksinomaan
Herraan (ks. jakeet 8–10, 13–17).

2. Nefi 17–19
Profetioita Messiaasta
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Paikkoja, joihin viitataan luvuissa 17–19.

Ehkä tärkein syy siihen, että Herra lupasi vapauttaa Juudan
kuningaskunnan, oli se, että kun Hän tulisi täyttämään
maanpäällisen palvelutyönsä, Hän syntyisi Juudan sukuun
kuningas Daavidin suorana jälkeläisenä. Siitä syystä Hän
säästäisi kansansa, kunnes tuo luvattu tapahtuma koittaisi
(ks. 2. Ne. 20:27; muista että sana Messias tarkoittaa
”voideltu”). Kun luet näitä lukuja, kiinnitä huomiota niihin
tärkeisiin profetioihin Jeesuksen Kristuksen syntymästä ja
tehtävästä, joita on kaikkialla Jesajan juutalaisille esittämissä
sanoissa. Mieti myös sitä, millä tavalla Jesajan sanoma
luottamisesta Herran pelastuksen voimaan soveltuu sinuun
henkilökohtaisesti, samoin kuin kaikkiin, jotka odottavat
Messiaan toista tulemista.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
2. Ne. 17

2. Nefi 17:8, 16 – Profetia Juudan vihollisia vastaan
Tämä profetia Efraimin (Israelin pohjoisen kuningaskunnan)
ja Syyrian tuhosta täyttyi vuonna 721 eKr. , kun Assyria valloitti
ne (ks. myös 2. Ne. 18:4). Assyrialaiset veivät monia pohjoisen
kuningaskunnan israelilaisia vangeiksi (ks. 2. Kun. 17:22–23),
ja heidät tultiin tuntemaan ”Israelin kadonneina sukukuntina”
(ks. 3. Ne. 15:15; 17:4).

Daavidin huone (jae 2) –
Juudan kuningas

Savuavat kekäleenpätkät
(jae 4) – Soihdut, joiden liekki
on sammunut ja jotka vain
savuavat

Saattaa suunniltaan (jae 6) –
Ärsyttää, piinata

Immanuel (jae 14) –
Heprealainen sana, jonka
merkitys on ”Meidän
kanssamme on Jumala”;
tarkoittaa Jeesusta Kristusta

Maa, jota sinä kauhistut
(jae 16) – Vihollistesi maat

JUUDA

Efraim

Manasse

Sebulon

Syyria

Naftali

Assyria

ISRAEL (Efraim)

Suurimeri

Manasse

2. Ne. 18

2. Nefi 18:1–8 – Maher-saalal-haas-bas
Luvusta 2. Ne. 17 voimme lukea, että Herra lupasi Juudan
kuninkaalle Ahakselle, että Hän olisi Juudan kansan kanssa ja
varjelisi heitä. Merkkinä tästä Herra kertoi Ahakselle, että nainen
saisi pojan ja hänen nimensä olisi Immanuel, joka tarkoittaa
”Jumala kanssamme”. Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista
apostolin koorumista on opettanut: ”Tässä profetiassa, kuten
suuressa osassa Jesajan kirjoituksia, on useita tai rinnakkaisia
osia. Sen välittömin tarkoitus keskittyi ilmeisesti Jesajan vaimoon,
tahrattomaan ja hyvään naiseen, joka synnytti noihin aikoihin
pojan, josta tuli vertauskuva ja heijastus siitä suuremmasta
profetian täyttymisestä, joka toteutuisi myöhemmin Jeesuksen
Kristuksen syntyessä.” (Christ and the New Covenant, 1997, s. 79.)

Luvusta 2. Ne. 18 voimme
lukea, että Jesajan vaimo
sai lapsen ja Herra käski
antamaan hänelle nimen
Maher-saalal-haas-bas,
mikä tarkoittaa ”pakene,
saalis, ryöstäjä lähenee” tai
”tuho on lähellä”. Juudan
kuningas hylkäsi Jesajan
neuvot, ja sen sijaan että
Jumala olisi ollut heidän
kanssaan, he tuhoutui-
sivat assyrialaisten käsissä.
Kuten myöhemmissä
Jesajan profetioissa on
kirjoitettu, Herra ei kuiten-
kaan antanut assyrialaisten
tuhota Juudan kansaa
kokonaisuudessaan. Hän

säästi Jerusalemin kaupungin vielä sadaksi vuodeksi, kunnes
vähemmän tuhoisa valloittaja, babylonialaiset, ottaisi heidät
vangiksi. Lopulta tämä Herran armollinen suojelus tarjosi juuta-
laisille mahdollisuuden palata Jerusalemiin sekä antoi Jeesukselle
mahdollisuuden syntyä juutalaisista maassa, josta profetoidaan
pyhissä kirjoituksissa ja täyttää täten tarkemmin Jesajan Ahakselle
esittämän profetian (ks. 2. Ne. 17:14).

2. Ne. 19

Ies (genetiivissä: ikeen)
(jae 4) – Puinen vetohärkien
valjastuslaite; käytetään tässä
orjuuden vertauskuvana

Ulkokullattu (jae 17) –
Henkilö, joka teeskentelee
olevansa jotakin, mitä
ei todellisuudessa ole

Orjantappura (jae 18) –
Piikikäs pensas

Lyöttäytykää yhteen – –
vyöttäkää itsenne (jae 9) –
Valmistautukaa taisteluun

Pyhäkkö (jae 14) – Turvapaikka
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2. Nefi 19:1–7 – Profetioita Galilean alueesta
Lähellä Galileanjärveä
sijaitseva Israelin pohjoisin
osa oli sitä Israelin aluetta,
johon pohjoisesta tulevat
viholliset hyökkäsivät
ensimmäiseksi (ks. kartta
s. 47). Kun valloittajasota-
joukot saapuivat, tämä
alue kärsi eniten tuhoa.
Kohdassa 2. Ne. 19:1–7
lainatussa Jesajan profe-
tiassa tälle alueelle luvattiin
pelastusta lapsen kautta,
joka olisi Daavidin jälke-
läinen ja joka olisi heille
myös ”Väkevä Jumala”.
Tällä Galilean alueella

Jeesus vietti suuren osan palvelutehtävästään kuolevaisuudessa.
Kuten kohdassa 2. Ne. 19:5 sanotaan, Hän poisti heidän vankeu-
tensa ja taakkansa, ei fyysisellä taistelulla vaan sisäisellä Pyhän
Hengen tulella (ks. myös LK 19:31).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tutkiessasi lukuja 2. Ne. 17–19.

Profetioita Jeesuksesta Kristuksesta

1. Minkä luvussa 2. Ne. 17 (Jes. 7) olevan jakeen kohta
Matt. 1:20–23 näyttää täyttyneen? Voit halutessasi merkitä
nämä kaksi pyhien kirjoitusten kohtaa rinnakkaisviitteellä.

2. Luettele kohdissa 2. Ne. 18:13–14; 19:6 mainitut Jeesuksen
Kristuksen nimet ja arvonimet. Kirjoita kunkin viereen, miksi
se on Hänelle sopiva nimi tai arvonimi.

Herra salli assyrialaisten
valloittaa Israelin pohjoisen
kuningaskunnan. Hän salli
heidän myös tuhota monia
osia Juudan kuningaskun-
nasta. Luvusta 2. Ne. 20
(Jes. 10) voimme lukea,
mitä Herra sanoi assyria-
laisista ja siitä, miksei
heidän annettu kokonaan
valloittaa Juudaa.

2. Nefi 20
Jumalan kansan viholliset tuhotaan

Kun luet tätä lukua, ajattele millä tavoin Jesajan sanat voisivat
soveltua Herran kansaan viimeisinä päivinä sekä niihin, jotka
vainoavat heitä. Tämän luvun opetuksia voi myös soveltaa hen-
kilöön, joka on kääntynyt pois Herrasta ja joka tuntee Jumalan
tuomion päällänsä ja miettii, onko hänellä mitään toivoa palata
Hänen luokseen.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
2. Ne. 20

2. Nefi 20:28–34 – Israelin ja Juudan kaupungit
Näissä jakeissa kuvataan Jerusalemiin pohjoisesta päin tulevaa
sotajoukkoa, joka tuhoaa matkan varrella olevia kaupunkeja.

Kun sotajoukko saapuisi Jerusalemiin, Herra kaataisi viholliset
ja juutalaiset säästyisivät. Yksi tämän profetian historiallinen
täyttyminen on luvuissa Jes. 36–37.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tutkiessasi lukua 2. Ne. 20.

Tunnista periaate

1. Mitkä assyrialaisten asenteet kohdan 2. Ne. 20:13–16 mukaan
suututtivat Herran? (Näistä samoista asenteista johtuen
israelilaiset aiheuttivat vaikeuksia itselleen; ks. 2. Ne. 12:8–9;
15:21). Millä tavoin ihmiset osoittavat samanlaisia asenteita
tänä päivänä?

2. Minkä muutoksen Israelin lasten jäännös jakeiden 20–22
mukaan tekee, joka tuo heidät takaisin Herran luo?
Millä tavalla se voisi soveltua tänä päivänä ihmisiin, jotka
haluavat tai joiden on tarpeen palata Herran luo?

Kun Moroni kävi profeetta Joseph Smithin luona vuonna 1823,
hän kertoi Josephille, että Jesajan kirjan luku 11 (jota lainataan
luvussa 2. Ne. 21) oli ”täyttymässä” (KH J. S. Hist. 40).
Tämä auttaa meitä ymmärtämään, että luvuissa 2. Ne. 21–22
lainatut Jesajan profetiat koskevat viimeisiä päiviä ja Kristuksen
tuhatvuotista valtakuntaa.

2. Nefi 21–22
Herran suuri päivä

Jäännös (jakeet 20–22) –
Jäljelle jäänyt osa

Heiluttaa ruoskaa (jae 26) –
Nostattaa rangaistuksen
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Nämä luvut ovat varmasti olleet toivon lähde israelilaisille,
jotka ymmärsivät, että vaikka Herra hävittäisi kansansa
sen jumalattomuuden tähden, jäljelle jäävästä rungosta tai
kannosta tulisi Messias (ks. 2. Ne. 21:1). Tämä sanoma voi
antaa toivoa myös niille, jotka tuntevat kokeneensa elämässään
epäonnea. Jumalalla on voima saada aikaan suuria asioita
siitäkin, mikä näyttää tuhotulta. Ne, jotka käyttävät hyväkseen
Hänen armeliaat siunaukset, voivat tuntea halua ylistää ja
laulaa Jumalalle kuten ne, joista luvussa 2. Ne. 22 puhutaan.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
2. Ne. 21

2. Nefi 21:1–5 – Jeesus Kristus on se vesa
Vanhin Jeffrey R. Holland
opetti puhuessaan luvusta
2. Ne. 21 näin: ”Mormonin
Kirjan sekä Opin ja
Liittojen Kirjan perusteella
on selvää, että tämän
kohdan päähenkilö on
Jeesus Kristus” (Christ and
the New Covenant, s. 86;
ks. myös 2. Ne. 30:7–9;
LK 113:1–6). Iisai, josta
kohdassa 2. Ne. 21:1
puhutaan, oli kuningas
Daavidin isä ja siten
Israelin kuninkaallisen
sukuhaaran isä. Vaikka

Daavidin sukuhaaran kuninkaat eivät Kristuksen syntymän
aikoina enää hallinneet Juudaa, Jeesus syntyi tuohon kuninkaal-
liseen sukuhaaraan (ks. Matt. 1:1–17). Jeesus täytti Jesajan profetian
ja syntyi aikana, jolloin Juudan kuningaskunta oli ennemminkin
kanto kuin se mahtava kasvava puu, joka se oli Daavidin ja
Salomonin aikakaudella ollut.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tutkiessasi lukuja 2. Ne. 21–22.

Opi enemmän Jeesuksesta
Kristuksesta

1. Tee luettelo siitä, mitä saat tietää Vapahtajasta kohdista
2. Ne. 21:1–5; 22:1–6.

2. Valitse luettelostasi yksi kohta, joka innoittaa sinua ylentämään
sydämesi ja iloitsemaan, kuten Nefi toivoi kohdassa 2. Ne. 11:8.
Selitä, miksi se innoittaa ja kohottaa sinua.

Virpi (jae 1) – Uusi oksa Suun sauva (jae 4) – Kuritus

Juudan kuningaskunta
säästettiin tuhoutumasta
assyrialaisten käsissä vuonna
721 eKr. Mutta Juudan kansan
lisääntyvän jumalatto-
muuden tähden babylonialaiset
valloittivat heidät noin
vuonna 587 eKr. Herra johti
Lehin ja hänen perheensä pois
Jerusalemista juuri tuota
tuhoa pakoon. Babylonia oli
hyvin maailmallinen, epäju-
malia palvova kansakunta.

Nämä Jesajan profetiat osoittavat, että vaikka Herra käytti
Babyloniaa rangaistakseen Juudaa, Babylonian tuomion päivä
tulisi aivan kuten Juudankin oli tullut.

Babylonista tuli maailmallisuutensa ja jumalattomuutensa
tähden kaiken maailmallisuuden ja jumalattomuuden vertaus-
kuva (ks. LK 1:16; 113:14). Hengellisen Babylonin tuho tulee
tapahtumaan Jeesuksen Kristuksen toisen tulemisen yhteydessä.
Mieti, millä tavalla nämä Jesajan profetiat soveltuvat tuohon
aikaan ja millä tavalla ne voivat kannustaa sinua olemaan
uskollinen maailmassa, jossa Babylonilla tuntuu olevan valta.
Huomaa myös luvussa 2. Ne. 24 (Jes. 14), että Jesaja vertasi
Babylonin kuningasta Lusiferiin. Tuosta kohdasta saamme
tietää, millä tavalla Lusifer lankesi kuolevaisuutta edeltävässä
elämässä.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
2. Ne. 23

2. Nefi 23:11, 15, 19 – Ylpeyden synti
Voimme lukea luvuista 2. Ne. 23–24, että Jumala tuomitsi
Babylonian samanlaisista synneistä kuin Hän tuomitsi
israelilaiset ja assyrialaiset – jotka kaikki keskittyivät ylpeyteen
(ks. 2. Ne. 12:10–12; 13:15–26; 15:15, 21; 18:9–10; 20:12–15).

Pyhitetyt (jae 3) –
Vanhurskas liittokansa, pyhät

Kohdun hedelmä (jae 18) –
Pienet lapset

Metsänpeikot (jae 21) –
Villivuohet tai pahat henget
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2. Nefi 23–24
Babylonian tuho
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2. Ne. 24

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee joko tehtävä A tai B tutkiessasi lukuja 2. Ne. 23–24.

Tee tietokilpailukysymykset

Jesajan profetiaa Babylonian ja sen kuninkaan tuhosta lainataan
luvuissa 2. Ne. 23–24. Tee kymmenen kysymystä käsittävä
tietokilpailu, jossa keskitytään siihen, mitkä ovat mielestäsi kaik-
kein tärkeimmät näissä kahdessa luvussa opetetut asiat. Kirjoita
vastaus sulkuihin kunkin kysymyksen jälkeen.

Tee yhteenveto opista

1. Kirjoita useita lauseita, joissa on yhteenveto siitä, mitä opit
kohdan 2. Ne. 24:4–20 perusteella siitä, miten Lusiferista
tuli Saatana ja mitä hänelle ja hänen palvelijoilleen lopulta
tapahtuu.

2. Mitä muuta saat tietää Saatanasta ja hänen seuraajistaan
kohtien LK 76:25–30, 33, 36–38, 44–46 ja KH Moos. 4:1–4
perusteella?

Yksi syy, jonka Nefi mainitsi siihen, että liitti Jesajan sanat
pienille levyille, oli Jesajan todistus Kristuksesta (ks. 2. Ne. 11:1,
4, 6, 8). Lainattuaan Jesajaa Nefi selitti tietävänsä, että Jesajan
sanat olisivat vaikeita ymmärtää mutta hyvin arvokkaita.
Kiinnitä huomiosi siihen, millä tavoin Nefi arveli meidän voivan

2. Nefi 25
Usko Kristukseen

Käärmeen juuresta kasvaa
myrkkylisko ja sen hedelmä
on tulinen lentävä käärme

(jae 29) – Pienemmästä
myrkyttömästä käärmeestä
tulee myrkyllinen käärme

ymmärtää paremmin Jesajan profetioita (ks. erityisesti
2. Ne. 25:1–8). Huomaa myös Nefin oma profetia Kristuksesta,
jonka hän esittää ”selkeästi” (2. Ne. 25:4).

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
2. Ne. 25

2. Nefi 25:1–8 – Viisi avainta, jotka auttavat
ymmärtämään Jesajaa
Selittäessään, miksi Jesajan sanat olivat sellaisia, joita ”monen
minun kansastani oli vaikea ymmärtää” (2. Ne. 25:1), Nefi antoi
seuraavat avaimet, joiden avulla Jesajaa voi ymmärtää paremmin:

1. Ymmärrä juutalaisia (jakeet 1–2, 5). Tapa, jolla ”juutalaisten
keskuudessa profetoitiin”, kuten esimerkiksi vertauskuvien ja
kaksoismerkitysten käyttö sekä muut ”juutalaisten tavat”
olivat ainutlaatuisia.

2. Käytä nykyaikaisia pyhiä kirjoituksia (jakeet 3–4). Nykyajan pyhät
kirjoitukset selittävät Jesajaa parhaiten. Nefi selitti ”selkeästi”
monia samoja asioita, joista Jesaja puhui käyttäen kauniita
vertauskuvia. Mitä paremmin ymmärrämme evankeliumia,
sitä helpompi meidän on ymmärtää Jesajaa.

3. Rukoile, että saisit profetian hengen (jae 4). Kun elämme
kelvollisina saadaksemme Hengen lahjoja, kaikki asiat tullaan
ilmoittamaan meille Herran tahdon mukaan ja sitä mukaa
kuin kykenemme ottamaan vastaan niitä (ks. myös Al. 12:9–11).

4. Tutki pyhän maan maantiedettä (jae 6). Jesaja käytti usein
pyhän maan miljöötä – sen ihmisiä, kansakuntia ja paikkoja –
valaistakseen sanomaansa.

5. Tarkkaile profetian täyttymistä (jakeet 7–8). Ne osat Jesajan
profetioista, jotka jäävät meille epäselviksi, tulevat selkiyty-
mään, kun näemme niiden toteutuvan näinä viimeisinä
päivinä.

2. Nefi 25:23 – Me pelastumme armosta,
parhaammekin tehtyämme
Me pelastumme Jeesuksen Kristuksen sovitustyön voimasta.
Meidän täytyy kuitenkin kääntyä Kristuksen puoleen Hänen
ehdoillaan saadaksemme kaikki ne siunaukset, joita Hän tarjoaa
meille auliisti. Me käännymme Kristuksen puoleen tekemällä
”parhaamme” muistamalla Häntä, pitämällä Hänen kans-
saan tekemämme liitot ja noudattamalla Hänen käskyjään
(ks. LK 20:77, 79; ks. myös KH Aabr. 3:25).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi lukua 2. Ne. 25.

Tee aikajana

Tee vihkoosi aikajana, johon merkitset toiseen päähän ”Nefin
aika” ja toiseen päähän ”Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen”.
Täydennä se ainakin viidellä Nefin profetialla kohdasta
2. Ne. 25:10–19. Lukiessasi muutamaa seuraavaa toisen Nefin
kirjan lukua voit halutessasi tehdä lisäyksiä tähän aikajanaan.

Ruoskinut (jae 16) – 
Rankaissut

Armo (jae 23) – Jeesuksen
Kristuksen voima (ks. myös
Pyhien kirjoitusten opas, ”Armo”)
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Vastaa kirkkoon kuulumattoman
henkilön kysymykseen

1. Kuvittele, että joku kirkkoon kuulumaton henkilö kysyisi
”Palvelevatko myöhempien aikojen pyhät Kristusta tai
uskovatko he edes Häneen?” Mainitse ainakin viisi totuutta
kohdasta 2. Ne. 25:20–30, joiden avulla voisit kuvailla
uskoamme Jeesukseen Kristukseen ja meidän suhdettamme
Häneen.

2. Minkälaisia henkilökohtaisia ajatuksia Kristuksesta ja minkä
todistuksen Hänestä voisit kertoa tuolle henkilölle?

Profetoituaan luvussa 2. Ne. 25 juutalaisten tuhosta ja hajot-
tamisesta Nefi profetoi luvussa 26 oman kansansa tuhosta ja
hajottamisesta. Pane merkille, miksi hän sanoi sen tapahtuvan
ja mitä hän ja Herra ajattelivat siitä.

Nefi puhui myös viimeisten päivien pakanoista ja heidän
suhteestaan omaan kansaansa. Tässä yhteydessä pakanoilla
tarkoitetaan niitä maailman kansakuntia ja ihmisiä, jotka
eivät ole juutalaisia tai Lehin jälkeläisiä. Koska profeetta Joseph
Smith ja muut evankeliumin palautukseen osalliset elivät
pakanakansojen joukossa, heitä pidetään Nefin profetioissa
pakanoina.

2. Nefi 26
Nefi profetoi jälkeläisistään

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
2. Ne. 26

2. Nefi 26:20 – Pakanoiden suuri kompastuskivi
Sen mukaan mitä Nefi opetti kohdassa 1. Ne. 13:29, pakanat
kompastuivat, koska pyhistä kirjoituksista oli poistettu ”selkeitä
ja suuriarvoisia asioita”, minkä tähden niihin oli jäänyt epäselvä
kuva Jeesuksen Kristuksen evankeliumin tosi opeista.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi lukua 2. Ne. 26.

Suunnittele kuva

Piirrä vihkoosi koko sivun kuva, joka kuvaa kohdissa 2. Ne. 26:3,
8, 10 olevia syitä siihen, miksi nefiläiset tuhoutuivat.

Tärkeitä evankeliumiaiheita meidän
aikaamme varten

1. Presidentti Ezra Taft Benson sanoi: ”Nefiläisten historia juuri
ennen Vapahtajan käyntiä sisältää monia vertailukohtia omaan
aikaamme, jolloin me odotamme Vapahtajan toista tulemista”
(”Vapahtajan käynti Amerikassa” Valkeus, heinäkuu 1987, s. 3).
Perustuen siihen, mitä Nefi opetti tuosta aikakaudesta koh-
dassa 2. Ne. 26:1–11, luettele kolme evankeliumiaihetta, joita
käsittelisit, jos saisit tehtäväksesi pitää puheen valmistautu-
misesta olemaan Vapahtajan kanssa Hänen tullessaan toisen
kerran. Merkitse kunkin aiheen viereen se jae luvusta 2. Ne. 26,
josta aihe on peräisin.

2. Lisää luetteloosi neljä uutta aihetta perustuen siihen,
mitä Nefi opetti pakanoista viimeisinä päivinä kohdissa
2. Ne. 26:20–22, 29–32.

Opettele tärkeitä totuuksia Jumalasta

1. Perustuen lukemaasi kohdasta 2. Ne. 26:23–28, 33, luettele
kolme asiaa, joissa kuvataan, minkälainen Herra on.

2. Kirjoita kutakin kohtaa vastaava selitys siitä, mitä merkitystä
on mielestäsi sillä, että tietää kyseisen totuuden Herrasta.

Siion (jakeet 29–31) – Herran
valtakunta maan päällä

Tehdä huorin (jae 32) –
Tehdä sukupuolisyntiä
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Kohdassa 2. Ne. 26:16–17 Nefi profetoi, että hänen sanansa
ja hänen kansansa sanat puhuisivat ”tomusta” hänen jälkeläi-
silleen myöhempinä aikoina. Luvussa 2. Ne. 27 hän profetoi
enemmän siitä, mitä tulisi tapahtumaan ”viimeisinä aikoina eli
pakanain aikoina” (jae 1).

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
2. Ne. 27

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tutkiessasi lukua 2. Ne. 27.

Selitä profetian täyttyminen

1. Tee vihkoosi oheisen kaltainen kaavio. Kirjoita sarakkeeseen
”Profetia” ne jakeet luvusta 2. Ne. 27, joissa on se profetia,
jonka täyttymisestä on kerrottu niissä pyhien kirjoitusten
kohdissa, jotka ovat sarakkeessa ”Täyttyminen”.

Näkijät (jae 5) – Profeetat,
hengellisiä näkyjä saavat
ihmiset (ks. Pyhien kirjoitusten
opas, ”Näkijä”)

Pimeys (jae 29) –
Tuntemattomuus

Joka heitä portissa ojentaa
(jae 32) – Henkilö, jolla on
valtuus nuhdella sinua vääristä
teoista (kuten esimerkiksi
tuomari, piispa tai vanhempasi)

2. Nefi 27
Mormonin Kirjan esilletulo

2. Luettuasi pyhien kirjoitusten kohdat sarakkeesta ”Täytty-
minen” kirjoita niiden ihmisten nimet, joista puhutaan
seuraavissa luvun 2. Ne. 27 ilmaisuissa: ”eräs mies” (jae 9),
”eräs toinen” (jakeet 9, 15), ”kolme todistajaa” (jae 12),
”muutamat harvat” (jae 13), ”kirjantaitava” (jakeet 15, 18),
”kirjantaitamaton” (jakeet 19, 20).

Luvussa 2. Ne. 27 Nefi profetoi Mormonin Kirjan esilletulosta
myöhempinä aikoina luopumuksen pimeyden hälventämiseksi.
Luvussa 2. Ne. 28 Nefi kertoi, mitä Saatana yrittäisi tehdä

2. Nefi 28
Synnit ja ansat myöhempinä aikoina

KH J. S. Hist. 59, 63–64

Kolmen silminnäkijän todistus

Kahdeksan silminnäkijän todistus

KH J. S. Hist. 63–65

KH J. S. Hist. 19

Profetia Täyttyminen
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estääkseen ihmisiä näkemästä tuota valoa ja saamasta tietää
Herrasta ja Hänen totuuksistaan. Ne, jotka lukevat, ymmär-
tävät ja noudattavat luvun 2. Ne. 28 neuvoa, tulevat saamaan
siitä suurta hyötyä Saatanan ansojen ja ihmisten väärien
opetusten välttämiseksi myöhempinä aikoina.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
2. Ne. 28

2. Nefi 28:7–8 – ”Syökää, juokaa ja olkaa iloisia”
Olemme varmaan yhtä mieltä siitä, että maailmassa on nykyään
paljon ihmisiä, jotka uskovat kohdassa 2. Ne. 28:7–8 esitettyyn
asenteeseen. Presidentti Joseph Fielding Smith sanoi kuitenkin
noita jakeita lainatessaan: ”Älkää luulko, että näin sanottiin maail-
masta. – Näin sanottiin kirkon jäsenistä” (Seek Ye Earnestly – –,
1970, s. 143). Jotkut kirkon jäsenet uskovat, että he voivat tehdä
nyt syntiä ja tehdä parannuksen myöhemmin. He uskovat, että
evankeliumin mukaan eläminen estää heitä nauttimasta elämästä.
Kokemuksen ja ilmoituksen kautta voimme kuitenkin nähdä ja
tietää, että ”jumalattomuus ei koskaan ole ollut onnea” (Al. 41:10)
”eikä mikään epäpuhdas voi päästä Jumalan valtakuntaan”
(1. Ne. 15:34).

Piispa Richard C. Edgley, neuvonantaja johtavassa piispakun-
nassa, on sanonut: ”Me emme voi sanoa, että me hurjastelemme
hieman nuoruudessamme tai että kokeilemme hieman synnin
laita-alueita. Ei ole mitään synnin laita-alueita. Jokaisella teolla,
olipa se hyvä tai paha, on seurauksensa. Jokainen hyvä teko
parantaa kykyämme tehdä hyvää ja entistä lujemmin vastustaa
syntiä tai epäonnistumista. Jokainen rikkomus, olipa se kuinka
vähäinen tahansa, tekee meistä alttiimpia saatanan vaikutukselle
seuraavan kerran, kun hän kiusaa meitä. Saatana ottaa meidät
tuuma kerrallaan, pettäen meitä niin sanottujen vähäisten
syntien seurausten suhteen, kunnes hän vangitsee meidät suuriin
rikkomuksiin ja on silloin saanut meidät lujasti otteeseensa.
Nefi kuvailee tätä menetelmää tyynnyttelynä, tuuditteluna ja
imarteluna, kunnes hän ’kietoo heidät kauhistaviin kahleisiinsa,
joista ei irtipääsyä ole’ (2. Ne. 28:22; ks. myös jae 21).” (”Että
uskalluksesi vahvistuisi”, Valkeus, tammikuu 1995, s. 39.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi lukua 2. Ne. 28.

Pyhien kirjoitusten hallinta –
2. Ne. 28:7–9

1. Kirjoita nykyaikainen tapa ilmaista kukin kohdan 2. Ne. 28:7–9
vääristä ajatuksista, joiden Nefi sanoi olevan suosittuja meidän
aikanamme (esimerkiksi jakeen 7 ajatus voitaisiin esittää
muodossa ”Tee se kun vielä voit, sinähän elät vain kerran”).

Jäännös (jae 2) –
Jäljelle jäävä osa

Vanhurskauttaa (jae 8) –
Pitää syyttömänä

Pyhäköt (jae 13) –
Kirkkorakennukset

Lihallinen (jae 21) –
Maailmallinen, ei hengellinen

Tekee lihan käsivarreksensa
(jae 31) – Pitää ihmistä
suurimpana voiman lähteenä

Käteni on ojennettuna
(jae 32) – Auttava voima on
saatavilla

2. Etsi kutakin lausetta vastaamaan ainakin kolme pyhien
kirjoitusten kohtaa, joissa selitetään, miksi kyseiset asenteet
ovat ”vääriä, onttoja ja hulluja” oppeja (jae 9).

3. Selitä, miksi valitsit kunkin pyhien kirjoitusten kohdan. Voit
halutessasi merkitä viitteet kohdan 2. Ne. 28:7–9 viereiseen
marginaaliin, jotta voit auttaa vahvistamaan toisia, jotka
voivat joutua noiden yleisten mutta typerien filosofioiden
houkuttelemiksi.

Tunnista Saatanan menetelmät

1. Lue kohta 2. Ne. 28:19–23 ja luettele eri tapoja, joilla Saatana
yrittää ”kytkeä” ihmisiä ”iankaikkisiin kahleisiinsa”.

2. Esitä kutakin luettelosi kohtaa vastaava esimerkki siitä,
millä tavalla hän käyttää noita menetelmiä nuoria vastaan
tänä päivänä.

Murheelliset ihmiset

Voi-sanalla viitataan syvään murheeseen ja katumukseen.
Mainitse kohdista 2. Ne. 28:15–16, 24–32 asenteita ja toimia,
joiden Nefi sanoi tuovan murheita ihmisille.

Toisinaan ihmiset, jotka eivät ole kirkon jäseniä, väittävät, ettei
Mormonin Kirja voi olla totta, koska Raamattu on ainoa pyhä
kirjoitus, jonka Jumala on antanut ihmisille. Luvussa 2. Ne. 29
Nefi profetoi tästä väärästä opetuksesta ja kirjoitti selvästi
ihmisille, jotka ajattelisivat niin. Tässä luvussa jatketaan aja-
tuksia, jotka on esitetty luvun 2. Ne. 28 lopussa, jossa pakanat
kieltäytyvät ottamasta vastaan enempää Jumalan sanaa
ja luottavat omaan oppineisuuteensa (ks. 2. Ne. 28:27–32).

2. Nefi 29
”Raamattu! Raamattu!
Meillä on jo Raamattu”
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Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
2. Ne. 29

2. Nefi 29:12–14 – ”Israelin kadonneitten
sukukuntien sanat”
Vanhin Bruce R. McConkie sanoi, että kohdassa 2. Ne. 29:12–14
mainitut aikakirjat ”tulisivat esille ihmeellisellä tavalla, Myöhem-
pien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentin
johdolla, joka on näkijä ja kääntäjä ja jolla on kaikkia ihmisiä,
myös kymmentä sukukuntaa, koskevat Jumalan valtakunnan
avaimet maan päällä” (The Millennial Messiah, s. 217). Tiedämme,
että Vapahtaja kävi joidenkin Israelin kadonneitten sukukuntien
luona ylösnousemuksensa jälkeen ja käytyään nefiläisten luona
(3. Ne. 16:1–3; 17:4).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tutkiessasi lukua 2. Ne. 29.

Mormonin Kirjan arvostelijoille
vastaaminen

Ennakoiden meidän aikamme ihmisten väitteitä siitä, että heillä
on jo Raamattu eivätkä he tarvitse mitään uusia pyhiä kirjoituksia,
Nefi esitti seitsemän periaatetta, joita noiden ihmisten olisi syytä
ajatella ennen kuin he hylkäisivät ajatuksen Mormonin Kirjasta
pyhiin kirjoituksiin kuuluvana. Seuraavat asiat ja kysymykset
liittyvät Nefin kirjoituksiin. Kirjoita ne vihkoosi ja kirjoita sitten,
mitä Nefi kirjoitti niistä luvuissa 2. Ne. 29:7–11 sekä se jae, josta
lainaus on peräisin. (Luettelo ei ole siinä järjestyksessä, jossa
jakeet esiintyvät luvussa.)

1. Jumala tekee työtään kahden tai kolmen todistajan kautta
(ks. Matt. 18:16; 2. Kor. 13:1). Mormonin Kirja on toinen todistus
siitä, että Raamatun opetukset ovat totta (ks. Morm. 7:8–9).

2. Miksi valitat siitä, että saat enemmän pyhiä kirjoituksia
oppaaksesi?

3. Uskotko, että Raamatussa on kaikki, mitä Jumala on koskaan
sanonut tai tulee koskaan sanomaan?

4. Merkitseekö se, että Jumala on puhunut Raamatussa, ettei Hän
voi puhua minään muuna aikana tai muussa paikassa?

5. Raamattu on aikakirja Jumalan kanssakäymisestä israelilaisten
kanssa Lähi-Idän maissa. Hän on kuitenkin israelilaisten
Jumala kaikkialla ja kaikkien kansakuntien Jumala. Hän antaa
sanansa myös heille.

Heidän keskuudessaan
(jae 1) – Pakanoiden
keskuudessa

Vihellyskutsu (jakeet 2–3) –
Huomion herättämiseksi
aikaansaatu ääni; kutsu

6. Kaikkien niiden kansojen,
joille Jumala puhuu, on
käsketty kirjoittaa muistiin
Hänen sanansa. Meidät
tuomitaan niiden sanojen
mukaan, jotka on kirjoi-
tettu (ks. Ilm. 20:12–13).

7. Toinen pyhä kirja, jossa
on lisää todistuksia
evankeliumista todistaa,
että Jumala on sama eilen,
tänään ja iankaikkisesti.

Vanhin Bruce R. McConkie kirjoitti: ”Harvoilla ihmisillä
maailmassa, olivatpa he kirkossa tai eivät, on näkemys siitä,
mitä Mormonin Kirja todella on. Ihmisten joukossa on vain
harvoja, jotka tietävät, mikä tehtävä sillä on ollut ja mikä
sillä tulee olemaan valmistautumisessa Hänen tulemiseensa –
Hänen, josta se on uutena todistajana.” (The Millennial
Messiah, s. 159.)

Nefi oli yksi noista ”harvoista ihmisistä”, jotka ymmärsivät
Mormonin Kirjan tehtävän myöhempinä aikoina. Hän kirjoitti
juutalaisten hajottamisesta, oman kansansa lankeemuksesta
ja pakanakansojen jumalattomuudesta myöhempinä aikoina,
jolloin monet hylkäisivät Mormonin Kirjan toisena todistuk-
sena Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen evankeliumistaan.
Kun luet lukua 2. Ne. 30, kiinnitä huomiosi siihen, miten Nefi
profetoi Mormonin Kirjan siunaavan kaikkia noita kolmea
ihmisryhmää ennen Kristuksen toista tulemista.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

2. Nefi 30:2 – Ketkä ovat Herran liittokansaa?
Pane merkille, että kohdassa 2. Ne. 30:2 sanotaan, että kaikki ne,
jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen ja tekevät parannuksen,
ovat ”Herran liitonkansaa”. Siksi Paavali saattoi sanoa, että
”eivät kaikki israelilaiset kuulu tosi Israeliin” (Room. 9:6). Ollak-
seen Israelin huoneen jäsen ja oikeutettu kaikkiin liiton perheen
siunauksiin, tarvitaan enemmän kuin sukulaisuussuhde. Ne,
jotka eivät ole syntyneet Israelin huoneeseen, tulevat liiton per-
heen jäseniksi sen kautta, että he uskovat Jeesukseen Kristukseen,
tekevät parannuksen ja tekevät liittoja kasteessa, mikä on
mahdollista Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta.

2. Nefi 30
Mormonin Kirjan voima
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tutkiessasi lukua 2. Ne. 30.

Mitä sinä opit?

1. Kirjoita seuraavat kolme otsikkoa vihkosi sivun ylälaitaan:
Juutalaiset, Lehin jälkeläiset ja Pakanat. Lue kohta 2. Ne. 30:1–7
ja kirjoita kunkin otsikon alle kaikki se, mitä opit siitä ryhmästä.
Merkitse tähdellä luettelostasi ne kohdat, joilla on jotakin
tekemistä Mormonin Kirjan kanssa.

2. Kohdassa 2. Ne. 30:8–18 Nefi kuvaili kahta tapahtumaa tai
aikakautta, joihin Mormonin Kirja auttaa meitä valmistautu-
maan. Miten näitä aikakausia tavallisesti kutsutaan?

3. Kirjoita kummastakin edellä mainitusta tapahtumasta kaikki,
mitä luku 30 opettaa sinulle niistä.

4. Mitä olettaisit vaadittavan kelvollisuudelta elää jakeiden 12–18
kuvaamana aikakautena?

Olemme oppineet paljon Nefistä Mormonin Kirjan alusta
lähtien. Nefi teki yhteenvedon Jeesuksen Kristuksen evankeliu-
min tärkeistä opetuksista ja antoi todistuksensa kirjoitta-
mansa totuudellisuudesta ennen kuin hän antoi levyt veljelleen
Jaakobille ja valmistautui jättämään kuolevaisuuden.

Kohdassa 2. Ne. 31:2 Nefi kirjoitti haluavansa esittää meille
”muutamia sanoja – – Kristuksen opista”. Sen jälkeen jakeessa
21 hän todisti opettaneensa Kristuksen tosi oppia. Tutki
huolellisesti jakeiden 2 ja 21 välisen osan sisältöä saadaksesi
tietää, mitkä ovat Kristuksen opin tärkeät osat.

2. Nefi 31
Kristuksen oppi

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
2. Ne. 31

2. Nefi 31:13–14 – ”Enkelten kielellä”
Ks. kohta 2. Ne. 32:2–3, joka auttaa sinua ymmärtämään, mitä
enkelten kielellä puhuminen tarkoittaa.

2. Nefi 31:21 – Yksi Jumala
Ymmärtämättä täysin
Jumalan luonnetta
koskevia oppeja ihmiset
ovat käsittäneet väärin
ilmaisut, joissa juma-
luuden jäsenten sanotaan
olevan yhtä. Isä ja Poika
ilmestyivät kumpikin
profeetta Joseph Smithille
(ks. KH J. S. Hist. 17),
ja hänelle ilmoitettiin,
että jumaluuden jäsenet
ovat erillisiä, yksilöllisiä
olentoja (ks. LK 130:22).
He ovat kuitenkin yhtä
siinä mielessä, että kenen

tahansa jumaluuden jäsenen sanat ja teot olisivat samat kuin
kummankin toisen sanat ja teot (ks. 3. Ne. 11:32–36). He ovat
täydellisesti yhtä tarkoituksessa.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee ainakin kaksi seuraavista tehtävistä (A–D) tutkiessasi lukua
2. Ne. 31.

Tee yhteenveto Nefin opetuksista

Tee yhden kappaleen yhteenveto ”Kristuksen opista”, joka on
kohdassa 2. Ne. 31:3–20. Muista mainita jokainen tärkeä periaate.

Miksi kaste?

1. Lue kohta 2. Ne. 31:5–9
ja luettele syyt, miksi Jeesus
kastettiin.

2. Mitä tähän luetteloon pitäisi
lisätä, jos luettelisimme
syitä, miksi meidät on
kastettava? (Ks. LK 33:11;
4. uskonkappale.)
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Oppi (jakeet 2, 21) –
Periaatteet, totuudet

Ulkokultaisuus (jae 13) –
Teeskentely, että on
jotain muuta kuin mitä
todellisuudessa on
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Piirrä

Tee piirustus tai kaavio, jossa kuvataan sitä, mitä Nefi opetti
kohdassa 2. Ne. 31:17–20 tavoista, joilla voimme saada iankaik-
kisen elämän. Mainitse kaikki Nefin sanomat ajatukset ja sanat.
Näytä sitä ystävälle tai perheenjäsenelle ja kysy, selviääkö sen
merkitys heille.

Selitä tarkemmin

Joskus pyhissä kirjoituksissa oleva yksinkertainen sana tai
ilmaisu edustaa syvällisiä, tärkeitä ja voimallisia ajatuksia. Mieti
seuraavia luvun 2. Ne. 31 sanoja ja ilmaisuja. Selitä kunkin
merkitys ja sanoma.

1. ”Suora on se polku” (jae 9)

2. ”Vakaalla sydämellä” (jae 13)

3. ”Portti” (jae 17)

4. ”Iloiten” (jae 20)

Iankaikkisen elämän saaminen Jeesuksen Kristuksen kautta,
josta Nefi kirjoitti luvussa 2. Ne. 31 on kaunis, syvällinen ja
yksinkertainen selittää. Onko siinä todella kaikki, mitä meidän
on tehtävä?

Nefi tajusi, että jotkut ihmiset pohtisivat yhä sitä, mitä heidän
tulisi tehdä astuttuansa ”tälle tielle” (2. Ne. 32:1). Luvussa
2. Ne. 32 Nefi selitti, kuinka meidän tulee jatkaa.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

2. Nefi 32:3 – ”Kristuksen sanat ilmoittavat teille kaiken,
mitä teidän on tehtävä”
Vanhin Boyd K. Packer on opettanut: ”Jos tunnette ilmoitukset,
ei ole mitään kysymystä – henkilökohtaista tai sosiaalista tai
poliittista tai ammatillista – joka jäisi vaille vastausta. Niissä on
iankaikkisen evankeliumin täyteys. Niissä ovat totuuden
periaatteet, jotka ratkaisevat jokaisen epäselvyyden ja jokaisen
ongelman ja jokaisen pulman, joka voi kohdata ihmiskuntaa tai
ketä tahansa yksilöä siinä.” (”Teach the Scriptures”, julkaisussa
Charge to Religious Educators, 3. laitos, s. 89.)

2. Nefi 32
Nefi jatkaa Kristuksen opin 

opettamista

2. Nefi 32:8–9 – Rukous
Presidentti Gordon B. Hinckley on opettanut: ”Voimme ottaa
pitkiä harppauksia täydellisyyden suuntaan omassa käyttäyty-
misessämme. Voimme olla täydellisiä rukouksissamme taivaal-
liselle Isällemme. On joitakin asioita, joissa on hyvin vaikeaa
olla täydellinen, mutta toivon, että jokainen täällä oleva, jokainen
mies ja nainen ja poika ja tyttö polvistuu illoin ja aamuin kiit-
tämään Herraa Hänen siunauksistaan, kiittämään Herraa Hänen
hyvyydestään, kiittämään Herraa jokaisesta lahjasta, jonka Hän
on antanut, ja rukoilemaan voimaa tehdä oikein ja muistamaan
Herran edessä kaikkia puutteenalaisia ja ahdistettuja. Voimme
olla täydellisiä rukouksissamme, veljeni ja sisareni.” (”Elävän
profeetan sanoja”, Liahona, huhtikuu 1999, s. 19.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi lukua 2. Ne. 32.

Pyhien kirjoitusten hallinta –
2. Ne. 32:3

1. Mitä meidän on kohdan 2. Ne. 32:1–3 mukaan tehtävä sen
jälkeen kun olemme astuneet tielle, joka johtaa iankaikkiseen
elämään?

2. Kuinka se muistuttaa sitä, mitä Lehi näki näyssään ja mikä piti
ihmiset polulla (ks. 1. Ne. 8)?

3. Nimeä kolme tapaa, jolla Kristuksen sanat voidaan ottaa
vastaan ja iloita niistä.

Pyhien kirjoitusten hallinta –
2. Ne. 32:8–9

Kuvittele, että sinulla on ystävä, joka kamppailee todistuksensa
kanssa ja joka on esittänyt sinulle seuraavia väitteitä. Kirjoita
kukin väite vihkoosi ja kirjoita sen jälkeen ilmaisu tai lause
kohdasta 2. Ne. 32:8–9, joka voisi auttaa sinua tietämään, mitä
sanoa ystävällesi.

1. ”En rukoile kovin usein.”

2. ”Joskus ajattelen, että minun pitäisi varmaan rukoilla, mutta ei
oikein huvita, joten en sitten rukoile.”
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3. ”Koska minulla on ollut niin vähän hengellisiä kokemuksia,
taidan lopettaa rukoilemisen.”

4. ”Olen lukenut vähän Mormonin Kirjaa, muttei se tunnu
auttavan minua. Mikä auttaisi minua saamaan siitä enemmän
hyötyä?”

Viimeiset Nefin Mormonin Kirjaan kirjoittamat sanat ovat
luvussa 2. Ne. 33. Siinä hän ilmaisee syvän rakkautensa
ja omistautumisensa omaa kansaansa kohtaan sekä lujan todis-
tuksensa Jeesuksesta Kristuksesta. Saamme myös tietää, mitä
hän ajatteli kirjoittamastaan ja siitä, mitä hänen kirjoituksensa
merkitsisivät niille, jotka niitä lukevat. Pohdi lukiessasi
tätä Jumalan valitun profeetan erityistä todistusta. Kiinnitä
huomiota siihen, milloin Nefi sanoi tapaavansa sinut jälleen.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
2. Ne. 33

Koetusaika (jae 9) – Aika,
jolloin koetellaan ja testataan

(tarkoittaa maanpäällistä
elämää, kuolevaisuutta)

2. Nefi 33
Nefin viimeinen todistus

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi lukua 2. Ne. 33.

”Suuriarvoisena”

1. Nefi kirjoitti pitävänsä Mormonin Kirjan opetuksia
”suuriarvoisina” (2. Ne. 33:3). Lue jakeet 4–5 ja mainitse neljä
tapaa, jolla Mormonin Kirja voi olla siunauksena meille.

2. Kirjoita, miten Mormonin Kirja on koskettanut sinua jollakin
noista tavoista tai selitä, mikä noista neljästä tavasta on
ollut tärkein itsellesi tutkiessasi Mormonin Kirjaa tähän asti.

Valmistautuminen lähetystyöhön

Puhuessaan yleiskonferenssin pappeuskokouksessa presidentti
Ezra Taft Benson sanoi, että Mormonin Kirja ”on tärkein kirja,
mitä voitte lukea valmistautuessanne lähetystyöhön ja elämään.
Nuori mies, joka tuntee Mormonin Kirjan ja rakastaa sitä, joka
on lukenut sen useaan kertaan, jolla on horjumaton todistus
sen totuudesta ja joka noudattaa sen opetuksia, pystyy vastusta-
maan perkeleen juonia ja on voimallinen ase Herran kädessä.”
(”’Sä nuoriso Jumalamme’”, Valkeus, 1986, konferenssiraportti 156.
vuosikonferenssista, s. 41.) Valitse luvusta 2. Ne. 33 kaksi asiaa,
jotka lähetyssaarnaajien tulisi tietää tai tehdä tai joita heidän tulisi
käyttää, ja jotka auttaisivat heitä olemaan tehokkaampia lähetys-
saarnaajia. Selitä ne ikään kuin puhuisit lähetyssaarnaajalle, joka
on lähdössä lähetyskentälleen.
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Jaakobin kirja

Mitä me tiedämme profeetta Jaakobista
Sen lisäksi, että tiedämme hänen olevan yksi Nefin nuoremmista
veljistä, tiedämme Jaakobista seuraavaa:

• Hän syntyi Sarialle ja Lehille niiden kahdeksan vuoden aikana,
jotka he kulkivat erämaassa.

• Hän on ollut alle kymmenen vuoden ikäinen heidän
saapuessaan luvattuun maahan.

• Hänen veljensä Nefi ”vihki” hänet papiksi ja opettajaksi
(ks. 2. Ne. 6:2; MK Jaak. 1:18).

• Hänestä tuli nefiläisten aikakirjojen pitäjä Nefin jälkeen
(ks. MK Jaak. 1:1–2). Hän on saattanut olla noin viisikym-
menvuotias tuohon aikaan.

• Nuoruudessaan hänellä oli etuoikeus nähdä Vapahtaja
(ks. 2. Ne. 2:3–4; 11:2–3).

• Hän oli vanhurskas isä (Enos 1).

• Hän oli yksi Mormonin Kirjan suurista opillisista opettajista
(ks. 2. Ne. 6–10; MK Jaak. 1–7).

Jaakobin kirjassa opetettuja tärkeitä oppeja
Jaakob oli yksi Mormonin Kirjan voimallisimmista opillisista
opettajista. Seuraavana on joitakin niistä asioista, joita voimme
oppia Jaakobin kirjasta:

• saamiemme tehtävien suorittamisen tärkeys (ks. MK Jaak. 1)

1. Nefi 
(vuosien 600 ja 570 eKr. välillä)

2. Nefi 
(vuosien 588 ja 545 eKr. välillä)

Jaakob 
(vuosien 544 ja 421 eKr. välillä)

Enos 
(vuosien 544 ja 421 eKr. välillä)

Jaarom 
(vuosien 420 ja 399 eKr. välillä)

Omni 
(vuosien 361 ja 130 eKr. välillä)

LÄHDE

Nefin pienet levyt

KIRJAT

• ylpeyden, rikkauksien ja moraalittomuuden vaarat
(ks. MK Jaak. 2–3)

• kuinka saadaan järkkymätön usko (ks. MK Jaak. 4)

• Israelin hajottaminen ja kokoaminen (ks. MK Jaak. 5)

• millä tavalla luopioiden kanssa toimitaan ja mitä merkkien
tavoittelijoille voi tapahtua (ks. MK Jaak. 7).

Kun rakastamme jotakuta, huolehdimme hänen hyvinvoin-
nistaan. Profeetta Jaakob kuvaili kansaansa kohtaan tunte-
maansa rakkautta ”ahdistukseksi”. Hänellä oli profeetallinen
ymmärtämys pelastussuunnitelmasta, ja hän tiesi heitä
kohtaavat seuraamukset, mikäli he jatkaisivat syntejään. Pane
merkille, kuinka Herra siunasi Jaakobia ”uskon ja suuren
ahdistuksen” tähden (ks. MK Jaak. 1:5–6).

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
MK Jaak. 1

MK Jaakob 1:1 – Pienet levyt
Jaakob kirjoitti pyhät muistiinpanonsa Nefin pienille levyille.
(Saadaksesi selityksen niistä erilaisista levyistä, joista Mormonin
Kirja on muodostunut, ks. osiota ”Mormonin Kirjan päälähteet”,
s. 12.)

MK Jaakob 1:7–8 – ”Katkeroituksessa – – erämaassa”
Sen jälkeen kun Herra oli tuonut Israelin lapset pois Egyptistä
monien ihmeiden kautta, he vihastuttivat Hänet tottelemat-
tomuudellaan. Tämän johdosta sitä sukupolvea ei päästetty
luvattuun maahan.

Ahdistus (jae 5) – Huoli,
levottomuus

Sivuvaimot (jae 15) – Laillisia
vaimoja, joilla on alempi
asema ja vähemmän oikeuksia
kuin tavallisella vaimolla

MK Jaakob 1
Profeetan velvollisuus



MK Jaakob 1:17–19 – ”Me pidimme virkaamme kunniassa”
Presidentti Thomas S.
Monson, ensimmäinen
neuvonantaja ensimmäisessä
presidenttikunnassa, on
selittänyt, miksi meidän
tulee pitää virkaamme
kunniassa ja millä tavalla
me sen teemme:

”Presidentti John Taylor
varoitti meitä: ’Jos ette pidä
kunniassa kutsumustanne,
Jumala pitää teitä vastuussa
niistä, jotka olisitte voineet
pelastaa, jos olisitte tehneet
velvollisuutenne.’ – –

Kuinka kutsumus pidetään
kunniassa? Yksinker-

taisesti suorittamalla siihen kuuluvaa palvelusta.” (”Kutsuttu
palvelemaan”, Valkeus, heinäkuu 1996, s. 45.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi lukua MK Jaak. 1.

Etsi Jaakobin johdanto

Tässä ensimmäisessä luvussa Jaakob esittää meille johdannon
siitä, mistä hän kirjoittaisi luvuissa MK Jaak. 2–3. Etsi vastaukset
seuraaviin luvussa MK Jaak. 1 oleviin kysymyksiin:

1. Minkälaisia ”jumalattomia tapoja” (ks. jae 15) nefiläiset
alkoivat noudattaa?

2. Millä tavalla nuo synnit vastaavat tämänpäiväisen maailman
jumalattomia tapoja?

Kirjoita kirje

Kuvittele, että olet johtaja pappeuskoorumissasi tai Nuorten
Naisten luokassa ja sinua pyydetään neuvomaan erästä ryhmäsi
jäsentä, joka ei suorita saamaansa tehtävää. Käytä hyväksesi sitä,
mitä Jaakob opetti kohdassa MK Jaak. 1:17–2:3 ja kirjoita tuolle
henkilölle kirje auttaaksesi häntä ymmärtämään, miten tärkeätä
on tehdä velvollisuutemme omissa tehtävissämme (ks. myös osio
”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen” kohdasta MK Jaak. 1:17–19).

Jaakob aloitti tehtävänsä opettamalla kansalleen, että tulee
välttää kolmea syntiä: rakkautta rikkauksiin, ylpeyttä
ja siveettömyyttä. Aina kun nefiläiset lankesivat jumalat-
tomuuteen, yksi tai useampi näistä synneistä oli mukana
kuvioissa. Tarkastele maailmaa ja pohdi, ovatko nämä synnit
usein esillä tänä päivänä. Mitkä synnit ovat tänä päivänä
yleisesti syynä siihen, että ihmiset ja kansakunnat lankeavat
jumalattomuuteen?

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
MK Jaak. 2

MK Jaakob 2:13 – ”Vaatetuksenne kallisarvoisuuden
tähden”
Nykyään on olemassa paljon ihmisiä, jotka arvostavat toisia
ihmisiä sen mukaan, miltä nämä näyttävät ja kuinka he pukeu-
tuvat. ”’Kallisarvoisesta vaatetuksesta’ puhutaan Mormonin
Kirjassa toistakymmentä kertaa. Melkein aina sillä kuvataan
ihmisiä, jotka ovat menestyneet Herran avulla ja jotka ylpeilevät
sitten itsestään ja omaisuudestaan ja ovat sen jälkeen kiinnit-
täneet enemmän huomiota ulkoisen olemuksensa hienouteen
kuin sisäisen astiansa puhtauteen.” (McConkie ja Millet, Doctrinal
Commentary on the Book of Mormon, osa 2, s. 14.)

MK Jaakob 2:23–30 – Luvaton moniavioisuus
on kauhistus Jumalalle
Ymmärtääksesi tässä olevia Jaakobin huomautuksia on hyvä
huomata, että vain Daavid ja Salomo tuomittiin monien vaimojen
ja sivuvaimojen ottamisesta. Aabrahamia, Jaakobia ja Moosesta,
joilla myös oli vaimoja ja sivuvaimoja, ei tuomittu. Nykyajan
ilmoituksessa Herra selitti, että Daavid ja Salomo tekivät
syntiä ottaessaan vaimoja, joita Jumala ei ollut antanut heille
(ks. LK 132:34–39). Jaakob osoitti myös, että yksi syy siihen,
miksi Jumala on aika ajoin sallinut moniavioisuuden, on ollut
se, että Hän on siten voinut herättää siementä itselleen, mutta
ellei Hän ei anna siihen käskyä, moniavioisuus on kiellettyä
(ks. MK Jaak. 2:30).

Vanhurskauttaa (jae 14) –
Ei pidä syyllisenä, antaa
anteeksi

Haureus (jakeet 23, 28, 33) –
Sukupuolisynnit

Sivuvaimot (jakeet 24, 27) –
Laillisia vaimoja, joilla on
alempi asema ja vähemmän
oikeuksia kuin tavallisella
vaimolla

MK Jaakob 2–3
Jaakob opettaa ihmisiä temppelissä
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Jaak. 3

MK Jaakob 3:11 – Mitä on ”toinen kuolema”?
Kaikki taivaallisen Isän lapset tulevat seisomaan Herran
edessä tuomittavina. Ne, jotka eivät ole tehneet parannusta ja
jotka ovat kelvottomia saavuttamaan mitään kirkkausastetta,
ne, jotka kuolevat mitä vanhurskauteen tulee, joutuvat pois
Jumalan kasvojen edestä. Tätä kutsutaan ”toiseksi kuolemaksi”
(ks. Al. 12:15–18; He. 14:14–19).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi lukuja
MK Jaak. 2–3.

Etsi evankeliumin periaate

1. Vertaa kohtia MK Jaak. 2:5, Al. 12:3 ja LK 6:16 ja kirjoita
vihkoosi kuvaus Jumalan voimasta, jota ei ole kenelläkään
muulla, ellei Hän ole antanut sitä.

2. Millä tavalla tieto tuosta Jumalan voimasta saattaa vaikuttaa
henkilön rukouksiin?

Pyhien kirjoitusten hallinta –
MK Jaak. 2:18–19

Kertaa kohdasta MK Jaak. 2:12–21 Jaakobin neuvot kansalleen
ylpeyden ja rikkauksien vaaroista. Kirjoita neljä kappaletta, joissa
kerrot, millä tavalla oma perheesi, koulusi, asuinpaikkasi ja
maasi olisi erilainen, jos jokainen noudattaisi Jaakobin neuvoja,
etenkin jakeissa 17–19 olevia.

Tee yhteenveto Jaakobin opetuksista

Kertaa, mitä Jaakob opetti avioliitosta ja siveellisyydestä kohdissa
MK Jaak. 2:23–35; 3:10–12. Tee yhteenveto siitä, mitä Jaakob
opetti meille vaimoista, äideistä ja tyttäristä.

Ruoskia (jae 3) – Rangaista

Mitä tiedät Jeesuksen Kristuksen sovituksesta? Millä tavalla
Hänen uhrauksensa vaikuttaa sinuun? Ymmärrätkö, kuinka
kiihkeästi tai epätoivoisesti tarvitset Vapahtajaa? Jaakob
profetoi, että ne juutalaiset, joiden joukossa Jeesus eläisi, eivät
ymmärtäisi Häntä tai Hänen tehtäväänsä. He hylkäisivät
Hänet ja Hänen evankeliuminsa (ks. MK Jaak. 4:15) ja sen
seurauksena heitä rangaistaisiin ja heidät hajotettaisiin kuten
kymmenen sukukuntaa ennen heitä.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

MK Jaakob 4:11 – ”Kristuksen esikoisina”
Jokainen, joka on elänyt maan päällä tulee nousemaan ylös
kuolleista, mutta ne, jotka ovat ”[Jumalan kanssa] sovitetut
Kristuksen – – sovituksen kautta” ovat ”Kristuksen esikoisia”.
He ovat niitä, jotka tulevat esiin ensimmäisessä ylösnousemuk-
sessa ja perivät selestisen valtakunnan. (Ks. Pyhien kirjoitusten
opas, ”Ylösnousemus”.)

MK Jaakob 4:14–17 – Jeesus Kristus on
”ainoa varma perusta”
”He suuntasivat katseensa yli maalin” (MK Jaak. 4:14) tarkoittaa,
että juutalaiset etsivät jotakin muuta kuin Jeesusta Kristusta
pelastuksekseen. Jaakob profetoi, että juutalaiset hylkäisivät
Messiaan, ”kiven, jota he rakentaessaan voisivat käyttää kestä-
vänä perustana” (jae 15). Sen jälkeen hän viittasi pyhiin kirjoituk-
siin, joissa sanotaan, että Hänestä tulisi silti heille ”ainoa varma
perusta” (jae 16; ks. Ps. 118:22; Matt. 21:42). Jos emme rakenna
Jeesuksen Kristuksen perustalle, emme saa luvattua iankaikkista
iloa Hänen kanssaan. Luvuissa MK Jaak. 5–6 selitetään, kuinka
juutalaiset ja koko Israelin huone tulevat rakentumaan Jeesuksen
Kristuksen perustalle.

MK Jaakob 4
Olkaa sovitetut Jumalan kanssa

Kristuksen sovituksen kautta
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi lukua MK Jaak. 4.

Järkkymättömän uskon kaava

Jaakob kuvaili, millä tavalla hän sai järkkymättömän uskon ja
voiman siirtää vuoria.

1. Lue kohta MK Jaak. 4:6–7 ja etsi sanat tutkia, ilmoitukset,
profetia, todistukset, toivo ja armo.

2. Kerro noita sanoja käyttäen, kuinka Jaakob sanoi meidän
voivan saada niin voimakkaan uskon.

Miksi kuuntelisimme Jumalaa?

Jaakob kirjoitti Jumalan suuruudesta ja siitä, miksi meidän tulisi
kuunnella Häntä. Tutki kohtaa MK Jaak. 4:8–13 saadaksesi
vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

1. Millä tavalla saamme tietää Jumalasta?

2. Minkä voiman kautta maa luotiin?

3. Miksi meidän tulisi kuunnella Jumalan neuvoja?

4. Mikä siunaus annetaan niille, jotka on sovitettu Jumalan
kanssa sovituksen kautta? (Ks. myös kohdan MK Jaak. 4:11
osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”.)

5. Mikä on totuus? Kuka tietää koko totuuden?

6. Käyttäen hyväksesi sitä, mitä opit edellä olevista kysymyk-
sistä, mitä sanoisit jollekulle, jonka mielestä Jumalaa koskevan
tiedon saamisesta ei ole hyötyä?

Vertauksellinen esitystapa, allegoria, on kertomus, joka opettaa
tärkeitä totuuksia vertauskuvilla. Luvun MK Jaak. 5 vertaus
öljypuusta opettaa meille Herran tarkoituksia Israelin huoneen
hajottamisen ja kokoamisen suhteen. Luvussa 6 profeetta Jaakob
teki yhteenvedon vertauksen pääkohdista. Luvun MK Jaak. 4
lopussa Jaakob kysyi, kuinka juutalaiset voisivat koskaan
rakentaa Jeesuksen Kristuksen ”varmalle perustalle” hylättyään
Hänet (ks. MK Jaak. 4:17). Etsi vastaus tuohon kysymykseen
luvuista MK Jaak. 5–6.

MK Jaakob 5–6
Vertaus öljypuusta

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

MK Jaakob 5:1 – Kuka oli profeetta Senos?
Senos, kuten myös Seenok ja Neum olivat Vanhan testamentin
ajan profeettoja, joiden kirjoituksia ei ole Raamatussa, mutta
ne olivat vaskilevyillä (ks. 1. Ne. 19:10; kohdan 1. Ne. 19:10 osio
”Pyhien kirjoitusten tutkiminen”, s. 29).

MK Jaakob 5 – Senoksen vertauksen ymmärtäminen
Kaikki vertauksen kohdat eivät välttämättä ole jonkin muun
vertauskuvana, mutta vertauksen ymmärtämiseksi on ymmär-
rettävä tietyt päävertauskuvat. Seuraavat vertauskuvat ovat
tärkeitä öljypuuvertauksen ymmärtämiseksi.

Viinitarha

Viinitarhan isäntä;
viinitarhan Herra

Palvelijat

Jalo öljypuu

Villi öljypuu

Oksat

Jalon öljypuun juuret

Hedelmät

Maan kääntäminen,
leikkaaminen,
hoitaminen

Oksien siirtäminen

Oksastaminen

Turmeltuneet oksat

Oksien heittäminen
tuleen

Maailma

Jumala

Herran profeetat

Israelin huone, Herran liittokansa

Pakanat, ei-israelilaiset (myöhemmin
vertauksessa villin puun oksat ovat
luopunut Israel)

Ihmisryhmät

Liitot, jotka Herra tekee lastensa
kanssa, jatkuva voiman ja elämän lähde
uskollisille

Ihmisten elämä ja työt

Työ, jota Herra tekee auttaakseen
lapsiaan olemaan kuuliaisia ja
uskollisia

Kansanryhmien hajottaminen kaikkialle
maailmaan tai palauttaminen sinne,
mistä ne ovat peräisin

Yhden ihmisryhmän liittäminen
toiseen; viitaten hajotettuun Israeliin
sillä tarkoitetaan myös sitä, että
oppii ”tuntemaan totisen Messiaan”
(ks. 1. Ne. 10:14).

Ihmiset, jotka kuolevat hengellisesti
syntien ja luopumuksen tähden

Jumalan tuomiot

Vertauskuva Mitä se saattaa tarkoittaa
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MK Jaakob 5:8–10 – Mitä ”oksastaminen” tarkoittaa?
Oksastettaessa leikataan
puusta tai kasvista terveitä,
eläviä oksia ja liitetään toiseen
paikkaan (ks. oheinen kuva).
Tässä vertauksessa oksat
kuvaavat ihmisryhmiä, joita
Herra ottaa yhdestä paikasta
ja vie toiseen paikkaan.
Pyhien kirjoitusten tarkoit-
tamassa mielessä oksastaminen
tarkoittaa sitä, että oppii
”tuntemaan totisen Messiaan”
(1. Ne. 10:14).

Oksastaminen eli varttaminen

MK Jaakob 5:8, 13–14, 19–25 – Israelin huoneen
”nuoret ja hennot” oksat
”Nuoret ja hennot vesat” näyttävät olevan niitä ihmisiä, jotka
olivat herkkiä Jumalan ja Hänen profeettojensa ”leikkaamiselle
ja hoitamiselle”. He olivat helpommin opetettavissa kuin vanhat
ja vakiintuneet oksat tai israelilaisryhmät, jotka piti poistaa ja
tuhota.

Presidentti Joseph Fielding Smith opetti: ”Tässä vertauskuvassa
Israel on jalo öljypuu. Se on öljypuu, joka alkaa kuivettua.
Kuolevat oksat leikataan pois. Mutta viinitarhan Herra ottaa
muutamia oksia puusta, joka näyttää olevan kuivettumaisillaan ja
istuttaa niitä eri puolille viinitarhaa.” (Kokoelma vastauksia
evankeliumin kysymyksiin, 1972, s. 270.)

Senoksen vertaus auttaa meitä ymmärtämään, että Israelin oksien
hajottaminen kaikkialle maailmaan oli siunaus sekä Israelille
että muille taivaallisen Isän lapsille, pakanoille. Vanhin Bruce
R. McConkie, joka oli kahdentoista apostolin koorumin jäsen,
on selittänyt: ”Yleensä Herra lähettää maahan Jaakobin suku-
kuntaan [Israeliin] ne henget, jotka ovat aikaisemmassa olemas-
saolossa saaneet erityisen lahjan hengellisyyteen ja totuuden
tunnistamiseen. Niiden, jotka ovat syntyneet tähän sukukuntaan,
joilla on Israelin verta suonissaan ja joille evankeliumin vastaan-
ottaminen on helppoa, sanotaan olevan uskovaa verta.” (Mormon
Doctrine, s. 81.)

Kun hajotettu Israel sekoittui ympärillään oleviin pakanoihin,
Israelin veri levittäytyi yhä edemmäksi. Vanhin James E. Faust,
joka palveli tuolloin kahdentoista apostolin koorumin jäsenenä,
sanoi: ”Kun Israel hajotettiin kaikkialle maailmaan, uskovaa
verta vihmoutui niin, että monet kansat saavat nyt olla osallisina
evankeliumin suunnitelmassa.” (”Siunaukset, joita saamme
selviytyessämme taloudellisesta ahdingosta”, Valkeus, huhtikuu
1983, s. 174.)

MK Jaakob 5:32–46 – Milloin kaikki puut turmeltuivat?
Se vertauksen osa, jossa kaikki puut kantavat huonoa hedelmää,
näyttää merkitsevän luopumusta edeltävää aikakautta ennen
evankeliumin palauttamista. Kun Herra puhui Joseph Smithille
ensimmäisessä näyssä, Hän käski Josephia olemaan liittymättä
mihinkään sen ajan kirkkoon, koska ne olivat kaikki ”väärässä”
(KH J. S. Hist. 19).

MK Jaak. 6

Uppiniskainen (jae 4) – Itsepäinen

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi lukuja MK Jaak. 5–6.

Mitä Senoksen vertaus opettaa meille
Israelin huoneesta?

Tutkittuasi luvun MK Jaak. 5 öljypuuvertausta, kirjoita vihkoosi,
ovatko seuraavat väittämät tosia vai vääriä ja tee luettelo jakeista,
joista löysit vastaukset. (Käytä hyväksesi tämän oppaan sivulla
63 olevaa kaaviota, josta saat lisäapua.)

1. Jalo öljypuu tarkoittaa Israelin huonetta, ja turmeltuneet oksat
tarkoittavat jumalattomia ihmisiä.

2. Viinitarhan isäntä leikkasi ja hoiti puuta saadakseen sen
kantamaan hyvää hedelmää.

3. Nuoret ja hennot luonnolliset oksat kapinoivat, ja
rangaistukseksi ne siirrettiin tai hajotettiin.

4. Luonnolliset oksat, jotka istutettiin hyvään maahan ja jotka
tuottivat hyvää hedelmää ja huonoa hedelmää, voisivat
tarkoittaa nefiläisiä ja laamanilaisia.

5. Oli aika, jolloin kaikki puut kantoivat vain huonoa hedelmää.
Sitten Herra palautti evankeliumin profeetta Joseph Smithin
kautta.

6. Hajotetut puiden oksat oksastettiin lopulta alkuperäiseen
puuhunsa.

7. Koskaan ei ole aikaa, jolloin kaikki puut kantaisivat vain
hyvää hedelmää.

Millä tavalla tämä vertaus soveltuu
itseeni

Kirjoita vihkoosi vastaus mihin tahansa kolmeen seuraavista
kysymyksistä:

1. Missä tämän vertauksen kohdassa arvelet meidän elävän tänä
päivänä? Miksi?

2. Miksi arvelet Jaakobin halunneen kirjoittaa tämän pitkän
vertauksen levyille?

3. Mitä Israelin hajottaminen ja kokoaminen merkitsee sinulle?

4. Mitä opit tästä vertauksesta taivaallisen Isän huolenpidosta
kaikkia lapsiaan kohtaan?

5. Minkälaisia asioita Herra on tehnyt omassa elämässäsi
”leikatakseen” ja ”hoitaakseen” sinua?

6. Luku MK Jaak. 6 on yhteenveto luvusta MK Jaak. 5. Mitkä
jakeet kohdassa MK Jaak. 6:5–13 esittävät mielestäsi parhaiten
sen, mitä öljypuuvertaus merkitsee itsellesi? Selitä, miksi
valitsit nuo jakeet.
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Oletko koskaan keskustellut sivistyneen ja kaunopuheisen
henkilön kanssa, joka ei ole uskonut samoin kuin sinä ja joka
on suhtautunut kriittisesti myös sinun uskoosi? Se voi olla
uhkaavaa ja vähän pelottavaakin. Luvussa MK Jaak. 7 Jaakob
kertoo sellaisesta kokemuksesta. Pane merkille, miksi Jaakobia
”ei voitu järkyttää” uskossaan (MK Jaak. 7:5).

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

KH Jaakob 7:13–20 – Merkkien tavoittelun vaaroja
”Anna minulle jokin merkki”, sanoi Serem (MK Jaak. 7:13), muttei
hän tosiasiassa halunnut merkkiä. Saatana oli saanut Seremin
uskomaan, ettei ollut mahdollista tietää sellaista, mitä ei voinut

MK Jaakob 7
Ihmisten oppineisuus vastaan 

Jumalan voima

nähdä. Jaakob tiesi, että vaikkemme voi nähdä Pyhää Henkeä,
niin Hänen voimansa on kiistaton. Jeesukseen Kristukseen
uskoville luvataan merkkejä, ei uskon aikaansaamiseksi vaan
heidän uskonsa tähden. Ne, jotka tavoittelevat merkkejä ilman
uskoa, tuomitaan sen todisteen nojalla, jota he tavoittelevat
(ks. LK 63:9–11).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi lukua MK Jaak. 7.

Tutki Jaakobin vastustajaa

Voidaksesi paremmin ymmärtää, mitä Serem opetti ja miksi hän
pystyi harhauttamaan niin monia ihmisiä, kopioi vihkoosi lauseet
1–9 ja täytä puuttuvat osat kohdassa MK Jaak. 7:1–9 olevilla
tiedoilla. Vastaa sitten kysymyksiin 10 ja 11.

1. Serem opetti, ettei tulisi .

2. Hän työskenteli .

3. Hän oli .

4. Hän taisi täydellisesti .

5. Hän pystyi .

6. Hänen voimansa lähteenä oli .

7. Hän opetti, ettei ihmisten tulisi odottaa Kristuksen tulemista
vaan heidän tulisi sen sijaan pitää .

8. Hän sanoi, ettei Jaakob voinut tietää Kristuksen tulemisesta,
koska hän ei voinut tietää .

9. Serem sanoi, ettei Kristusta ole olemassa, ei ole ollut eikä
.

10. Seremin kaksi viimeistä lausetta olivat keskenään ristiriitaisia.
Selitä, mikseivät väittämät 8 ja 9 voi kumpikin olla tosia.

11. Mitä tämä kertoo sinulle paholaisen tavasta työskennellä?

Tutki Jaakobin vahvuuksia

Lue kohdat MK Jaak. 7:5, 8, 10–12, 21–22 ja kirjoita vihkoosi
kappale, jossa esität ainakin kolme syytä sille, miksei Seremin
oppineisuus ja puhetaito voinut ”järkyttää” Jaakobia.
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Enoksen kirja

Mitä sinun tulisi tietää ennen Enoksen
kirjan lukemista
Enos oli Jaakobin poika (ks. MK Jaak. 7:27) ja siis Lehin pojan-
poika. Enos päätti muistiinpanonsa sanomalla, että hän oli
tulossa vanhaksi ja että Lehin lähdöstä Jerusalemista oli kulunut
179 vuotta. Sen mukaan hänen kirjoituksensa ajankohta on
noin vuonna 420 eKr.

Muutamille, kuten Paavalille, Enokselle ja Alma nuoremmalle,
synnin vakavuuden ja Jumalan vanhurskaille antamien lupaus-
ten ihanuuden tajuaminen ovat näyttäneet tulleen hetkessä.
Muutos parempaan (kääntymys) ei ole aina niin yhtäkkinen.
Presidentti Ezra Taft Benson on sanonut parannuksenteosta:

Enos
Anteeksiantamuksen voima

1. Nefi 
(vuosien 600 ja 570 eKr. välillä)

2. Nefi 
(vuosien 588 ja 545 eKr. välillä)

Jaakob 
(vuosien 544 ja 421 eKr. välillä)

Enos 
(vuosien 544 ja 421 eKr. välillä)

Jaarom 
(vuosien 420 ja 399 eKr. välillä)

Omni 
(vuosien 361 ja 130 eKr. välillä)

LÄHDE

Nefin pienet levyt

KIRJAT

”Meidän on oltava varuillamme, kun me pyrimme tulemaan
enemmän Jumalan kaltaisiksi, että emme masentuisi ja menet-
täisi toivoa. Kristuksen kaltaiseksi tuleminen on koko elämän
kestävä pyrkimys, ja hyvin usein siihen liittyvä kasvu ja muutos
on hidasta, miltei huomaamatonta. Pyhissä kirjoituksissa
on merkittäviä kertomuksia miehistä, joiden elämä muuttui
dramaattisesti, aivan kuin silmänräpäyksessä: Alma nuorempi,
Paavali matkalla Damaskoon, 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 voimal-
lisia, ne ovat pikemminkin poikkeus kuin sääntö. Jokaista
Paavalia, jokaista Enosta ja jokaista kuningas Lamonia kohden
on satoja ja tuhansia, joiden kohdalla parannuksenteko on
paljon hienovaraisempaa, paljon huomaamattomampaa. Päivä
päivältä he lähestyvät Herraa, tajuamattakaan, että he ovat
rakentamassa Jumalan kaltaista elämää.” (”Voimallinen sydämen
muutos”, Valkeus, maaliskuu 1990, s. 7.)

Kiinnitä Enoksen kirjaa tutkiessasi huomiota hänen kokemuk-
sensa lähteisiin – mikä johti Enoksen polvistumaan, niin että
hän huusi Herran puoleen ”voimallisessa rukouksessa, pyytäen
hartaasti apua sielulleni” (Enos 4). Huomaa myös ne hedelmät
– sekä hänelle että muille – jotka koituivat siitä, että hän pyysi
syntiensä anteeksiantoa ja sai sen.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Enoksen kirjaa.

Minkälainen rukous?

1. Tutki Enoksen kirjaa
ja luettele vihkoosi sanat,
jotka kuvaavat Enoksen
ajatuksia, tunteita ja
sitä, kuinka hän rukoili.
Millä tavalla Enoksen
rukous poikkesi monista
rukouksista?

2. Selitä, millä tavalla voimme
saada omista rukouk-
sistamme tehokkaampia
seuraamalla Enoksen
esimerkkiä.
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cTitle

Jaaromin kirja

Mikä on anteeksiantamuksen
luonnollinen seuraus?

1. Enoksen ensimmäisenä huolena 
oli luonnollisesti ja asiaan-
kuuluvasti hänen oma
pelastuksensa (ks. Enos 1–8).
Kun hän oli saanut anteek-
siannon omista synneistään,
hänen huolenaiheensa piiri
laajeni.

?

?

ITSE

Piirrä vihkoosi oheinen kaavio ja merkitse siihen, kenen
puolesta Enos rukoili toiseksi (ks. jakeet 9–10) ja kolmanneksi
(ks. jakeet 11–17).

2. Millä tavalla Enoksen rukoukset olivat samanlaisia kuin se,
mitä Lehi tunsi kohdassa 1. Ne. 8:10–18? Mitä Enos ja Lehi
opettavat meille niistä, jotka ovat kokeneet tosi kääntymyksen
ja jotka ovat uudestisyntyneet?
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Mitä me tiedämme Jaaromista?
Jaarom oli Enoksen poika, Jaakobin pojanpoika ja Lehin pojan-
pojanpoika (ks. Jaar. 1). Hänen kirjansa kattaa noin kuudenkym-
menen vuoden ajan vuosien 420–361 eKr. välillä (ks. Enos 25;
Jaar. 13).

1. Nefi 
(vuosien 600 ja 570 eKr. välillä)

2. Nefi 
(vuosien 588 ja 545 eKr. välillä)

Jaakob 
(vuosien 544 ja 421 eKr. välillä)

Enos 
(vuosien 544 ja 421 eKr. välillä)

Jaarom 
(vuosien 420 ja 399 eKr. välillä)

Omni 
(vuosien 361 ja 130 eKr. välillä)

LÄHDE

Nefin pienet levyt

KIRJAT

Yksi tosi kirkon jäsenyyden iloista on nähdä, kuinka
Herran profetiat ja lupaukset täyttyvät omassa elämässämme.
Herra lupasi Nefille ja hänen kansalleen useammin kuin
kerran, että jos he pitäisivät Jumalan käskyt, he menestyisivät
siinä maassa ja heidät pelastettaisiin vihollistensa käsistä
(ks. 1. Ne. 1:20; 2:20–24). Jaarom kirjoitti kirjansa
todistaakseen, että Herra pitää lupauksensa. Kiinnitä huomiota
siihen, mitä nefiläisten piti tehdä Jaaromin aikana voittaakseen
vihollisensa.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Jaarom

Eivätkä herjanneet (jae 5) –
Eivät häpäisseet sanoin pyhiä
asioita eivätkä puhuneet niistä

epäkunnioittavasti; eivät olleet
kevytmielisiä

Jaarom
Pidä käskyt ja menesty



Omnin kirja

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tutkiessasi Jaaromin kirjaa.

Etsi luettelo

Jaarom kirjoitti: ”Ja meidän valmistauduttuamme täten
kohtaamaan laamanilaiset nämä eivät menestyneet taistelussa
meitä vastaan” (Jaar. 9).

1. Tutki jakeita 4–8 ja tee vihkoosi luettelo ainakin kolmesta
tavasta, joilla nefiläiset valmistautuivat kohtaamaan
vihollisensa.

2. Valitse luettelostasi yksi asia, jonka tekeminen voisi auttaa
itseäsi voittamaan kiusaukset ja Saatanan vaikutuksen ja selitä,
millä tavalla sen tekeminen voisi estää häntä menestymästä
taistelussa sinua vastaan.
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Kuka Omni oli?
Omni oli Jaaromin poika, Enoksen pojanpoika ja Jaakobin
pojanpojanpoika.

Mitä ainutlaatuista tässä kirjassa on?
Omnin kirja sisältää viiden eri nefiläisen aikakirjojen pitäjän
kirjoitukset ja kattaa ajanjakson vuosien 361 ja 130 eKr. välillä
(ks. Jaar. 13; Moosia 1:10). Omnin kirja on myös viimeinen
Nefin pieniltä levyiltä käännetty kirja (ks. ”Mormonin Kirjan
päälähteet”, s. 12).

1. Nefi 
(vuosien 600 ja 570 eKr. välillä)

2. Nefi 
(vuosien 588 ja 545 eKr. välillä)

Jaakob 
(vuosien 544 ja 421 eKr. välillä)

Enos 
(vuosien 544 ja 421 eKr. välillä)

Jaarom 
(vuosien 420 ja 399 eKr. välillä)

Omni 
(vuosien 361 ja 130 eKr. välillä)

LÄHDE

Nefin pienet levyt

KIRJAT

Omnin kirjassa on vain kolmekymmentä jaetta. Sen kirjoitti
viisi eri kirjoittajaa, ja se kattaa noin 200 vuoden ajan. Vaikka
näiden miesten kirjoitukset olivat lyhyitä, ne auttavat meitä
saamaan selville, mitä tapahtui Omnin pitäessä aikakirjaa ja
aina kuningas Benjaminin valtakauteen asti. Se, mitä tapahtui
kuningas Moosia ensimmäisen, kuningas Benjaminin isän,
aikana on erityisen mielenkiintoista. Tällöin vanhurskaat
nefiläiset johdatettiin jälleen pakenemaan toiseen osaan maata.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Omni 12–30 Kuka oli kuka Omnin kirjassa?
Amaleki, Omnin kirjan viides kirjoittaja, mainitsi seuraavat
ryhmät kohdassa Om. 12–30 (ks. myös ”Mormonin Kirjan
aikajatkumo”, s. 198):

• nefiläiset, jotka seurasivat kuningas Moosia ensimmäistä Nefin
maasta autiomaahan, kunnes he saapuivat Sarahemlan maahan

• Nefin maahan jääneet laamanilaiset (ja ne nefiläiset, jotka
liittyivät heihin)

• Sarahemlan kansa (joita kutsutaan joskus mulekilaisiksi), jotka
tulivat Jerusalemista Sedekian aikoina (noin vuonna 587 eKr.)

• Koriantumr, ja hänen kansansa kaatuneet (ks. jae 21; joita
kutsutaan jaredilaisiksi), jotka tulivat Baabelin tornilta

• nefiläisten ryhmä, jotka Senif johti Sarahemlan maasta ja jotka
palasivat Nefin maahan

Omni
Yhteenveto kuninkaista
Omnista Benjaminiin



Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee mitkä tahansa kolme seuraavista tehtävistä (A–E) tutkiessasi
Omnin kirjaa.

Etsi samanlainen teema

Omnin kirja sisältää näiden viiden eri miehen kirjoitukset: Omni,
Amaron, Kemiis, Abinadom ja Amaleki.

1. Kirjoita vihkoosi kunkin miehen nimi ja luettele kunkin nimen
jälkeen hänen kirjoittamansa jakeet.

2. Mistä samanlaisista tapahtumista Omni, Amaron, Abinadom
ja Amaleki kirjoittivat? Mitä se voisi opettaa meille tämän
kirjan kattamista noin 200 vuodesta?

Vertaile

Lue kohta Omni 12–13 ja lue sitten kohdat 1. Ne. 2:1–4 ja
2. Ne. 5:5–8.

1. Mitä yhteistä näillä kertomuksilla on?

2. Millä tavalla ne ovat esimerkkinä siitä, mitä Nefi opetti
kohdassa 1. Ne. 1:20?

3. Mitä sellaista voit oppia näistä kertomuksista, mitä voisit
soveltaa omaan elämääsi?

Profetian täyttyminen

Lehin perhe ja Sarahemlan kansa (joita kutsuttiin joskus muleki-
laisiksi) pakenivat kummatkin Jerusalemista, mutta eri aikoina.
Eräs tärkeä eroavuus niiden välillä on se, että Lehin perhe otti
pyhät kirjoitukset mukaansa ja Sarahemlan kansa ei tehnyt niin.
Kertaa kohta Omni 14–17 ja selitä, mikä vaikutus tällä erolla
oli Sarahemlan kansaan ja millä tavalla se osoittaa totuuden siitä,
mitä Herra sanoi Nefille kohdassa 1. Ne. 4:12–17.

Piirrä kuva ryhmien välisistä suhteista

Piirrä vihkoosi oheisen kaltainen kaavio, nimeten Omnin
kirjassa mainitut viisi eri ryhmää. Liitä mukaan kuvaus kustakin
ryhmästä ja tärkeät vuosiluvut (saadaksesi apua, ks. kohdan
Omni 12–30 osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”;
”Mormonin Kirjan aikajatkumo”, s. 198). Voit nimetä nämä
ryhmät pyhien kirjoitustesi marginaaliin Omnin kirjan kohdalle.

Etsi vastaus

Amaleki päätti aikakirjansa tekemällä yhteenvedon kuningas
Benjaminista, kuningas Moosia ensimmäisen pojasta. Lukiessasi
kohtaa Omni 23–30 vastaa vihkoosi seuraaviin kysymyksiin:

1. Kuinka menestyksekäs kuningas Benjamin oli
soturikuninkaana?

2. Miksi Amaleki antoi nefiläisten aikakirjat kuningas
Benjaminille?

3. Mistä tiedämme, että Amaleki oli vanhurskas mies?

4. Mitä tapahtui ensimmäiselle ryhmälle, joka lähti Sarahemlasta
ja halusi palata Nefin maahan?

1

2

3

4

5
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Mormonin Sanat

Kirja eri ajasta
Profeetta ja aikakirjojen pitäjä Mormon kirjoitti lyhyen kirjan,
jonka nimi on Mormonin Sanat, noin vuonna 385 jKr. , yli 500
vuotta sen jälkeen kun viimeinen kirjoittaja oli kirjoittanut Omnin
kirjaan. Se on Mormonin selitys sille, miksi hän otti Nefin pienet
levyt mukaan lyhentämiensä Nefin isojen levyjen yhteyteen. Saat
myöhemmin enemmän tietoa profeetta Mormonista tutkiessasi
hänen kirjoituksiaan.

Mormon, kuten Nefikään (ks. 1. Ne. 9:5; 19:3) ei tiennyt,
miksi tarvittiin kaksi aikakirjaa samalta aikakaudelta. Mormon
liitti Nefin pienet levyt kokonaisuudessaan lyhennelmäänsä
Nefin isoista levyistä, koska Herra innoitti häntä tekemään
niin. Kiinnitä huomiota siihen, miksi Mormon arveli pienten
levyjen olevan niin tärkeitä. (Ks. ”Mormonin Kirjan päälähteet”,
s. 12 saadaksesi lisää tietoa asiasta.)

Mormonin Sanat
Selitys

Mormonin Sanat 

(noin v. 385 jKr.)

LÄHDE

Mormon

KIRJAT

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Mormonin Sanat 5–7 – – Mitä viisasta tarkoitusta varten
Nefin pienet levyt otettiin mukaan?
Herra oli käskenyt Nefiä pitämään kahta aikakirjaa: isoille
levyille historiallista aikakirjaa ja pienille levyille uskonnollista
aikakirjaa ”nimenomaan sitä varten” (ks. 1. Ne. 9). Vaikka
Mormon oli tehnyt lyhennelmän Nefin isoista levyistä, jotka
kattoivat ajanjakson Lehistä kuningas Benjaminiin, häntä
innoitettiin ottamaan mukaan saman ajanjakson kattavat Nefin
pienet levyt, ”viisasta tarkoitusta varten” (ks. Morm. S. 7).
Hän otti ne mukaan tekemättä niihin muutoksia. Selitykseksi
sille, mikä tuo viisas tarkoitus oli, ks. kohdan 1. Ne. 9:3–6 osio
”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen” (s. 20).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi kirjaa
Mormonin Sanat.

Etsi ilmaisua vastaava määritelmä

Joskus on vaikea tietää, mihin levyihin Mormon viittasi kirjoit-
taessaan niitä aikakirjoja, joiden parissa hän työskenteli. Kirjoita
vihkoosi seuraavat ilmaisut. Lukiessasi sitten kohtaa Morm.
S. 1–9, etsi neljästä määritelmästä kuhunkin ilmaisuun sopiva.
Voit halutessasi kirjoittaa määritelmän pyhien kirjoitustesi
marginaaliin kunkin ilmaisun kohdalle.

”Tekemäni muistiinpanot” (jae 1)

”Nämä muistiinpanot” (jae 2)

”Nefin levyistä” (jae 3)

”Aikakirjoista, jotka oli luovutettu minun käsiini” (jae 3)

”Minä löysin nämä levyt” (jae 3)

”Se, mitä on kirjoitettu näille levyille, ilahduttaa minua”
(jae 4)

”Minä valitsin nämä asiat” (jae 5)

”Muistiinpanoni” (jae 5)

”Nefin levyistä” (jae 5)

”Minä otan nämä levyt” (jae 6)

”Ryhdyn päättämään muistiinpanojani” (jae 9) 

Ilmaisut

1. Mormonin Kirja

2. Nefin historialliset muistiinpanot (isot levyt)

3. Nefin uskonnolliset muistiinpanot (pienet levyt)

4. Levykokoelma, jota Mormon käytti lyhennelmäänsä

Määritelmät



Moosian kirja
cBox

Valmista aikajatkumo

Koska Moosian kirja alkaa siitä, kun kuningas Benjamin oli
vanha, Mormon halusi meidän tietävän hänen suurista saavutuk-
sistaan. Luettuasi kohdan Morm. S. 12–18 tee aikajatkumo
tapahtumista kuningas Benjaminin elämässä. Kirjoita sitten yksi
lause, jossa teet yhteenvedon hänen elämästään.

Suunnittele kirjan kansi

Piirrä vihkoosi Nefin pienille levyille kansi, josta käy ilmi mitä
kirja sisältää. Suunnittele kansi sellaiseksi, että se innostaa
ihmisiä lukemaan kirjan. Lue kohta Morm. S. 3–6 saadaksesi
ideoita, joita voit käyttää suunnitellessasi kantta.
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Kuka kirjoitti Moosian kirjan?
Mormon ei lyhentänyt niitä Mormonin Kirjan kirjoja, jotka
ovat peräisin Nefin pieniltä levyiltä (1. Nefi – Omni). Hän liitti
nuo levyt ilman muutoksia isojen levyjen lyhennelmään.
Moosian kirjasta alkaen luemme Mormonin lyhennelmää Nefin
isoista levyistä.

Moosian kirja on nimetty kuningas ja profeetta Moosian mukaan,
joka oli kuningas Benjaminin poika ja sen kuningas Moosia
ensimmäisen pojanpoika, josta luit Omnin kirjasta (ks. Om. 2).

Moosia 

(vuosien 130 ja 92 eKr. välillä)

Alma 
(vuosien 91 ja 53 eKr. välillä)

Helaman 

(vuosien 52 ja 1 eKr. välillä)

3. Nefi 
(vuosien 1 ja 35 jKr. välillä)

4. Nefi 
(vuosien 36 ja 321 jKr. välillä)

LÄHDE

Mormonin lyhennelmä 

Nefin isoista levyistä

KIRJAT

Mistä tässä kirjassa puhutaan?
Moosian kirjasta voit lukea suurista sankareista kuten kuningas
Benjaminista, kuningas Moosia toisesta, Abinadista ja Alma
vanhemmasta. Siinä on kertomuksia suurista roistoista kuten
Kuningas Nooa ja Amulon. Mikä tärkeintä, siinä on Jeesuksen
Kristuksen evankeliumin selityksiä suurenmoisissa saarnoissa
ja kuvauksia lumoavissa kertomuksissa.

Moosian kirja alkaa noin vuonna 130 eKr. ja päättyy noin
vuonna 91 eKr. Se ei kuitenkaan ole yhtäjaksoinen kertomus.
Lyhennelmässään Mormon punoi yhteen kolmen toisiinsa
liittyvän nefiläisryhmän kertomukset.

• Sarahemlan nefiläiset (Moosia 1–8; 25–29)

• Ne nefiläiset, jotka seurasivat Senifiä takaisin Nefin maahan
(Moosia 9–22)

• Alma vanhempi ja hänen käännynnäisjoukkonsa
(Moosia 23–24)

Seuraava kaavio kuvaa Moosian kirjan kattamaa Mormonin
Kirjan osaa (saadaksesi lisätietoja ks. ”Mormonin Kirjan
aikajatkumo”, s. 198).

Laamanilaiset

Nefiläiset

200 175 150 125 100

M
oo

si
a 

en
si

m
m

äi
ne

n

B
en

ja
m

in

M
oo

si
a 

to
in

en
Li

m
hi

A
bi

na
di

N
oa

h

Z
en

iff
i

Al
m

a 
va

n-
he

m
pi



Oletko koskaan ajatellut, minkälaista elämäsi olisi ilman
Raamattua ja Mormonin Kirjaa? Mitä tietäisit tämän
maanpäällisen elämän tarkoituksesta ja siitä, mitä kuoleman
jälkeen on odotettavissa? Aivan kuten Mormonin Kirja on
meille varma todiste siitä, että Joseph Smith oli Jumalan
profeetta, Nefin levyt ja vaskilevyt olivat nefiläisille todisteita
siitä, että Herra todella johdatti heidän esivanhempansa
Jerusalemin maasta.

Muista Moosian kirjan lukuja 1–5 lukiessasi, että Herran
opetuksia ei annettu jumalattomien ihmisten kutsumiseksi
parannukseen. Nämä nefiläiset olivat kuuliaisia käskyille
ja uskollisia liitoilleen ja siitä syystä kuningas Benjamin
halusi antaa heille uuden nimen (ks. Moosia 1:11). Kiinnitä
huomiota siihen, mikä uusi nimi oli, ja millä tavalla sinä
voit saada saman siunauksen.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Moosia 1

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi Moosian kirjan lukua 1.

Kirjoita päiväkirjaan

Kuvittele olevasi Moosia toinen, kuningas Benjaminin poika.
Tutki kohtaa Moosia 1:1–8 ja kirjoita sitten päiväkirjaan
yhteenveto neuvoista, jotka isäsi antoi sinulle noissa jakeissa.
Muista sisällyttää siihen ainakin kaksi hänen opettamaansa
pyhiä kirjoituksia koskevaa tärkeätä periaatetta.

Tee tietokilpailukysymyksiä

Kertaa kohta Moosia 1:11–18 ja kirjoita ainakin kolme tietokil-
pailukysymystä: yksi jakeista 11–12, yksi jakeista 13–15 ja yksi
jakeista 16–18. Muista liittää vastaukset mukaan.

Salaisuuksia (jae 5) –
Totuuksia, joista saa tietää vain
uskon ja ilmoituksen kautta

Avionrikkojaksi (jae 13) –
Uskottomaksi liitoille ja
lupauksille, moraalittomaksi

Moosia 1
Pyhien aikakirjojen tärkeys

Lähestyessään elämänsä
loppua kuningas Benjamin
halusi puhua kansalleen
evankeliumista ja ilmoittaa
heidän uuden kuninkaansa.
Kuningas Benjaminin
puhe alkaa Moosian kirjan
luvusta 2 ja jatkuu
lukujen 3 ja 4 läpi. Tämä
voimallinen saarna voi
auttaa meitä ymmärtämään

evankeliumia. Muista, ettei tätä saarnaa esitetty uskottomille
jäsenille vaan rauhassa elävälle kansalle. Kuningas Benjaminin
kansa oli uskollisia jäseniä, jotka olivat valmiita ottamaan
seuraavan askeleen edistymisessään kohti hengellistä uudes-
tisyntymistä (ks. Moosia 1:11; 5:7). Kun tutkit kuningas
Benjaminin saarnaa, pane merkille ne syyt, jotka hän antaa
pyrkimykselle tulla ”pyhäksi Herran Kristuksen sovituksen
kautta” (Moosia 3:19).

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Moosia 2:16–17 – Miksi Jumala edellyttää meidän
palvelevan toinen toistamme?
Presidentti Marion G. Romney ensimmäisestä presidenttikun-
nasta on opettanut:

”Palveleminen ei ole taakka, jota pitää kestää täällä maan päällä
voidakseen ansaita oikeuden asua selestisessä valtakunnassa.
Palveleminen on se kude, josta kudotaan korotettu elämä
selestisessä valtakunnassa.

Kun tiedämme, että juuri palveleminen antaa taivaalliselle
Isälle täyttymyksen, ja kun tiedämme, että haluamme olla siellä,
missä Hän on, ja olla sellaisia kuin Hän on, niin miksi meitä
pitää käskeä palvelemaan toisiamme? Oi sitä kirkkauden päivää,
kun kaikki tämä tapahtuu luonnostaan, koska sydämemme
on puhdas. Silloin meitä ei tarvitse käskeä, koska olemme itse
kokeneet, että olemme todella onnellisia vain siten, että palve-
lemme epäitsekkäästi.” (”Omavaraisuuden selestinen luonne”,
Valkeus, huhtikuu 1983, s. 184.)
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Moosia 2
Jumalan palveleminen
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Pyhien kirjoitusten hallinta –
Moosia 2:17

Kuningas Benjamin selitti, että kun palvelemme toisia ihmisiä,
palvelemme todellisuudessa Jumalaa.

1. Miksi sinun mielestäsi Herra edellyttää meidän palvelevan
toinen toistamme? (Saadaksesi lisäapua ks. kohdan
Moosia 2:16–17 osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”.)

2. Kuvaile tapausta, jolloin palvelit epäitsekkäästi, ja kerro, miltä
se tuntui.

Pohdi kuningas Benjaminin opetuksia

Kuningas Benjaminin saarna on täynnä tärkeitä opinkappaleita,
joita tulisi ajatella huolella. Tutki kohtaa Moosia 2:18–41 ja vastaa
kolmeen seuraavista kysymyksistä:

1. Kenen sanoja kohta Moosia 2:18 muistuttaa (ks. Luuk. 22:24–26)?
Mitä se opettaa sinulle uskonnollisista johtajista?

2. Lue kohta Moosia 2:20–24. Millä tavoin me olemme
”ansiottomia palvelijoita”? Mitä arvelet Jumalan tuntevan
meitä kohtaan, vaikka olemme ”ansiottomia”?

3. Lue kohdat Moosia 2:25 ja He. 12:4–13. Millä tavoin meitä
voidaan pitää vähäisempinä kuin maan tomua?

4. Lue kohta Moosia 2:27–28. Miksi kuningas Benjamin halusi
puhua kansalleen vielä viimeisen kerran? Mitä meidän tulee
tehdä ollaksemme varmoja, etteivät meidät vaatteemme
ole lähimmäistemme veren tahrimia? (Saadaksesi lisäapua
ks. kohdan Moosia 2:27–28 osio ”Pyhien kirjoitusten
ymmärtäminen”.)

5. Mitä tarkoittaa joutua ”avoimeen kapinaan Jumalaa vastaan”
(ks. jakeet 36–37)? Kuvaile ainakin kahta tilannetta,
jolloin ikäisesi kirkon jäsen voisi olla ”avoimessa kapinassa”,
mahdollisesti tajuamatta sitä itse.

6. Jakeissa 38–41 kuningas Benjamin puhui kauhistavasta tilasta
ja onnellisesta tilasta. Mitä kumpikin ilmaus tarkoittaa?
Ketkä päätyvät kumpaankin tilaan?

Moosian kirjan luku 3 on jatkoa kuningas Benjaminin ihanalle
saarnalle hänen omalle kansalleen. Yli sata vuotta ennen
Kristuksen syntymää enkeli ilmestyi kuningas Benjaminille
ja kertoi hänelle huomattavan yksityiskohtaisesti Vapahtajan
tulemisesta. Kiinnitä huomiota selitykseen, jossa kerrotaan,
kuinka Vapahtaja voi auttaa meitä palaamaan taivaallisen
Isämme luokse. Luettuasi tämän luvun voit ymmärtää
paremmin sitä, mitä Kristus teki kaikkien meidän puolesta.

Moosia 3
Profetia Kristuksesta
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Moosia 2:20–24 – Miksi kuningas Benjamin sanoi meidän
olevan ”ansiottomia palvelijoita”?
Kuningas Benjamin mainitsi kaksi syytä meidän ansiottomuudel-
lemme. Ensiksi, kaikki se, mitä meillä on ja mitä me olemme,
on mahdollista vain Jumalan antaman elämän lahjan ansiosta
kaikille lapsilleen (ks. Moosia 2:23). Olemme Hänelle velkaa koko
elämämme. Toiseksi, silloinkin kun olemme kuuliaisia ”hän teitä
sen johdosta heti siunaa, ja niin hän on maksanut teille. Ja te
olette yhä vielä velassa hänelle” (jae 24). Tärkein noista siunauk-
sista on tietysti sovituksen lahja. Hinta, jonka Jeesus maksoi
lunastaakseen meidät synnistä ja kuolemasta on rajaton, hinta
jota emme voi koskaan maksaa takaisin. Emme saisi kuitenkaan
ajatella, että Jumala vertailee kaikkea, mitä Hän on tehnyt meidän
puolestamme, siihen, mitä me voimme tehdä Hänen puolestaan.
Hän rakastaa meitä ja iloitsee jokaisesta pyrkimyksestämme
palvella ja totella.

Moosia 2:27–28 – Mitä tarkoittaa ”pestä vaatteeni
puhtaiksi teidän verestänne”?
Muinaisessa Israelissa yhteisöllä oli tapana rakentaa torni, johon
asetettiin vartiomies varoittamaan ihmisiä lähestyvästä vaarasta.
Jos vartiomies ei varoittanut vihollisen tullessa, hän oli vastuussa
hyökkäyksessä menetetyistä hengistä, tai Vanhan testamentin
kielellä ilmaistuna, heidän ”verensä” oli vartiomiesten käsissä
ja vaatteissa. Kuningas Benjamin ymmärsi, että hänen kutsumuk-
sensa profeettana ja kuninkaana oli samanlainen kuin tornissa
olevan vartiomiehen (ks. Hes. 33:1–9). Jos hän ei opettaisi ja
todistaisi uskollisesti ja varoittaisi kansaa, jotta se tekisi paran-
nuksen, heidän ”verensä” (hengellisessä mielessä) olisi hänen
vaatteissaan (ks. myös MK Jaak. 1:18–19).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A – C tutkiessasi Moosian kirjan lukua 2.

Kirjoita kuvaus

1. Lue kohta Moosia 2:9–16 ja kirjoita kuvaus siitä, minkälainen
johtaja kuningas Benjamin oli, liittäen mukaan kaikki noissa
jakeissa mainitut ominaisuudet.

2. Miksi haluaisit asua paikassa, jossa olisi sellainen kuningas
hallitsijana?



Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Moosia 3

Moosia 3:15 – ”vertauskuvia ja enteitä”
Vertauskuvat ja enteet ovat symboleja, jotka opettavat suuria
totuuksia ja todistavat niistä. Mooseksen laki sisälsi monia
vertauskuvia, jotka opettivat ja todistivat Vapahtajan tulevasta
elämästä ja tehtävästä. Esimerkiksi virheettömän urospuolisen
esikoiskaritsan uhraaminen toimi symbolina (vertauskuvana)
ja muistutuksena (enteenä) tulevasta Jeesuksen Kristuksen
sovitusuhrista Jumalan Karitsana (ks. Al. 25:15).

Moosia 3:19 – Mikä on se ”luonnollinen ihminen”,
joka meidän tulee riisua pois?

Vanhin Neal A. Maxwell kahden-
toista apostolin koorumista on
selittänyt:

”Ensinnäkin luonnollinen
ihminen on ’Jumalan vihollinen’
(Moosia 3:19). Tämä tarkoittaa
sitä, että sellaiset ihmiset (joko
ymmärtäen täysin vastustuksensa
seuraukset tai niitä ymmärtämättä)
vastustavat Jumalan perimmäistä
ihmiskuntaa koskevaa tarkoitusta,
joka on, kuten tiedämme, ’ihmisen

kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen’
(KH Moos. 1:39). Kun otamme huomioon iankaikkiset etumme,
luonnollinen ihminen ei ole myöskään meidän ystävämme,
vaikka toisinaan tunnemmekin olomme sangen mukavaksi hänen
seurassaan. – –

Sen sijaan, että tulisi pyhäksi ja lapsen kaltaiseksi haluten alistua
iankaikkisen Isämme tahtoon, luonnollinen ihminen on kapinoiva
ja vaatii saada kulkea omaa tietään. Lapsen kaltaisen sijaan hän
on lapsellinen.

Luonnollinen ihminen etsii myös itsepäisesti onnea pahuudesta –
mikä on uskomattoman lapsekas ajatus onnellisuuden ja
maailmankaikkeuden luonteesta. – –

Savimaja (jae 5) –
Fyysinen ruumis

Sovittaa (jakeet 11, 16) –
Maksaa hinnan
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Täten luonnollinen ihminen, joka yrittää elää ’ilman Jumalaa
maailmassa’ ja antautuu orjallisesti luonnollisten vaistojensa
vietäväksi, elää itse asiassa tavalla, joka on ’onnen olemukselle
vastakkainen’ (Al. 41:11).” (Notwithstanding My Weakness, 1981,
s. 71–72.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Moosian kirjan
lukua 3.

Käytä alaviitteitä

Enkeli ilmoitti kuningas Benjaminille Jeesuksen Kristuksen
tulemisesta.

Lukiessasi kohtaa Moosia 3:1–8, tee luettelo viidestä tärkeästä
Kristukseen liittyvästä asiasta.

Kenet Kristuksen veri pelastaa?

Jos Jeesuksen Kristuksen sovitus ei maksaisi syntejämme, me
emme voisi pelastua. Kohdassa Moosia 3:11–18 kuningas Benjamin
mainitsee kolme ihmisryhmää, joiden synnit Kristuksen veri
”sovittaa”. Tutki noita jakeita ja kuvaile noita kolmea ihmisryhmää.
Mitä meidän on kuningas Benjaminin sanojen mukaan tehtävä
saadaksemme pelastuksen, joka tulee ”Kristuksen, Herran
Kaikkivaltiaan, sovittavassa veressä ja sen kautta” (jae 18)?

Pyhien kirjoitusten hallinta –
Moosia 3:19

Jotta saisit apua ymmärtääksesi luonnollisen ihmisen pois
riisumisen ja pyhäksi tulemisen tärkeyden, vastaa seuraaviin
kysymyksiin tutkiessasi kohtaa Moosia 3:19:

1. Mitä tarkoittaa ”luonnollinen ihminen” ja miksi hän on
Jumalan vihollinen? (Ks. 1. Kor. 2:12–14, Al. 41:11; kohdan
Moosia 3:19 osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”.)

2. Millä tavalla Pyhä Henki ”kehottaa” meitä?

3. Mikä tehtävä Jeesuksen Kristuksen sovituksella on sinun
pyhäksi tulemisessasi? (Ks. Moosia 5:2; 27:25–26.)

Kohta Moosia 3:19 rohkaisee meitä riisumaan pois ”luonnollisen
ihmisen” ja tulemaan ”pyhäksi Herran Kristuksen sovituksen
kautta”. Moosian kirjan luvusta 4 voit lukea, kuinka kuningas
Benjaminin kansa onnistui siinä. Sen jälkeen kuningas kertoi
heille, kuinka he voivat välttyä menettämästä saamansa suuren

Moosia 4
Syntiemme anteeksiannon saaminen

ja säilyttäminen
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siunauksen. Kiinnitä huomiota siihen, millä tavoin todellinen
kääntyminen muuttaa henkilöä kuningas Benjaminin mukaan.

Moosian kirjan luku 4 päättää luvussa 2 alkaneen kuningas
Benjaminin puheen kansalleen. Muista, että Mormon otti
mukaan myös joitakin luvussa 5 olevia kuningas Benjaminin
myöhempiä opetuksia.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Moosia 4

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B ja tehtävä C tai D tutkiessasi Moosian kirjan
lukua 4.

Analysoi, mitä tapahtui

Kuningas Benjaminin opetusten soveltaminen elämään sai
ihmisissä aikaan huomattavan muutoksen.

1. Lue kohta Moosia 4:1–3 ja vastaa vihkoosi seuraavan kaavion
kysymyksiin.

2. Millä tavalla se, mitä näille ihmisille tapahtui, on esimerkkinä
siitä, mitä kuningas Benjamin sanoi kohdassa Moosia 3:19,
että heidän tulisi tehdä?

3. Millä tavalla se on samanlaista kuin se, mitä Lehi näki unessaan
(ks. 1. Ne. 8:10–12)?

Etsi luettelot

Kuningas Benjamin halusi kansansa ymmärtävän, kuinka voi
pelastua Jumalan valtakuntaan. Kuten kohdassa Moosia 4:1–3
osoitetaan, he kokivat, millaista oli saada syntinsä anteeksi
uskonsa tähden.

1. Jakeissa 4–10 kuningas Benjamin selitti edelleen, mitä
pelastukseen vaaditaan. Tutki näitä jakeita ja tee vihkoosi yksi
luettelo niistä totuuksista, jotka hän kehotti meitä ymmärtä-
mään (ks. jakeet 5–7) ja toinen luettelo niistä periaatteista, jotka
meidän tulisi ensin ”uskoa” ja sitten ”tehdä” pelastuaksemme
(ks. jakeet 8–10).

Mitä he 
tajusivat?

Mitä siitä oli 
seurauksena?

Mitä he 
kysyivät?

Lihallisessa tilassa (jae 2) –
Maallisessa tai langenneessa
tilassa

Pidätän käteni (jae 17) –
En auta

2. Vaikka meidän syntimme on annettu anteeksi ja meidät
on puhdistettu, ei ole aina helppoa pysyä puhtaana. Tutki
jakeita 11–12 ja tee luettelo siitä, mitä meidän on kuningas
Benjaminin mukaan tehtävä, jotta meillä olisi aina syntiemme
anteeksianto.

3. Jakeissa 12–16 kuningas Benjamin luetteli siunaukset, jotka
saisimme, ”jos” teemme, mitä jakeessa 11 opetetaan. Pane
merkille, että se, että meillä olisi aina syntiemme anteeksianto,
on vain yksi kuuliaisuuden siunauksista. Luettele hänen
mainitsemansa siunaukset ja valitse sitten niistä kaksi ja selitä,
miksi sinä haluaisit saada ne.

Mitä puolusteluja heillä olisi?

Oheinen kuva esittää kuningas Benjaminin ajatuksia niistä, jotka
kieltäytyvät antamasta köyhille. Lue kohta Moosia 4:17–25 ja
täytä lauseet vihkoosi kirjoittaen, mitä kukin henkilö kyseisessä
tilanteessa saattaisi sanoa. Minkälainen asenne heillä kuningas
Benjaminin mukaan pitäisi sen sijaan olla?

Pyhien kirjoitusten hallinta –
Moosia 4:30

1. Tee vihkoosi luonnos tai piirros, jossa on iskulause tai kuva,
joka ilmaisee kuningas Benjaminin kohdassa Moosia 4:30
opettaman ajatuksen.

2. Selitä, miksi sinun mielestäsi on tärkeää ”pitää vaaria”
ajatuksistaan, sanoistaan ja teoistaan.

En anna,
 koska – –

En voi antaa,
 koska – –

74



Moosian kirjan luku 5 sisältää muistiinpanot kuningas
Benjaminin neuvoista kansalleen luvuissa 2–4 olleen saarnan
jälkeen. Muista, että tämä saarna esitettiin siksi, että se innos-
taisi ja kannustaisi hyvää ja kuuliaista kansaa saavuttamaan
korkeamman vanhurskauden tason ja todellisen kääntymyksen
(ks. Moosian kirjan ensimmäisen luvun johdanto tässä oppaassa,
s. 71). Kiinnitä huomiota niihin kuningas Benjaminin neuvoi-
hin, jotka auttoivat kansaa muuttumaan, ja siihen suurempaan
siunaukseen, jonka he saivat tuon muutoksen seurauksena.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Moosia 5:7 – Miksi meitä nimitetään Kristuksen lapsiksi?
Meidän taivaallinen Isämme on meidän henkiemme isä (ks.
Hepr. 12:9). Meidän maanpäälliset isämme ovat meidän fyysisen,
kuolevaisen ruumiimme isiä. Suurenmoisessa saarnassaan
kuningas Benjamin selitti, että Jeesus Kristus on meidän hengel-
lisen uudestisyntymisemme isä sovittavan uhrinsa ansiosta
(ks. Moosia 3:19; 5:7). Se ”voimallinen muutos”, joka tuli kuningas
Benjaminin kansan sydämiin, on vaikuttava esimerkki uudestisyn-
tymisestä (ks. Moosia 4:2–3; 5:2; 27:24–26; Joh. 3:5). Presidentti
Joseph Fielding Smith opetti, että Kristuksesta ”tuli meille Isä,
koska Hän antoi meille kuolemattomuuden tai iankaikkisen elä-
män ristillä tapahtuneen kuolemansa ja uhrinsa kautta” (Kokoelma
vastauksia evankeliumin kysymyksiin, 1972, s. 28).

Moosia 5:8–15 – Mitä ”Kristuksen nimen päällenne”
ottaminen tarkoittaa?
Vanhin M. Russell Ballard kahdentoista apostolin koorumista on
selittänyt: ”Me otamme kasteessa päällemme Kristuksen nimen
ja lupaamme tehdä sitä, mitä Hän tekisi, mihin kuuluu Jumalan
käskyjen pitäminen. Vastavuoroisesti Herra lupaa lähettää
henkensä ohjaamaan, vahvistamaan ja lohduttamaan meitä
[ks. 2. Ne. 31:13; Moosia 18:8–10]. Ehkä tärkeintä on se, että Hän
lupaa myös antaa meille anteeksi meidän syntimme, joista me
teemme totisen parannuksen [ks. 2. Ne. 31:17]. Kasteen vesiin
menevien synnit pestään pois aivan kirjaimellisesti. He nousevat
kastealtaasta yhtä synnittöminä ja puhtaina kuin he olivat
syntymänsä päivänä.” (Our Search for Happiness, 1993, s. 90.)

Moosia 5
Kristuksen lapsiksi tuleminen

Kristuksen nimen ottaminen päällemme ei ole yksittäinen
tapahtuma. Presidentti Boyd K. Packer, kahdentoista apostolin
koorumin virkaatekevä presidentti, on sanonut: ”Jotkut ajatte-
levat, että kenties he menivät kasteelle liian pian. Kunpa he
voisivat mennä kasteelle nyt ja aloittaa alusta puhtaina. Mutta
se ei ole tarpeen! Te voitte uudistaa kasteessa tekemänne liitot
sakramenttitoimituksen avulla. Kun te täytätte kaikki paran-
nuksenteon ehdot, olivatpa ne kuinka vaikeat tahansa, te saatte
anteeksi ja teidän rikkomuksenne eivät enää paina teidän
mieltänne.” (”Pesty puhtaaksi”, Valkeus, heinäkuu 1997, s. 9.)

Pane merkille, kuinka paljon evankeliumi eroaa maailman
käsityksistä. Monilla ihmisillä tuntuu olevan yleisenä huolenai-
heena sen selville saaminen ”keitä he ovat”. Kuningas Benjamin
korosti, että olisi paljon tärkeämpää kysyä ”kenen he ovat”.
Kristuksen nimen ottaminen päällemme tarkoittaa Hänelle
kuulumista liiton kautta. Kun oma aikamme maan päällä on ohi,
meitä joko kutsutaan ”Kristuksen nimellä” (Moosia 5:9) ja
olemme Hänen omiaan (ks. jae 15), tai meitä kutsutaan ”jollakin
muulla nimellä” emmekä ole Kristuksen omia vaan Saatanan
(jae 10; ks. Al. 5:38–39).
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tutkiessasi Moosian kirjan lukua 5.

Selitä, mitä tapahtui

Moosian kirjan luvussa 5 kuvaillaan tärkeitä vaiheita, jotka
meidän kaikkien on käytävä läpi tullaksemme Kristuksen tykö.

1. Piirrä vihkoosi seuraavanlainen kaavio ja kirjoita vastaukset
ruuduissa oleviin kysymyksiin. (Sinun on piirrettävä ruudut
suuremmiksi.)

2. Kirjoita nykyaikainen esimerkki siitä, millä tavalla hengel-
lisesti Kristuksen pojaksi tai tyttäreksi tuleminen vaikuttaisi
henkilön päivittäiseen toimintaan.

Merkittyään muistiin kaikki ne, jotka tekivät liiton Kristuksen
kanssa, kuningas Benjamin nimitti poikansa Moosian
(Moosia toisen) hallitsemaan valtakuntaa. Mitä arvelet uuden
kuninkaan tehneen ensimmäiseksi? Se, mitä Moosia teki,
voi yllättää sinut. Moosian kirjan luvussa 7 esitetään, mitä
tapahtui niille nefiläisille, jotka palasivat Nefin maahan ja joista
luimme kohdasta Om. 27–30. Voit lukea tämän kertomuksen
yksityiskohtaisemmin Moosian kirjan luvuista 9–22.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Moosia 7:1–6 – Missä Lehi-Nefin maa oli Sarahemlan
maahan nähden?
Jonkin aikaa sen jälkeen kun kuningas Moosia ensimmäinen
(kuningas Benjaminin isä) oli saapunut Sarahemlaan, joukko
ihmisiä halusi palata takaisin Nefin maahan. Ensimmäinen
ryhmä, joka lähti, epäonnistui riitojen vuoksi (ks. Om. 27–28).
Toinen ryhmä, jota Senif johti, onnistui perustamaan siirto-
kunnan Lehi-Nefin maahan (ks. Om. 29–30). Noin viisikymmentä
vuotta myöhemmin kuningas Moosia toinen lähetti Ammonin
johtaman joukon ottamaan selvää, mitä Senifin kansalle tapahtui

Moosia 6–7
Limhin kansa vankeudessa

What happened
next? (see

Mosiah 5:7–9).

What was the
“mighty change”
that came upon

the people
and why d

id
that chang

e
come? (see

Mosiah 5:1–4).

What were
the people

willing to do
next? (see

Mosiah 5:5–6).

Mikä oli se 
”voimallinen 

 muutos”,
joka tapahtui

 ihmisille, 
ja miksi tuo 

muutos 
tapahtui (ks. 

Moosia 5:1–4)?

Mitä ihmiset 
halusivat tehdä 
seuraavaksi (ks. 
Moosia 5:5–6)?

Mitä sitten 
tapahtui (ks. 

Moosia 5:7–9)?

(ks. Moosia 7:1–6). Saadaksesi lisää tietoa, ks. ”Mormonin
Kirjassa esiintyvien paikkojen mahdollinen sijainti (suhteessa
toisiinsa)” (s. 197).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Moosian kirjan lukuja 6–7.

Kirjoita omat muistiinpanosi

Kuningas Benjamin pyysi, että ne ihmiset, jotka tekivät liiton
seurata Jeesusta Kristusta, merkittäisiin muistiin (ks. Moosia 6:1).
Nykyäänkin kirkossa tehdään muistiinpanoja. Jokaisesta kirkon
jäsenestä on asiakirja, josta käyvät ilmi perhesuhteet ja tärkeät
päivämäärät. Kuningas Benjaminin kansan tavoin sinunkin nimesi
on merkitty muistiin yhtenä niistä, jotka ovat tehneet liiton
Kristuksen kanssa. Tee luettelo joistakin tärkeistä tapahtumista,
joita on tapahtunut ja tulee tapahtumaan elämäsi aikana. Merkitse
myös niiden tapahtumien päivämäärät, jotka ovat jo tapahtuneet.

Kirjoita kirje

Kuvittele, että elit Limhin aikana ja että sinulla oli perheenjäseniä,
jotka olivat sairaana eivätkä voineet kuulla Limhin puhetta kan-
salleen. Tutki kohtaa Moosia 7:17–33 ja kirjoita sitten perheellesi
kirje, jossa kerrot yksityiskohtaisesti Limhin opettamat tärkeät
periaatteet. Muista selittää seuraavat asiat:

1. miksi heidän tulisi olla ”lohdullisella mielellä” (jae 18)

2. miksi laamanilaiset antoivat ihmisten palata Lehi-Nefin maahan

3. nykyisten ongelmien todellinen syy

4. mitä ihmisten on tehtävä tullakseen vapaaksi.

Pohjoisenpuoleinen maa
AutiomaaPohjoinen meri

Pohjoinen meri

Mantin-
kukkula

Siidoninvirta

Läntinen meri

Nefi (Lehi-Nefi)

Sarahemla

Senifin 
joukko

Ensimmäinen 
perintömaa

Riplan-
kukkula

Amnihun-
kukkula

Itäinen meri

Ammonin joukko

P
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Moosian kirjan luvussa 7 kuningas Limhi selittää lyhyesti,
mitä hänen kansalleen oli tapahtunut sen jälkeen kun hänen
isoisänsä Senif oli johdattanut tuon nefiläissiirtokunnan väen
Sarahemlasta takaisin Nefi-Lehin maahan. Moosian kirjan
luvussa 8 Ammon selitti Limhille, kuinka muinaisia aikakir-
joja voidaan kääntää ja mitä eroa on profeetalla ja näkijällä.
Miksi Limhi tarvitsi tuota tietoa? Millä tavalla tämä luku
auttaa lisäämään nykyisiä kirkon johtajia kohtaan tuntemaasi
arvostusta?

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Moosia 8

Moosia 8:16 – ”Näkijä on myös ilmoituksensaaja
ja profeetta”
Saamme tietää kohdassa Moosia 8:13–18 olevasta Ammonin
kuvauksesta, että vaikka profeetta ja näkijä julistavat kumpikin
Jumalan sanaa, näkijällä on keinoja saada Jumalalta ilmoitusta,
jota kaikki profeetat eivät voi saada (ks. jae 13). Hän ei näe vain
tulevaisuuteen vaan myös menneisyyteen, ja hän näkee salaisia
asioita jumalallisella selvyydellä (ks. jae 17). Näkijä ”näkee”
Jumalan voiman avulla sellaista, mitä ei voi nähdä luonnollisin
silmin (ks. KH Moos. 6:35–36). Aina kun tuemme kirkon johtajia
yleiskonferenssissa, me tunnustamme, että kirkon ensimmäisen
presidenttikunnan ja kahdentoista apostolin koorumin jäsenet
ovat profeettoja, näkijöitä ja ilmoituksensaajia.

Kääntäjät (jae 13) – Uurim ja tummim

Moosia 8
Mikä näkijä on?

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Moosian kirjan
lukua 8.

Lähetä viesti ja kartta

Limhi kertoi Ammonille etsintäpartiosta, joka lähetettiin pohjoi-
seen etsimään Sarahemlaa. Se ei löytänyt Sarahemlaa vaan sen
sijaan jaredilaisten maan (jota kutsuttiin myös pohjoisenpuoleiseksi
maaksi tai Autiomaaksi).

1. Piirrä vihkoosi samanlainen kartta kuin kohdan Moosia 7:1–6
osiossa ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen” ja merkitse
siihen reitti, jota tämä etsintäpartio on saattanut kulkea
(ks. myös kartta s. 197 ).

2. Kuvittele olevasi tuon joukon johtaja. Tutki kohtaa
Moosia 8:7–11 ja kirjoita viesti, jossa kerrot, mitä löysit sieltä.

Kerro, mitä se merkitsee tänä päivänä

1. Tutki kohtaa Moosia 8:13–18 ja kuvaile lahjoja, joita kuningas
Moosialla oli näkijänä, mikä teki hänestä enemmän kuin
profeetan (saadaksesi lisäapua, ks. kohdan Moosia 8:16 osio
”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”).

2. Lue joitakin viimeaikaisia sanomia, joita olemme saaneet
oman aikamme profeetoilta, näkijöiltä ja ilmoituksensaajilta
(konferenssipuheista, kirkon lehtien artikkeleista tai muista
saatavilla olevista lähteistä) ja kuvaile joitakin sellaisia
totuuksia ja vaaroja, joita he ”näkevät” ja joita useimmat
maailman ihmiset eivät näe.

Käytä Pyhien kirjoitusten opasta

Kertaa kohta Moosia 8:13–18 ja lue Pyhien kirjoitusten oppaasta
uurimista ja tummimista. Kirjoita lyhyt yhteenveto siitä, mihin
noita ”kääntäjiä” käytetään ja kuka niitä käyttää.

Muista lukiessasi Moosian kirjan lukuja 9–24, että on olemassa
kaksi ja joskus kolmekin eri nefiläisryhmää, jotka asuivat
maan eri osissa (ks. sivun 198 ja ”Mormonin Kirjan
aikajatkumo”).

Muista, että Herra varoitti Moosia ensimmäistä kehottaen
häntä ottamaan mukaansa ne vanhurskaat, jotka seuraisivat

Moosia 9–10
Senifin muistiinpanot alkavat
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Moosia 10:11–18 – Väärien perimätietojen vaara
Laamanilaiset opettivat lapsensa tuntemaan ”ikuista vihaa”
nefiläisiä kohtaan isiltään oppimiensa väärien perimätietojen
takia (ks. Moosia 10:13–17). Kohdassa Moosia 10:11–18 osoitetaan
todeksi seuraava profeetta Joseph Smithin saama ilmoitus:
”Ja paha tulee ja ottaa pois valkeuden ja totuuden ihmislapsilta
tottelemattomuuden kautta ja heidän isiensä perinnäissääntöjen
tähden” (LK 93:39).

Vanhin Richard G. Scott kahdentoista apostolin koorumista
opetti, kuinka voimme välttyä menettämästä evankeliumin valoa
väärien perimätietojen vuoksi:

”Tutkikaa huolellisesti pyhiä kirjoituksia ja Herran profeettojen
neuvoja ymmärtääksenne, kuinka Herra haluaa teidän elävän.
Arvioikaa sitten elämänne kaikkia puolia ja tehkää tarpeelliset
muutokset. Pyytäkää apua joltakulta, jota kunnioitatte ja joka on
kyennyt panemaan syrjään sitkeitä käsityksiä tai perinteitä, jotka
eivät ole sopusoinnussa Herran suunnitelman kanssa. Jos olette
epävarmoja, kysykää itseltänne: ’Näinkö Herra haluaa minun
tekevän?’ – –

Todistan, että voitte poistaa onnen 
esteitä ja saada suuremman rauhan,
kun pidätte jäsenyyttänne Jeesuksen
Kristuksen kirkossa ensisijaisena
ja Hänen opetuksiaan elämänne
perustana. Milloin suvun tai kansan
perinteet tai tavat ovat ristiriidassa
Jumalan opetusten kanssa, pankaa
ne syrjään. Milloin perinteet ja
tavat ovat sopusoinnussa Hänen
opetustensa kanssa, niitä tulisi
vaalia ja noudattaa kulttuurinne ja
perintönne säilyttämiseksi. On yksi perintö, jota teidän ei tarvitse
koskaan muuttaa. Se on se perintö, joka syntyy siitä, että te olette
taivaan Isän tytär tai poika. Antakaa oman onnenne tähden sen
perinnön hallita elämäänne.” (”Onnen esteiden poistaminen”,
Valkeus, heinäkuu 1998, s. 98–99.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Moosian kirjan lukuja 9–10.

Oi, kuulkaa ääntä profeetan

Moosian kirjan luvun 9 kertomus on vastaus hyvin nykyaikaiseen
ongelmaan: Mitä etua on siitä, että meillä on elävä profeetta, jos
emme kuuntele sitä, mitä hän sanoo?

1. Kertaa kohta Om. 12–13 ja selitä, kuka johdatti nefiläiset Nefin
maasta Sarahemlaan ja miksi.

2. Kertaa kohta Moosia 9:1–3 ja kerro, kuka johdatti nuo
nefiläisjoukot takaisin Nefin maahan ja miksi.

3. Tutki kohtaa Moosia 9:4–19 ja tee yhteenveto siitä, mitä
tapahtui nefiläisille, jotka palasivat Nefin maahan.

4. Mitä heidän kokemuksensa laamanilaisten kanssa opettaa
sinulle siitä, miksi Herra käski heitä alun perin lähtemään?

5. Kerro kohtien Moosia 9:3 ja Moosia 9:17–19 perusteella
muutoksesta, joka tapahtui tässä kansassa, ja kerro, millä
tavalla tuo muutos pelasti heidät.

6. Senifin kansa sai oppia tuon tärkeän asian, mutta he olisivat
voineet välttää sodan ja säästää monia henkiä, jos he olisivat

häntä ja ”pakenemaan Nefin maasta” (Om. 12). Hän ja hänen
kansansa löysivät toisen ihmisryhmän, joka asui maassa,
jota he kutsuivat Sarahemlaksi. Lopulta hänestä tuli yhdisty-
neiden nefiläisten ja Sarahemlan kansan kuningas. Moosia
ensimmäistä seurasivat hänen poikansa Benjamin ja hänen
pojanpoikansa Moosia toinen.

Jonkin aikaa sen jälkeen kun Moosia ensimmäinen saapui
Sarahemlaan, Senif johdatti yhden nefiläisjoukon takaisin
Nefin maahan (ks. Om. 27–30; Moosia 7:21). Siellä hän perusti
laamanilaisten joukkoon siirtokunnan, ja hänestä tuli heidän
kuninkaansa. Moosian kirjan luvut 9–22 ovat peräisin Senifin
muistiinpanoista. Kertomus kattaa yli viidenkymmenen vuoden
ajanjakson ja siihen kuuluvat kertomukset Senifin seuraajista,
joita olivat hänen poikansa Nooa ja pojanpoika Limhi. Tulet
myös lukemaan Abinadista ja Alma vanhemmasta, kahdesta
suuresta profeetasta, joiden tehtävät alkoivat ja päättyivät aivan
eri tavalla.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Moosia 9

Moosia 10

Kupeensa (jae 8) – Vyötärönsä

Ensimmäinen perintömaa
(jae 1) – Ensimmäinen paikka,

johon he asettuivat tultuaan
Amerikkaan

Pohjoinen meri Pohjoinen meri

S iidoninvirta

Itäinen meri

Läntinen meri

Lehi-Nefin 
maa

Kuninkaat: 200–121 eKr.

Sarahemlan maa

Senifin siirtokunta

Moosia 
ensimmäinen 

(Om. 19)

Benjamin 
(Om. 23)

Moosia toinen 
(Moosia 6:3)

Senif 
(Moosia 7:9; 
21–22; 9:1) Nooa

(Moosia 11:1)

Limhi 
(Moosia 19:26)
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vain seuranneet profeettaansa Moosia ensimmäistä ja pysyneet
Sarahemlan maassa. Ajattele niitä neuvoja, joita olet kuullut
elävän profeetan antavan kirkossa viime aikoina. Luettele
kolme periaatetta, joita hän on opettanut meitä noudattamaan,
ja kuvaile niitä ongelmia, joita arvelet voivasi välttää, jos
noudatat hänen neuvojaan.

Sovella Herran neuvoja omaan elämääsi

Kohdassa Moosia 10:11–18 luetellaan joitakin laamanilaisten
vääriä perimätietoja (uskomuksia), joita heidän lapsilleen
opetettiin ja jotka herättivät heidän vihansa nefiläisiä kohtaan.

1. Kuvaile kuhunkin seuraavaan tapahtumaan liittyvää laamani-
laisten väärää uskomusta tai tulkintaa ja selitä sitten, mitä
todella tapahtui.

a. Lähtö Jerusalemista

b. Meren ylittäminen

c. Saapuminen luvattuun maahan (eli heidän ensimmäiseen
perintömaahansa)

d. Nefin ja kaikkien uskollisten pako Laamanin ja Lemuelin
luota autiomaahan

2. Kertaa vanhin Scottin sanat kohdan Moosia 10:11–13 osiosta
”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”. Selitä, mitä sinun on
tehtävä tunnistaaksesi ne oman kulttuurisi tai kansakuntasi
tavat tai perinteet, jotka eivät ole sopusoinnussa Jeesuksen
Kristuksen evankeliumin kanssa.

Mitä merkitystä on sillä, että kansalla on vanhurskaita johtajia?
Ajattele, mitä vanhurskaan kuningas Benjaminin kansalle
tapahtui Moosian kirjan luvuissa 1–5. Mitä arvelet tapahtuneen
Senifin kansalle jumalattoman kuningas Nooan hallitessa
heitä? Kun luet Moosian kirjan lukuja 11–12, huomaa jälleen,

Moosia 11–12
Jumalaton kuningas Nooa

ja profeetta Abinadi

kuinka paljon johtajien asennoituminen ja teot vaikuttavat
heidän kansansa elämään. Kiinnitä huomiota myös siihen, kuinka
Abinadin rohkea todistus vaikutti tähän kansaan.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Moosia 11

Moosia 11:2 – Kuningas Nooan ”monta vaimoa
ja sivuvaimoa”
Tuohon aikaan Herra oli kieltänyt pitämästä useampaa kuin yhtä
vaimoa ja ottamasta sivuvaimoja (ks. kohdan MK Jaak. 2:23–30
osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”, s. 59).

Moosia 12:31–32 – ”Tuleeko pelastus Mooseksen
lain kautta?”
Abinadi kysyi kuningas Nooan jumalattomilta papeilta, tuliko
pelastus ”Mooseksen lain kautta” (Moosia 12:31). He vastasivat,
että ihminen voi pelastua elämällä Mooseksen lain mukaan.
Tuo vastaus oli kuitenkin vain osittain totta. Abinadi antoi
täydellisemmän vastauksen kohdassa Moosia 13:27–35.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Moosian kirjan
lukuja 11–12.

Täydennä luettelo

1. Etsi seuraavat sanat kohdasta Moosia 11:1–15 ja kirjoita sitten
kutakin sanaa vastaava lause, jossa selitetään, millä tavalla
valtakunta muuttui Nooan astuessa valtaan:

2. Luettele joitakin kuningas Nooan ja kuningas Benjaminin
välisiä eroja, joista luit Moosian kirjan luvuista 1–2. Kumman
haluaisit mieluummin johtajaksesi? Miksi?

Vertaile profetioita

Herra kutsui Abinadin varoittamaan kuningas Nooaa ja hänen
kansaansa, jotta he tekisivät parannuksen tai muutoin seuraisi
tiettyjä rangaistuksia.

1. Tutki kohtaa Moosia 11:20–25 ja etsi ilmaisut ”elleivät he tee
parannusta” ja ”ellei tämä kansa tee parannusta”. Luettele ne
neljä rangaistusta, jotka Abinadin mukaan tulisivat kansalle,
jos he eivät tekisi parannusta.

a. Käskyt

b. Vaimot

c. Synti

d. Viidennes

e. Papit

f. Epäjumalat

g. Rakennukset

h. Torni

i. Hillitön elämä

j. Viini

Sivuvaimot (jae 2) –
Laillisia vaimoja, joilla oli
alempi sosiaalinen asema
ja vähemmän oikeuksia kuin
tavanomaisella vaimolla

Haureus (jakeet 2, 6) –
Sukupuolisyntejä

Portot (jae 14) –
Moraalittomia naisia
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2. Mitä kuningas Nooa ja hänen kansansa tekivät kuultuaan
Abinadin sanoman (ks. Moosia 11:16–29)?

3. Voimme lukea Moosian kirjan luvusta 12, että kahden vuoden
kuluttua Herra lähetti Abinadin jälleen profetoimaan
kansalle. Etsi kohdasta Moosia 12:1–7 ilmaisut ”on tapahtuva”
ja luettele, mitä tuolle kansalle tapahtuisi.

4. Millä tavalla Abinadin toisen profetian sävy eroaa hänen
ensimmäisestä varoituksestaan kohdassa Moosia 11:20–25?

5. Lue kohta Moosia 12:8 ja selitä, mitä Herra Abinadin kautta
sanoi tapahtuvan kansalle tällä kertaa, ”elleivät he tee
parannusta”.

Etsi nykyaikainen sovellus

Kohdasta Moosia 12:9–37 voit lukea Abinadin pidätyksestä ja
hänen oikeudenkäyntinsä alkamisesta kuningas Nooan ja hänen
pappiensa edessä.

1. Kertaa jakeet 9–16 ja selitä, minkä arvelet olleen todellinen
syy vihalle, jota kansa tunsi Abinadia kohtaan. Millä tavalla
tämä voisi soveltua omaan aikaamme, jolloin joillakin jäsenillä
saattaa olla vaikeuksia hyväksyä profeetan antamia neuvoja?

2. Minkä syyn Abinadi esitti kohdan Moosia 12:27 mukaan siihen,
etteivät papit ymmärtäneet pyhiä kirjoituksia? Lue myös
kohta 1. Kor. 2:11–14 ja selitä, mitä nuo kaksi pyhien kirjoitus-
ten kohtaa opettavat siitä, kuinka saisit parhaan hyödyn
pyhien kirjoitusten tutkimisestasi.

Kun Herra antaa meille tehtävän, Hän antaa meille myös
voiman suorittaa se (ks. 1. Ne. 3:7). Abinadin tehtävä oli kutsua
kuningas Nooaa ja hänen kansaansa tekemään parannus. Tulet
lukemaan Moosian kirjan luvuista 13–14 siitä, kuinka ihmeel-
lisellä tavalla Herra auttoi Abinadia täyttämään tuon tehtävän.
Lukiessasi hänen rohkeaa todistustaan kuvittele Abinadin
opettavan näitä asioita tämän päivän vaikutusvaltaisille poliitti-
sille johtajille. Kuinka arvelisit heidän suhtautuvan häneen?

Voimme lukea Moosian kirjan luvusta 14, että Abinadi lainasi
Jesajan lukua 53, jossa kuvaillaan sitä hintaa, jonka Kristus
maksaisi meidän synneistämme, ja kuinka kiittämättömiä
ihmiset olisivat tästä lahjasta. Miksi arvelet Abinadin valinneen
tuon luvun esittääkseen siitä lainauksen noille jumalattomille
papeille?

Moosia 13–14
Abinadi haastaa jumalattomat papit

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Moosia 13

Moosia 13:10 – ”Tulevien tapahtumien vertauskuvana
ja varjona”
Vertauskuvat ja varjot [enteet] ovat symboleja ja muistuttajia, jotka
opettavat suurempia totuuksia ja todistavat niistä (ks. kohdan
Moosia 3:15 osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”, s. 73).
Abinadi varoitti kuningas Nooaa ja hänen pappejaan, että mitä
tahansa he päättivät tehdä hänelle, se olisi vertauskuvana eli
symbolina sille, mitä heille ja muille tapahtuisi. Tulet myöhem-
min lukemaan tämän profetian täyttymisestä luvuista Moosia 19
ja Alma 25.

Moosia 13:27–28 – ”Pelastus [ei tule] yksistään
lain kautta”
Kohdassa Moosia 13:27–28 Abinadi korjasi kuningas Nooan
pappien esittämän väärän ajatuksen (ks. Moosia 12:31–32).
Hän opetti myös, että kuuliaisuus pelkästään Mooseksen lakia
kohtaan ei voinut tuoda heille pelastusta. He kaikki tarvitsivat
Vapahtajaa sovittamaan (maksamaan) heidän syntinsä tai heidän
”täytyisi väistämättömästi hukkua Mooseksen laista huolimatta”.

Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista on
soveltanut tuota samaa opetusta meidän aikaamme:

”Kuvitellaanpa nykyajan tapaus. Kuvitellaan, että meillä on pyhät
kirjoitukset, evankeliumi, pappeus, kirkko, toimitukset, organi-
saatio, jopa valtakunnan avaimet – kaikki, mitä meillä nyt on,
viimeistä piirtoa myöten – eikä kuitenkaan Kristuksen sovitusta.
Entä sitten? Voimmeko pelastua? Pelastavatko kaikki hyvät
työmme meidät? Palkitaanko kaikki meidän vanhurskautemme?

Aivan varmasti ei. Teot eivät voi yksin pelastaa meitä, vaikka ne
olisivat kuinka hyviä; me pelastumme, koska Jumala lähetti
Poikansa vuodattamaan verensä Getsemanessa ja Golgatalla, jotta
kaikki voisivat tulla lunastetuiksi Hänen kauttaan. Me pelastumme
Kristuksen veren kautta (Ap. t. 20:28; 1. Kor. 6:20).

Mukaillakseni Abinadia: ’Pelastus ei tule yksistään kirkon kautta,
ja ellei tapahtuisi sovitusta, joka annetaan Jumalan armosta
ilmaisena lahjana, niin kaikkien ihmisten täytyisi väistämättö-
mästi hukkua kirkosta ja kaikesta siihen liittyvästä huolimatta’.”
(Doctrines of the Restoration: Sermons and Writings of Bruce R.
McConkie, toim. Mark L. McConkie, 1989, s. 76.)

Määräyksiä sisältävä laki (jae 30) – Mooseksen lain rituaalit
ja toimitukset
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A ja C ja tehtävä B tai D tutkiessasi Moosian kirjan
lukuja 13–14.

Kirjoita kirje

Kuvittele olleesi palvelijana kuningas Nooan hovissa ja olleesi
paikalla silloin, kun Abinadi tuotiin tuomittavaksi. Sen perus-
teella, mitä opit kohdasta Moosia 12:17–14:12, kirjoita vihkoosi
kirje ystävälle kertoen mitä tapahtui. Muista liittää mukaan
yhteenveto siitä, mitä Abinadi sanoi, ja siitä, mitä hän profetoi.
Kerro myös siitä, kuinka kuningas ja papit reagoivat asiaan
sekä siitä, mitä erikoista tapahtui. Päätä kertomalla profeetta
Abinadista saamastasi vaikutelmasta. Tämä voisi olla tulevan
sakramenttipuheen luonnos.

Kymmenen käskyä tänä päivänä

Kohdassa Moosia 12:34–13:24 Abinadi esitti kuningas Nooalle
ja hänen papeilleen kymmenen käskyä.

1. Etsi ja merkitse kukin kymmenestä käskystä omiin
pyhiin kirjoituksiisi (saadaksesi lisäapua, vertaa kohtaan
2. Moos. 20:3–17).

2. Valitse käskyistä mitkä tahansa kolme ja kirjoita kutakin
kohtaa vastaava kappale, jossa kerrot, millä tavalla oma
asuinympäristösi tai yhteisösi muuttuisi, jos jokainen uskoisi
siihen ja eläisi sen mukaan.

Analysoi Abinadin vastausta

Abinadi kysyi jumalattomilta papeilta, voisiko henkilö pelastua
elämällä Mooseksen lain mukaan (ks. Moosia 12:31). He vasta-
sivat, että ihminen voisi pelastua elämällä tuon lain mukaan.
Abinadi selitti sitten, miksi tuo vastaus ei ollut kokonaan tosi
(ks. Moosia 12:33–13:26). Hän oli sitä mieltä, että Jumalan käskyjen
pitäminen, johon Mooseksen saamat kymmenen käskyä kuulu-
vat, oli tarpeen, mutta ei riittävästi. Sitten hän opetti hyvin
tärkeän asian. Tutki kohtaa Moosia 13:27–35 ja vastaa seuraaviin
kysymyksiin.

1. Mitä Abinadi sanoi tapahtuvan Mooseksen laille
tulevaisuudessa?

2. Mikä oli Mooseksen lain tarkoitus (ks. jakeet 29–30)?

3. Mitä Herra yritti opettaa heille Mooseksen lain toimitusten
ja uhraamisten välityksellä (ks. jakeet 31–35)?

4. Miksi laki itsessään ei ollut riittävä pelastaakseen ketään
(ks. myös Room. 3:20, 23; 2. Ne. 2:5–7)?

5. Millä tavalla Abinadin selitys Mooseksen lain asemasta
soveltuu myös evankeliumin lakeihin ja toimituksiin meidän
aikanamme (ks. kohdan Moosia 13:27–28 kohta ”Pyhien
kirjoitusten ymmärtäminen”)?

Etsi ajatusta vastaava jae

Tukeakseen opetustaan Vapahtajan tarvitsemisesta Abinadi
lainasi joitakin profeetta Jesajan sanoja Jeesuksesta Kristuksesta.

1. Lue Moosian kirjan luku 14 ja kopioi sitten vihkoosi seuraavat
lauseet. Kirjoita kunkin lauseen jälkeen sen jakeen numero,
jossa tuo totuus on.

a. Hän kuoli jumalattomien
kanssa, vaikkei Hän
ollut tehnyt mitään väärää.

b. Hän kärsi meidän
syntiemme tähden, ja
Hänen rangaistuksensa
toi meille rauhan.

c. Useimmat ihmiset
hylkäsivät hänet, mikä
aiheutti Hänelle paljon
murhetta.

d. Hän eri yrittänyt
puolustella itseään eikä
pelastaa omaa henkeään.

e. Jeesus Kristus oli vanhurskas palvelija, joka tulee
sovituksensa ansiosta pelastamaan monia ihmisiä.

Onko sinulla koskaan ollut tilaisuutta jutella jonkun toiseen
kristilliseen kirkkoon kuuluvan kanssa siitä, minkälainen
Jumala on? Useimmat muut kristilliset kirkot opettavat
kolminaisuusoppia, jonka mukaan Isä Jumala, Jeesus Kristus
ja Pyhä Henki ovat saman Olennon kolme eri ilmentymää
tai ilmenemismuotoa. Nähdessään Isän ja Pojan pyhässä
lehdossa profeetta Joseph Smith sai tietää, että jumaluus
koostuu kolmesta erillisestä persoonasta (ks. J. S. Hist. 15–20;
LK 130:22–23).

Moosian kirjan luvussa 15 Abinadi opettaa, että Jeesus on
”Isä ja Poika” ja että ”he ovat yksi Jumala, itse taivaan ja
maan iankaikkinen Isä” (jakeet 2, 4). Tämä voi aluksi tuntua
hämmentävältä, mutta kun se ymmärretään kunnolla, se
paljastaa erään sellaisen olennaisen totuuden jumaluudesta,

Moosia 15–16
Abinadi kertoo Jeesuksesta Kristuksesta

ja selittää, ketkä tullaan pelastamaan
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etenkin Jeesuksesta Kristuksesta, jonka jätämme usein
huomiotta. Ole tarkkana, ettet jätä tuota totuutta huomaamatta
tutkiessasi Abinadin todistusta.

Moosian kirjan luvut 15–16 päättä-
vät Abinadin opetukset kuningas
Nooalle ja tämän jumalattomille
papeille. Etsi hänen seli-
tyksensä sille, ketkä tulevat
pelastumaan Jeesuksen
Kristuksen sovitustyön
kautta ja ketkä eivät
tule lunastetuiksi.
Näiden lukujen
lopussa osaat
paremmin selittää,
mitä meillä on
odotettavissa kun
koko ihmiskunta nousee ylös. Abinadi

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Moosia 15

Moosia 15:1–7 – Millä tavalla Kristus on sekä Isä
että Poika?
Vuonna 1916 ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista
apostolin koorumi antoivat yksityiskohtaisen selvityksen Isästä
ja Pojasta (ks. ”Isä ja Poika – ensimmäisen presidenttikunnan
ja kahdentoista neuvoston opillinen selvitys”, julkaisussa James
E. Talmage: Uskonkappaleet, 1985, s. 517–527). Seuraavassa
on joitakin esimerkkejä siitä, millä tavalla he opettivat sitä, että
Jeesus Kristus esitetään Isänä:

1. Hän on kaiken Luoja, ja sen tähden Häneen viitataan monissa
pyhien kirjoitusten kohdissa sanoilla ”itse taivaan ja maan
iankaikkinen isä” (ks. Moosia 15:4; 16:15; Al. 11:38–39; Et. 4:7).

2. Hän on kaikkien niiden Isä, jotka ottavat vastaan Hänen
sovitusuhrinsa ja tekevät Hänen kanssaan liiton noudattaa
Hänen iankaikkisen evankeliuminsa lakeja (ks. Moosia 5:7;
15:10–13; Et. 3:14; LK 25:1).

3. Hän on Isä ”jumalallisen valtuuden asettamisen kautta”. Tällä
tarkoitetaan sitä, että Vapahtaja on Isänsä täysin hyväksymä
ja valtuuttama edustaja, ja mitä tahansa Hän tekeekin Isänsä
tahdon toimeenpanijana, sillä on pysyvä ja sitova vaikutus,
koska sen tekee Isän valittu edustaja.

Moosia 15:21 – Mikä on ensimmäinen ylösnousemus?
”Ensimmäinen ylösnousemus”, johon Abinadi viittasi, alkoi
Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksesta. Tuolloin monet niistä,
jotka olivat kuolleet ennen Häntä ja jotka ansaitsivat selestisen
kirkkauden, nousivat ylös. Kun Vapahtaja saapuu jälleen, Hänen

Alistanut lihan (jae 2) – Tehnyt fyysisen ruumiin kuuliaiseksi

tullessaan koittaa niin kutsuttu ensimmäisen ylösnousemuksen
aamu, jolloin muut, jotka ovat kuolleet ja jotka ansaitsevat
selestisen kirkkauden, tulevat nousemaan ylös (ks. LK 88:96–98).
Ensimmäinen ylösnousemus jatkuu tuhatvuotisen valtakunnan
loppuun asti. (Ks. McConkie, Mormon Doctrine, s. 640.)

Moosia 16

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi tehtävistä A–D ja yksi tehtävistä E–F tutkiessasi
Moosian kirjan lukuja 15–16.

Tee yhteenveto opista

Tutki Abinadin sanoja kohdasta Moosia 15:1–7 ja selitä,
kuinka Jeesus on ”Isä ja Poika” (saadaksesi lisäapua, ks. kohdan
Moosia 15:1–7 osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”).

Mikä on kysymys?

Seuraavat ilmaisut ovat kohdasta Moosia 15:8–9. Nuo jakeet
selittävät, millä tavalla Jeesus Kristus vapauttaa meidät synnistä
ja kuolemasta. Mieti kutakin ilmaisua ja keksi kysymys, johon
kyseinen ilmaisu voisi vastata.

Etsi luettelo

Abinadi esitti esimerkkejä niistä, joille Jeesus Kristus on Isä.

1. Tutki kohtaa Moosia 15:11–13 ja mainitse kaksi ihmisryhmää,
joita tullaan kutsumaan Jeesuksen Kristuksen ”perillisiksi”
(eli lapsiksi).

2. Lue jakeet 14–17 ja kuvaile vielä yhtä ryhmää, jota voitaisiin
kutsua Kristuksen ”perillisiksi”, koska he tekevät samoja
asioita kuin ensimmäisessä luettelossasi olevat.

”Murtanut kuoleman
kahleet”

”Rukoilla ihmislasten
puolesta”

”Täynnä sääliä”

”Ottanut kantaaksensa
heidän syntinsä”

”Tyydyttänyt oikeudenmu-
kaisuuden vaatimukset”

Vastaus Mikä on kysymys?

Lihalliseksi, aistilliseksi
ja perkeleelliseksi (jae 3) –
Sellaiseksi, joka ajattelee

vain fyysisiä nautintoja ja
maailmallisia haluja
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Ketkä tulevat esiin ensimmäisessä
ylösnousemuksessa?

Kohdassa Moosia15:19–26 Abinadi kuvaili kolmea ihmisryhmää,
jotka tulevat esiin ensimmäisessä ylösnousemuksessa periäkseen
iankaikkisen elämän.

1. Lue nuo jakeet ja etsi avainsanat uskoneet, tietämättömyydessänsä
ja lapset. Kirjoita kutakin kolmea ryhmää kuvaileva lause.

2. Yksi niistä siunauksista, joita elävien profeettojen olemassaolo
tuo mukanaan, on se, että he voivat selventää oppia. Voi
näyttää siltä, että Abinadi sanoi kaikkien, jotka ovat kuolleet
kuulematta koskaan evankeliumia, saavan iankaikkisen
elämän, mutta asianlaita ei ole niin. Lue Opin ja Liittojen
Kirjasta kohta 137:7–9 ja selitä, kuinka nuo jakeet selventävät
sitä, ketkä niistä ihmisistä, jotka ovat ”kuolleet tietämättä
tästä evankeliumista” saavat periä selestisen valtakunnan.

3. Lue kohta Moosia 15:26–27 ja kuvaile niitä, jotka eivät tule
esiin ensimmäisessä ylösnousemuksessa.

Vastaa kirjeeseen

Kuvittele, että olet saanut seuraavan kirjeen ystävältä, jonka
tapasit matkoilla viime kesänä. Käytä totuuksia, jotka Abinadi
opetti Moosian kirjan luvussa 16, ja kirjoita vihkoosi vastaus
ystäväsi kysymyksiin.

Rakas ystävä,
Olen ajatellut viimekesäistä keskusteluamme. Tunsin 
jotakin erilaista, kun kerroit minulle, mihin uskot. Kun 
ajattelin sitä, mitä sanoit Jeesuksesta Kristuksesta, 
minua hämmensi eräs asia. Sanoit uskovasi, että Jeesus 
on sinun Vapahtajasi. En ymmärrä, miksi meidän tulisi 
pelastua tai miltä meidän tulisi pelastua. Jos kerran 
Jumala on luonut meidät, emme voi olla kovin pahoja. 
Minuun teki myös vaikutuksen se rauha, jonka sinun 
uskosi näyttää sinulle antavan. Vaikutat onnellisemmalta 
kuin minä. Miksi näin on? Mitä tapahtuu, jos en usko 
niin kuin sinä enkä tee sitä, mitä sinun kirkkosi opettaa? 
Toivon, että sinulla on aikaa vastata, koska haluaisin 
todella tietää, mihin sinä uskot.

Ystäväsi.

Täydennä lause

Kohdassa Moosia 16:6–9 Abinadi todisti, kuinka kuolema
kukistetaan koko ihmiskunnan puolesta Jeesuksen Kristuksen
voimalla. Täydennä seuraavat lauseet käyttäen hyväksesi sitä,
mitä opit noista jakeista:

1. Jos Kristus ei olisi tullut, niin . . .

2. Jos Kristus ei olisi voittanut kuolemaa, niin . . .

3. Hänen ylösnousemuksensa ansiosta . . .

4. Koska Kristus on maailman elämä ja valo, niin . . .

5. Abinadin opettamat totuudet vaikuttavat minun elämääni,
koska . . .

Moosian kirjan luvuissa 12–16 Abinadi torui
kuningas Nooaa ja hänen jumalattomia
pappejaan ja kehotti heitä tekemään paran-
nuksen. Kuten voi odottaakin, jumalaton
kuningas hylkäsi sanoman ja määräsi
Abinadin surmattavaksi. Mutta
yksi kuningas Nooan papeista
uskoi Abinadin sanomaan ja teki
parannuksen. Hän yritti jopa pelastaa
Abinadin. Tällä miehellä on tärkeä osa
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Moosia 17–18
Alma uskoo Abinadia
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1. Lue kohta Moosia 17:6–8 ja aiempi Limhin selitys kohdasta
Moosia 7:26–28. Mikä heidän syytöksensä Abinadia vastaan
oli?

2. Miksi arvelet Nooan ja hänen pappiensa olleen niin vihaisia
tuon ”rikoksen” tähden?

Kirjoita silminnäkijän kertomus

Kohdassa Moosia 17:9–20 on Abinadin viimeinen todistus ja
profetia. Tutki kyseisiä jakeita ja kirjoita sitten kertomus tapahtu-
mista ikään kuin olisit ollut paikalla sanomalehden toimittajana.
Muista selittää, mitä Abinadi lisäsi profetiassaan siihen, mitä
hän oli jo profetoinut kuningas Nooasta kohdassa Moosia 12:3.

Esitä nykyajan esimerkki

Ennen kuin Alma kehotti ihmisiä ottamaan vastaan kasteen,
hän selitti heille joitakin niistä lupauksista, joita tuossa liitossa
tehdään.

1. Tee vihkoosi oheisen kaltainen kaavio. Tutkiessasi kohtaa
Moosia 18:8–10 käytä hyväksesi suluissa olevia sanoja,
jotka auttavat sinua nimeämään Alman mainitsemat vaati-
mukset, meidän antamamme lupaukset sekä Herran antamat
lupaukset. Täydennä kaavio löytämilläsi tiedoilla. Voit
halutessasi merkitä ja numeroida kyseiset lupaukset pyhiin
kirjoituksiisi.

2. Valitse kolme niistä
lupauksista, jotka annamme
kasteen yhteydessä, ja esitä
nykyaikainen esimerkki
siitä, mitä ne tarkoittavat
kirkossa tänä päivänä.

1. (halajatte) 1. (kuormia) 1. (lunastaisi)

2. (murehtia) 2. (ensimmäisessä)

3. (lohduttaa) 3. (iankaikkinen)

4. (todistajina) 4. (Henkeänsä)

5. (palvella)

6. (pitää)

Lähtövaatimus Mitä minä lupaan Mitä Herra lupaa

Moosian kirjan koko loppuosassa. Minkälaista rohkeutta arvelet
sen vaatineen, että hän vastusti kuningasta ja muita pappeja
sekä puolusti miestä, jolle he olivat vihaisia ja jonka he halusivat
tappaa?

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Moosia 18:13 – Millä tavalla Alma sai valtuuden kastaa?
Presidentti Joseph Fielding Smith on opettanut: ”Voimme
päätellä, että ennen kuin kuningas Nooan vaikutus sekoitti
Almaa ja muita, Almalla oli pappeus. Sillä, oliko asianlaita niin
tai näin ei ole merkitystä, koska Moosian kirjassa sanotaan
selvästi, että hänellä oli valtuus [ks. Moosia 18:13, 18].” (Answers
to Gospel Questions, osa 3, s. 203.)

Moosia 18:14–15 – Voiko kukaan kastaa itsensä?
Kun Alma kastoi Heelamin Mormonin vesissä, hän sekä Heelam
hautautuivat veteen. Seuraavan kasteen yhteydessä Alma meni
toisen kerran veteen, mutta ei enää itse hautautunut veteen.
Presidentti Joseph Fielding Smith on selittänyt: ”Sen tähden kun
Alma kastoi itsensä Heelamin mukana, ei ollut kysymys siitä, että
Alma kastoi itsensä, vaan tämä tapahtui yksinomaan merkkinä
Herralle hänen nöyryydestään ja täydellisestä parannuksestaan”
(Kokoelma vastauksia evankeliumin kysymyksiin, 1972, s. 222).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B ja yksi tehtävistä C–E tutkiessasi Moosian
kirjan lukuja 17–18.

Mitä sellaista Abinadi teki, minkä
vuoksi hän ”ansaitsi kuoleman”?

Kun kuningas Nooa ja hänen pappinsa olivat kuunnelleet
Abinadia, heiltä kesti kolme päivää löytää syytös Abinadia
vastaan voidakseen julistaa, että hän ”ansaitsi kuoleman”
(ks. Moosia 17:6–8).
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Vertaile tunteitasi

Kohdassa Moosia 18:11–16 kerrotaan, mitä tapahtui ja miltä
ihmisistä tuntui, kun Alma kastoi Mormonin vesissä. Kirjoita
vihkoosi kappale, jossa kuvailet omia kasteeseesi liittyviä
tuntemuksiasi. Millä tavalla olet nähnyt Herran lupausten
toteutuvan omassa elämässäsi? Mitä arvostat kasteessasi
enemmän nyt kuin silloin?

Kirjoita kuvaus kirkon johtajasta

Kastettuaan ihmiset Alman täytyi järjestää kirkko autiomaassa
pitääkseen heistä huolta. Kohdassa Moosia 18:18–26 kerrotaan
hänen kutsumistaan papeista eli kirkon johtajista.

1. Tutki kyseisiä jakeita ja kirjoita sitten kuvaus noille kirkon
johtajille asetetuista vaatimuksista. (Esimerkiksi: ”Kirkon
johtajan on oltava . . .”) Millä tavalla nuo vaatimukset ovat
samanlaisia kuin ne, jotka liittyvät piispan tai
seurakunnanjohtajan kutsumiseen tänä päivänä?

2. Lue kohta Moosia 18:21–30 ja kirjoita toinen kuvaus siitä,
mitä uusilta jäseniltä odotetaan.

3. Miksi arvelet noiden ihmisten olleen niin onnellisia?

Oletko koskaan nähnyt jonkun kiusatun nousevan vastus-
tamaan kiusaajaansa? Moosian kirjan luvusta 19 voit lukea
siitä, kuinka Gideon nousi vastustamaan jumalatonta kuningas
Nooaa. Voit myös lukea siitä, kuinka kuningas Nooa pelastui

Moosia 19
Jumalattoman kuningas Nooan loppu

Gideonin käsistä mutta ei Abinadin profetialta. Huomaa
tätä lukua lukiessasi myös se, kuinka Abinadin profetia kansasta
toteutui.

Kuningas Nooa Kuningas Limhi

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee yksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Moosian kirjan
lukua 19.

Piirrä kohtaus kertomuksesta

Luettuasi Moosian kirjan luvun 19 valitse kertomuksesta yksi
kohtaus ja tee siitä yksinkertainen piirros vihkoosi. Sisällytä siihen
kaikki tärkeät yksityiskohdat valitsemastasi kohdasta. Selitä
piirroksen viereen, mitä piirsit, ja luettele kuvittamasi jakeet.

Etsi profetiaa vastaava toteutuminen

1. Kertaa Abinadin profetiat kuningas Nooasta ja hänen kansas-
taan kohdasta Moosia 12:2–3. Tutki sitten Moosian kirjan
lukua 19 ja etsi sekä luettele jakeet, joissa osoitetaan noiden
kahden profetian toteutuminen. Voit halutessasi kirjoittaa
pyhien kirjoitustesi marginaaliin viittauksen profetiaan sen
toteutumista osoittavan jakeen viereen.

2. Selitä vihkoosi kunkin profetian toteutuminen.

Haastattelu

Kuningas Nooan kohtaloa kuvaillaan kohdassa Moosia 19:18–24.
Kuvittele olevasi uutistoimittaja, joka kulki Gideonin miesten
mukana ja haastatteli yhtä kuningas Nooan kanssa lähtenyttä
miestä. Kirjoita, millä tavalla arvelisit hänen vastaavan seuraaviin
kysymyksiin:

• Miksi lähdit kuninkaan mukaan etkä jäänyt perheesi luokse?

• Miksi kuningas ei ole nyt kanssasi?

• Mitä hänelle tapahtui?

• Mitä papeille tapahtui?

• Miksi palaat takaisin?

• Jos sinun täytyisi tehdä se uudestaan, mitä tekisit toisin?
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Useimmat kuningas Nooan papit olivat jumalattomia miehiä.
Moosian kirjan luvusta 20 voit lukea, kuinka he pysyivät
jumalattomuudessaan senkin jälkeen kun kuningas Nooa tapet-
tiin ja he joutuivat pakenemaan henkensä edestä autiomaahan.
Lukiessasi tätä lukua kiinnitä huomiota siihen, millainen voima
Limhin kansalla oli taistellessaan vanhurskaan asian puolesta.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Moosian kirjan lukua 20.

Mitä saat tietää Gideonista?

Olet jo lukenut useista
tapahtumista, joissa
Gideon on osallisena.
Hän nousi esimer-
kiksi vastustamaan
kuningas Nooaa
ja lähetti miehiä
ottamaan selvää, mitä
kuninkaalle ja hänen
kanssaan paenneille
perheensä jättäneille
miehille tapahtui
(ks. Moosia 19).

Tutki Moosian kirjan lukua 20 ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

1. Mikä virka Gideonilla oli kuningas Limhin alaisuudessa?

2. Mitä Gideon teki estääkseen laamanilaisia hyökkäämästä enää
heitä vastaan (ks. Moosia 20:14–24)?

3. Mikä oli Gideonin mukaan syynä Limhin kansan kärsimään
ahdistukseen?

4. Mitä tämä paljastaa siitä, minkälainen mies Gideon oli?

Tee koekysymyksiä

Sen perusteella mitä olet lukenut Moosian kirjan luvusta 20,
kirjoita viisi kysymystä kyseisen luvun tärkeistä tapahtumista tai
periaatteista. Muista liittää mukaan kunkin kysymyksen jälkeen
vastaus sekä jakeet, joista vastaus löytyy.

Moosia 20
Limhin kansa taistelee

puolustaakseen perheitään

Jos eläisit sellaisen vihollisen orjuudessa, joka käyttäisi sinua
kuormajuhtana ja pakottaisi kantamaan raskaita taakkoja, mitä
tekisit saadaksesi vapautesi takaisin? Minkä puoleen kääntyisit
saadaksesi apua? Lukiessasi Moosian kirjan lukuja 21–22
kiinnitä huomiota siihen, mitä Limhin kansa teki vastaavassa
tilanteessa. Huomaa myös, millä tavalla Abinadin profetiat
jatkoivat toteutumistaan.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Moosia 21:22–24 – Kaksi kertomusta liittyy jälleen yhteen
On hyödyllistä muistaa, että Moosian kirjan luvut 1–8 ovat
Mormonin lyhennelmä Moosian aikakirjasta, ja ne sisältävät
kertomuksen nefiläisistä Sarahemlassa Moosia toisen hallituskau-
teen asti (ks. ”Mormonin Kirjan aikajatkumo”, s. 198). Moosian
kirjan luvut 9–22 on otettu Senifin aikakirjasta, ja ne kertovat
nefiläisistä, jotka lähtivät Sarahemlasta Moosia ensimmäisen
aikana ja seurasivat Senifiä takaisin Lehi-Nefin maahan.

Pohjoinen meri Pohjoinen meri

S iidoninvirta

Itäinen meri

Läntinen meri

Lehi-Nefin 
maa

Kuninkaat: 200–121 eKr.

Sarahemlan maa

Senifin siirtokunta

Moosia 
ensimmäinen 

(Om. 19)

Benjamin 
(Om. 23)

Moosia toinen 
(Moosia 6:3)

Senif 
(Moosia 7:9; 
21–22; 9:1) Nooa

(Moosia 11:1)

Limhi 
(Moosia 19:26)

Moosia 21–22
Orjuus ja vapautus
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Voimme lukea Moosian kirjan luvuista 7–9, että Moosia toinen
lähetti Ammonin johtaman retkikunnan ottamaan selvää, mitä oli
tapahtunut Senifin siirtokunnalle, joka oli lähtenyt Sarahemlasta
yli viisikymmentä vuotta aiemmin. Ammon tapasi Senifin pojan-
pojan kuningas Limhin ja hänen kansansa, jotka elivät laamani-
laisten orjina. Moosian kirjan luvusta 21 voimme lukea Ammonin
ja hänen miestensä saapumisesta Limhin näkökulmasta.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Moosian kirjan
lukuja 21–22.

Millä tavalla tämä profetia toteutui?

Vaikka Abinadi oli surmattu kauan sitten, hänen profetiansa
toteutuivat edelleen.

1. Vertaile kohtia Moosia 12:1–8 ja 21:1–3. Kerro, mitä sellaista
Limhin kansalle tapahtui, mistä Abinadi oli profetoinut.

2. Vertaile kohtia Moosia 11:23–25 ja 21:13–15. Kerro, mitä
muuta sellaista Limhin kansalle tapahtui, mistä Abinadi oli
profetoinut.

Etsi todellinen syy

Aivan kuten profeetta Abinadi oli profetoinut, Limhin kansa
joutui laamanilaisten orjuuteen. Piirrä vihkoosi oheisen kaltainen
taulukko.

1. Tutki ensimmäisen sarakkeen jakeita ja kirjoita samaan sarak-
keeseen lyhyesti kustakin Limhin kansan yrityksestä paeta
laamanilaisten orjuudesta. Kirjoita sitten toiseen sarakkeeseen
kunkin yrityksen tuloksista.

2. Kertaa, mitä Abinadi profetoi kohdassa Moosia 11:23 ja käytä
hyväksesi tuota jaetta selittääksesi todellisen syyn siihen, miksi
ensimmäiset neljä pakoyritystä epäonnistuivat.

3. Miksi arvelet Ammonin ja hänen miestensä tulleen
Sarahemlasta vasta sen jälkeen kun Limhi ja hänen kansansa
”nöyrtyivät syvimpään nöyryyteen” ja ”huusivat voimallisesti
Jumalan puoleen” (Moosia 21:14)?

4. Keneltä arvelet Gideonin saaneen innoitusta onnistuneen
pakosuunnitelman keksimiseksi?

Moosia 21:6–9

Moosia 21:10–11

Moosia 21:12

Moosia 21:25–26
(Moosia 8:7–8)

Moosia 21:13–15; 22:1–16

Pakoyritykset Tulokset 

5. Ajattele sitä ”orjuutta”, joka tulee siitä, kun antaa periksi
Saatanan houkutuksille. Mitä sellaista näet Limhin kansan
kokemuksessa, joka voisi soveltua omiin pyrkimyksiisi
vapautua synnin orjuudesta?

Piirrä kartta

Tutki kohtia Moosia 21:23–27 ja Moosia 8:7–9 ja piirrä kartta, josta
näkyy, mitä reittiä Limhin neljänkymmenen miehen retkikunta
mahdollisesti kulki. Näytä maa, jota he etsivät, ja maa, jonka he
sen sijaan löysivät. Käytä apunasi tässä oppaassa olevaa kuvaa
Mormonin Kirjan maista (s. 197).

Limhin kansan päästyä turvallisesti takaisin Sarahemlaan
Moosian kirjan luvuissa 23–24 siirrytään Limhin kansasta
kertomukseen siitä, mitä tapahtui Almalle ja häntä seuranneille
uskoville. Luvusta 18 voimme lukea heidän pelastumisestaan
kuningas Nooan sotajoukkojen käsistä. Lukiessasi näitä lukuja
saat myös tietää, mitä tapahtui Alman aiemmille kumppaneille –
kuningas Nooan jumalattomille papeille. He elivät edelleenkin
jumalattomien tapojensa mukaan. Pane lukiessasi merkille,
kuinka Abinadin profetiat jatkoivat toteutumistaan.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Moosia 23

Paula (jae 9) – Ansa

Kahleista (jae 13) – Orjuudesta

Synnin kahleista (jae 13) –
Henkilökohtaisen vapauden
rajoituksista, jotka ovat
seurausta synnistä

Moosia 23–24
Alman kansan orjuus ja vapautus
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Moosia 23:21–24 – Alman kansan orjuus
Abinadin profetia kuningas Nooasta ja hänen kansastaan oli
kaksiosainen. Kun Abinadi varoitti heitä ensimmäisen kerran,
hän kertoi heille, että he saisivat kärsiä ahdistusta ja orjuutta,
mikäli eivät tekisi parannusta (ks. Moosia 11). Kun hän varoitti
heitä toisen kerran kaksi vuotta myöhemmin, he eivät olleet
vieläkään tehneet parannusta. Toisessa varoituksessaan hän
kertoi heille, että he joutuisivat varmuudella kokemaan orjuuden
ja ahdistuksen ja jos he eivät sittenkään tekisi parannusta, he
tuhoutuisivat (ks. Moosia 12). Vaikka Alma ja hänen kansansa
tekivät parannuksen Abinadin toisen varoituksen jälkeen, he eivät
tehneet parannusta kylliksi nopeasti välttääkseen profetoidun
orjuuden ja ahdistuksen.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–D) tutkiessasi Moosian kirjan
lukuja 23–24.

Eri kansojen ja paikkojen
ymmärtäminen

Oheinen kaavio on osa kohdasta ”Mormonin Kirjan aikajatkumo”
(ks. s. 198). Piirrä tai kopioi vihkoosi samanlainen kaavio. Sen
mukaan, mitä olet lukenut Moosian kirjan luvuista 1–24, kirjoita
seuraavat nimet ja paikat kaavioon oikeille kohdilleen: Senif,
Moosia ensimmäinen, kuningas Nooa, Abinadi, kuningas
Benjamin, kuningas Moosia toinen, kuningas Limhi, Alma
vanhempi, Sarahemlan maa, Lehi-Nefin maa.

Selitä odottamattomat tapahtumat

Kohdassa Moosia 23:16–24:4 on joitakin tapahtumia, jotka
saattavat vaikuttaa epätavallisilta. Tutki oheisia kysymyksiä ja
selitä, miksi arvelet kunkin asian tapahtuneen sillä tavoin:

Laamanilaiset

Nefiläiset

200 100

Li
m

hi

A
bi

na
di

N
oa

h

Z
en

iff
i

1. Miksi arvelet Herran antaneen Alman ja hänen kansansa
joutua laamanilaisten orjuuteen, vaikka he olivat tehneet paran-
nuksen ja olivat vanhurskaita? (Muista sisällyttää vastauk-
seesi se, mitä opit kohdista Moosia 11:23; 12:1–2; saadaksesi
lisäapua, ks. kohdan Moosia 23:21–24 osio ”Pyhien kirjoitusten
ymmärtäminen”.)

2. Miksi arvelet (Limhin kansaa jahdanneen) laamanilaisten
sotajoukon säälineen Almaa ja hänen kansaansa?

3. Miksi arvelet laamanilaisten tytärten anoneen laamanilaisilta
armoa niille jumalattomille papeille, jotka olivat siepanneet
heidät?

4. Miksi arvelet Amulonin ja muiden jumalattomien pappien
saaneen korkea-arvoisen aseman laamanilaisten keskuudessa?

Vertaile luonnetta

Sekä Amulon että Alma olivat olleet kuningas Nooan pappeja,
mutta sen jälkeen he olivat valinneet hyvin erilaisen tien.

1. Tutki kohtia Moosia 23:6–20 ja 24:8–12 ja kirjoita kappale, jossa
kerrot, millainen henkilö Almasta oli tullut verrattuna siihen,
millainen Amulon oli.

2. Mitä nuo eroavuudet opettavat sinulle siitä, millä tavalla
todistus evankeliumista vaikuttaa ihmisiin? Miksi arvelet
jumalattomien tulevan niin vihaisiksi niitä kohtaan, jotka
yrittävät olla hyviä?

Vertaile pakoyrityksiä

Tavoissa, joilla Alma ja hänen kansansa vapautettiin laamani-
laisten käsistä ja joilla Limhi ja hänen kansansa vapautettiin,
on joitakin mielenkiintoisia eroavuuksia. Tutkittuasi Moosian
kirjan lukuja 21–24 vastaa seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitä eroja huomaat siinä, milloin kumpikin ryhmä päätti
kääntyä Herran puoleen rukoillakseen vapautusta (vertaa
kohtia Moosia 21:11–15 ja 23:25–29; 24:9–12)?

2. Mitä eroa huomaat tavassa, jolla Herra auttoi kumpaakin
ryhmää kantamaan taakkojaan (vertaa kohtia Moosia 21:15–17
ja 24:13–15)?

3. Mitä eroja huomaat Herran osallisuudesta siinä, mitä tapahtui
laamanilaisvartijoille, jotka päästivät kummankin ryhmän
pakenemaan (vertaa kohtia Moosia 23:3–11 ja 24:16–19)?
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4. Mitä eroja huomaat Herran osallisuudesta siinä, mitä tapahtui
sotajoukoille, jotka lähetettiin ottamaan kiinni kutakin ryhmää
(vertaa kohtia Moosia 22:13–16 ja 24:20–25)?

5. Millä tavalla nykyajan koettelemukset ja haasteet muistuttavat
niitä, joita Alman kansa kohtasi?

6. Mainitse esimerkkejä siitä, millä tavoin ihmiset nykyään
paaduttavat sydämensä.

Eri nefiläisjoukot olivat lopultakin turvallisesti yhdessä
Sarahemlan maassa. Kuvittele olevasi nefiläinen, joka oli
ollut Sarahemlassa koko ajan. Mitä olisit mahtanut ajatella
kuultuasi Limhin kansan ja Alman kansan kertomukset?
Pane merkille, mitä kuningas Moosia toinen ja Alma tekivät
Sarahemlan kansan hyvinvoinnin vuoksi.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Moosia 25:1–4, 13 – Kuka oli nefiläinen?
Mormonin Kirjan kansojen kaksi pääryhmää olivat nefiläiset ja
laamanilaiset. Kumpikaan ryhmä ei kuitenkaan koostunut
pelkästään yhdestä kansasta. Laamanilaisiin kuuluivat paitsi
Laamanin, Lemuelin ja heidän luokseen jääneiden Lehin joukkoon
kuuluneiden jälkeläiset, myös ne jumalattomat nefiläiset, jotka
liittyivät heihin myöhemmin. Nefiläisiin kuuluivat Nefin sekä
häntä seuranneiden Lehin joukkoon kuuluneiden jälkeläiset sekä
Sarahemlan kansa (ks. Moosia 25:13).

Laamanilaiset Nefiläiset

Laamanin ja Lemuelin 
jälkeläiset

Nefiläiset 
toisinajat-

telijat

Sarahemlan 
kansa

Nefin 
jälkeläiset

Kaavion suhteet ovat arvioita

Moosia 25
Alma järjestää Jumalan kirkon

Voi olla helpompaa muistaa, että yleisesti ottaen nefiläiset olivat
niitä, jotka noudattivat Jeesuksen Kristuksen evankeliumia, ja
laamanilaiset niitä, jotka eivät tehneet niin. Laamanilaisia oli yli
kaksi kertaa enemmän kuin nefiläisiä ja Sarahemlan kansaan
kuuluvia yhteensä (ks. Moosia 25:2–3).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Moosian kirjan lukua 25.

Miltä heistä tuntui?

Kun ihmiset kuulivat kertomuksia siitä, mitä kuningas Nooan
aikana ja sen jälkeen tapahtui, he joutuivat ”ihmetyksen ja
hämmästyksen valtaan” (Moosia 25:7). Lue seuraavat jakeet ja
kerro, mitä he kuulivat ja miltä heistä tuntui. Numero 1 on
annettu esimerkiksi.

1. Moosia 25:8 – He kuulivat, kuinka Limhin kansa vapautui
laamanilaisten orjuudesta. Se täytti heidät suurella ilolla.

2. Moosia 25:9

3. Moosia 25:10

4. Moosia 25:11

5. Moosia 25:12

Kokous Sarahemlassa

1. Voimme lukea kohdasta Moosia 25:1, että Moosia kutsui
koko kansan kokoon. Tätä kokoontumista voisi verrata yleis-
konferenssiin, joita pidetään nykyään säännöllisesti kirkossa.
Tee vihkoosi oheisen kaltainen esityslista tai raportointilomake
ja täytä se tutkittuasi lueteltuja jakeita.

2. Millä tavalla heidän kokemuksiaan voi soveltaa omaan
aikaamme?

3. Mitä Herra teki näille ihmisille kohdan Moosia 25:24 mukaan?

4. Miksi mielestäsi on tärkeätä tietää, mitä Herra teki heille?

Ajankohta: (ks. kohdassa Moosia 24:25 ehdotetut 
ajankohdat)

Johtava auktoriteetti: (ks. Moosia 25:1)

Ensimmäinen puhuja: (ks. Moosia 25:5)
Aihe: (ks. Moosia 25:5–6)
Kansan reaktio: (ks. Moosia 25:7–13)

Toinen puhuja: (ks. Moosia 25:14)
Aihe: (ks. Moosia 25:15–16)
Kansan reaktio: (ks. Moosia 25:17)

Konferenssin jälkeen:
(Lue kohta Moosia 25:18–23 ja kerro, mitä Sarahemlassa
tapahtui tämän tärkeän konferenssin jälkeen.)

Sarahemlan kokouksen esityslista
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Nyt kun kaikki nefiläiset olivat päässeet turvallisesti takaisin
Sarahemlaan ja vapautuneet laamanilaisten käsistä, voisi
olettaa, että elämä olisi rauhallista ja ongelmatonta. Mutta
elämässä ei useinkaan tunnu käyvän niin. Monilla nefiläisten
joukossa olevilla aikuisilla oli ensi käden kokemuksia niistä
vakavista koettelemuksista, jotka ovat seurausta jumalattomuu-
desta sekä siitä ilosta, joka tulee Herran anteeksiannon ja
vapautuksen saamisesta. Heidän lapsillaan ei kuitenkaan ollut
ollut noita samoja kokemuksia, ja monet heistä hylkäsivät
vanhempiensa opetukset ja todistukset. Onko nykyäänkin nuoria,
jotka kamppailevat samalla tavoin ja kapinoivat vanhempiaan
vastaan? Lukiessasi Moosian kirjan lukua 26 kiinnitä huomiota
siihen, minkä Herra nimesi sellaisen kapinoinnin syyksi ja
mihin se johtaisi.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Moosia 26

Moosia 26:5–12 – Jumalan lait ja ihmisten lait
On tärkeätä ymmärtää, että synti voi olla eri asia kuin rikos.
Rikos on rikkomus maan lakeja kohtaan, kun taas synti on rikko-
mus Jumalan lakeja kohtaan. Usein jokin teko voi olla kum-
paakin, mutta jotkin synnilliset teot eivät ehkä ole ihmisten lakien
vastaisia. Alma pyysi kuninkaalta apua kansansa rikkomusten
tähden. Kuningas Moosia ymmärsi, että vaikka monet näiden
ihmisten uskomuksista olivat vääriä ja vaikka ”liukkaat sanat”
(ks. Moosia 26:6) olivat johtaneet harhaan joitakin kirkon jäseniä,
se ei ollut vastoin nefiläisten lakeja. Alma kääntyi sitten Herran
puoleen saadakseen apua siihen, kuinka kirkon jäsenten rikko-
musten kanssa piti menetellä. Ks. Opin ja Liittojen Kirjan lukua
134, jossa on nykyajan ilmoitus samasta aiheesta.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee mitkä tahansa kaksi seuraavista tehtävistä (A–D) tutkiessasi
Moosian kirjan lukua 26.

Etsi syyt

Tuntuu siltä, että jokaisessa sukupolvessa on ”nousevassa
polvessa” (Moosia 26:1) nuoria, jotka hylkäävät vanhempiensa
oppimat ja opettamat asiat. Moosian kirjan luvussa 26 kerrotaan
vastaavasta tilanteesta Sarahemlassa.

Visusti (jae 37) – Tarkalleen, varoen

Moosia 26
Nousevan polven luopumus

1. Tutki kohtaa Moosia 26:1–5 ja piirrä sitten vihkoosi oheisen
kaltainen kaavio. Korvaa laatikoiden kysymysmerkki (?)
asioilla, jotka johtivat pyhien kirjoitusten jakeissa lueteltuihin
ongelmiin tai aiheuttivat niitä.

2. Ajattele tuntemiasi ihmisiä, jotka eivät yritä ymmärtää
evankeliumia tai niitä, jotka kieltäytyvät liittymästä kirkkoon
tai olemasta aktiivisia kirkossa. Kirjoita kappale, jossa selität
näkemiäsi samankaltaisuuksia heidän ongelmiensa syiden
ja sarahemlalaisten ongelmien syiden välillä.

3. Lue kohta LK 136:32–33 ja selitä, mitä voimme tehdä
voittaaksemme nuo ongelmat ja niiden syyt.

Tunnista tapahtumasarja

Moosian kirjan luvussa
26 Mormon kuvaili erästä
vaikeaa ongelmaa, jonka
Alma kohtasi kirkon
johtajana. Opin ja Liittojen
Kirjan lopussa oleva
Virallinen julistus N:o 2
kuvaa erästä vaikeaa
ongelmaa, jonka presi-
dentti Spencer W. Kimball
kohtasi kirkon johtajana
omana aikanamme.

1. Tutki kohtaa Moosia 26:1–12 ja kuvaile Alman kohtaamaa
ongelmaa.

2. Lue Virallinen julistus N:o 2 ja kuvaile presidentti Kimballin
kohtaamaa ongelmaa.

3. Lue kohta Moosia 26:13–14 ja luettele ne sanat tai ilmaisut,
jotka kuvailevat sitä, mitä Alma tunsi ja mitä hänen täytyi
tehdä ennen kuin ”Herran ääni tuli hänelle”.

4. Tutki Virallista julistusta N:o 2 ja luettele ne sanat tai ilmaisut,
jotka kuvailevat, mitä presidentti Kimball ja ensimmäinen
presidenttikunta tekivät ennen kuin tuo ilmoitus annettiin.

5. Mitä nämä luettelot opettavat sinulle valmisteluista
ilmoituksen saamiseksi?

Mitä sellaista 
tapahtui, mikä 
johti kyseisiin 

ongelmiin?

He eivät voineet ymmärtää 
Jumalan sanaa ja heidän 

sydämensä paatuivat (jae 3).

He eivät tahtoneet tulla 
kastetuiksi eivätkä liittyä 

kirkkoon (jae 4).

?
(Ks.

jakeet 1–2)

?
(Ks. jae 4.)
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Tutki autuudesta kertovia kohtia

Kohdan Moosia 26:15–19 jokaisessa jakeessa mainitaan sana
autuas tai autuaat.

1. Tutki kyseisiä jakeita ja luettele kustakin jakeesta kaikki ne,
joiden Herra sanoi olevan ”autuaita” ja kerro, miksi he ovat
autuaita.

2. Minkä liiton eli lupauksen Herra antoi Almalle kohdassa
Moosia 26:20?

3. Lue julkaisusta Pyhien kirjoitusten opas kohta ”Valitseminen”
ja selitä, miksi arvelet Alman saaneen sellaisen lupauksen.

Etsi vastaukset

Alma kääntyi Herran puoleen ja sai ilmoituksen siitä, mitä tehdä
kirkon jäsenille, jotka syyllistyivät vakavaan syntiin. Lukiessasi
kohtaa Moosia 26:21–39 etsi vastaus seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitä Herra tekee niille, jotka uskovat ja jotka kastetaan
(ks. jakeet 21–24)?

2. Mikä on niiden kohtalona, jotka kieltäytyvät tekemästä paran-
nusta ja ottamasta evankeliumia vastaan (ks. jakeet 25–28)?

3. Mitä kirkon on tehtävä, kun jäsen syyllistyy vakavaan syntiin
ja tekee sen jälkeen parannuksen (ks. jakeet 29–31)?

4. Mitä kirkon on tehtävä, jos jäsen ei halua tehdä parannusta
(ks. jae 32)?

5. Mitä tarkoittaa ”ei luettu kirkon jäseniin kuuluviksi”
(ks. jae 36) Herran kansan keskuudessa?

6. Millainen vaikutus Alman teoilla oli kirkkoon
(ks. jakeet 37–39)?

Miltä sinusta mahtaisi tuntua, jos olisit tehnyt paljon työtä
jonkin asian eteen ja sitten joku tulisi ja yrittäisi tuhota sen,
mitä olit tekemässä? Olisiko siinä mitään eroa, jos henkilö,
joka yrittäisi tuhota työsi, olisi joku, joka on sinulle rakas?
Sekä profeetta Alma että kuningas Moosia joutuivat vastaavaan
tilanteeseen. Moosian kirjan luvusta 27 voit lukea, että ne,
jotka pyrkivät tuhoamaan näiden suurten miesten työn, olivat
heidän omia poikiaan! Kiinnitä lukiessasi huomiota jalon
isän uskoon ja taivaallisen Isän haluun palkita suuri usko.
Tämän luvun tapahtumilla oli dramaattinen vaikutus noihin
nuorukaisiin, samoin kuin nefiläisiin ja laamanilaisiin.

Moosia 27
Alma nuoremman kääntymys

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Moosia 27

Moosia 27:11–26 – Alma nuoremman ihmeellinen
kääntymys
Kertomus Alma nuoremman kääntymyksestä on ihana esimerkki
siitä, mitä Jeesuksen Kristuksen sovitus tekee niille, jotka tekevät
parannuksen. ”Herra on minut lunastanut” (Moosia 27:24)
tarkoittaa, että olen pelastettu, lunastettu vapaaksi tai vapautettu
suuresta velkataakasta (ks. jakeet 27–29). Ilmaisut ”Hengestä

syntynyt”, ”syntyä uudesti” tai
”syntyä Jumalasta” tarkoitta-
vat sitä, että siirrymme lihalli-
sesta, langenneesta tilastamme
”vanhurskauden tilaan” ja
meistä tulee ”uusia luomuk-
sia” (jakeet 24–26). Emme
ole enää synnin orjia vaan
haluamme sen sijaan tehdä
alati hyvää (ks. Moosia 5:2).

Vaikka kertomus Alma
nuoremman kääntymyksestä
on vaikuttava, presidentti Ezra
Taft Benson antoi seuraavan
varoituksen:

”Meidän on oltava varuillamme, kun me pyrimme tulemaan
enemmän Jumalan kaltaisiksi, että emme masentuisi ja menet-
täisi toivoa. Kristuksen kaltaiseksi tuleminen on koko elämän
kestävä pyrkimys, ja hyvin usein siihen liittyvä kasvu ja
muutos on hidasta, miltei huomaamatonta. Pyhissä kirjoituksissa
on merkittäviä kertomuksia miehistä, joiden elämä muuttui
dramaattisesti, aivan kuin silmänräpäyksessä: Alma nuorempi,
Paavali matkalla Damaskoon, 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.

Korskeus (jae 4) –
Kopeus, ylimielisyys

Katkeruuden sapesta (jae 29) –
Äärimmäisestä katkeruudesta
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1. Sarahemlassa olevat nefiläiset olivat kaikki kirkon jäseniä.

2. Kuningas määräsi lain, jonka mukaan jokaisen tuli kunnioittaa
kirkkoa.

3. Kirkon köyhät jäsenet valittivat, että rikkaat jäsenet kohtelivat
heitä huonosti.

4. Kirkon johtajat olivat kaikki vapaaehtoisia eivätkä saaneet
palkkaa palvelustaan.

5. Koska köyhiä jäseniä oli niin paljon, kirkko kamppaili
köyhyydessä.

Kirjoita omin sanoin

Enkelin näyttäytymisellä oli voimakas vaikutus Alma
nuorempaan.

1. Tutki kohtaa Moosia 28:13–16 ja kirjoita omin sanoin, mitä
enkeli sanoi. Muista, että enkeli oli suorapuheinen ja puhui
tavalla, joka ei antanut Almalle mahdollisuuksia esittää
tekosyitä.

2. Mitä sellaista löydät näistä jakeista, joka auttaa selittämään,
miksi Herra lähetti enkelin Alma nuoremman ja Moosian
poikien luokse?

Haastattelu

Ajattele jotakuta seurakunnassasi, vaarnassasi tai piirissäsi
olevaa henkilöä tai vaikka sukulaistasi, jonka uskoa Jumalaan ja
kuuliaisuutta evankeliumia kohtaan ihailet.

1. Haastattele tuota henkilöä ja esitä seuraavat kysymykset:

• Millä tavalla sait todistuksen Jeesuksen Kristuksen
evankeliumista?

• Saitko todistuksen yhdellä kertaa vai pidemmän ajan
kuluessa?

• Kuinka kauan sinulta on kestänyt päästä nykyiseen
kuuliaisuuden ja uskollisuuden tasoosi?

2. Kuvaile, millä tavalla hänen kokemuksensa oli samanlainen
tai erilainen verrattuna Alma nuoremman kokemukseen
kohdassa Moosia 27:23–32.

3. Lue myös presidentti Ezra Taft Bensonin sanat kohdan
Moosia 27:11–26 osiossa ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”
ja selitä, mitä olet oppinut Kristuksen kaltaiseksi tulemisen
tapahtumasarjasta.

Kerro, millä tavalla asiat olivat erilaisia

1. Kertaa kohdat Moosia 27:8–10 ja 32–37 ja kerro, millä
tavalla Alma nuorempi ja Moosian neljä poikaa muuttuivat
kääntymyskokemuksensa seurauksena.

2. Millä tavalla nuo miehet ovat esimerkkejä siitä, mitä kohdassa
Moosia 27:25–26 opetetaan? Mitä se opettaa meille todella
kääntyneestä henkilöstä?

Mutta meidän on oltava varovaisia, kun puhumme näistä
merkittävistä esimerkeistä. Vaikka ne ovat todellisia ja voimal-
lisia, ne ovat pikemminkin poikkeus kuin sääntö. Jokaista
Paavalia, jokaista Enosta 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 kaltaista elämää. He elävät hiljaa hyvää tehden, palvellen
ja omistautuen. – –

Emme saa menettää toivoa. Toivo on ihmisten sielun ankkuri.
Saatana haluaisi meidän heittävän tuon ankkurin pois. Siten
hän voi saada meidät masentumaan ja antamaan periksi. Mutta
me emme saa menettää toivoa. Herra on mielistynyt jokaiseen
yritykseen, jopa pieniin, jokapäiväisiinkin, kun pyrimme tule-
maan enemmän Hänen kaltaisekseen. Vaikka näyttää siltä, että
meillä on vielä pitkä matka tiellämme täydellisyyteen, emme
saa luopua toivosta.” (”Voimallinen sydämen muutos”, Valkeus,
maaliskuu 1990, s. 7.)

Moosia 27:29 – Kuinka kauan ”iankaikkinen vaiva”
kestää?
Ollessaan tiedottomana Alma nuorempi koki ankaria ahdistuksia,
katuen syntejään niin, että hän oli kuolemaisillaan (ks. Moosia
27:28). Hänen kärsimyksensä oli niin ankaraa, että hän kuvaili sen
olevan kidutusta ”iankaikkisella vaivalla” (jae 29). Ilmaisu
”iankaikkinen vaiva” voi olla hämmentävä, sillä tiedämme tämän
luvun perusteella, että hän oli tiedottomana vain vähän yli
kahden päivän ajan.

Meidän on ymmärrettävä, että sanalla iankaikkinen on eri merkitys
Herralle kuin maailmalle. Nykyajan ilmoituksessa Herra on
sanonut:

”Minä olen loputon, ja rangaistus, joka annetaan minun kädestäni
on loputon rangaistus, sillä Loputon on minun nimeni. Siis:

iankaikkinen rangaistus on Jumalan rangaistus” (LK 19:10–11).

Ilmaisu ”iankaikkinen vaiva” on ennemminkin kuvaus vaivan
laadusta (Jumalan vaiva) kuin kärsimyksen kestosta
(ks. LK 19:6–12). Muista myös, että tämä kuvaa rangaistusta
synneistä, joista ei ole tehty parannusta.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee mitkä tahansa kaksi seuraavista tehtävistä (A–D) tutkiessasi
Moosian kirjan lukua 27.

Valitse väittämät, jotka ovat tosia

Luettuasi kohdan Moosia 27:1–7 lue seuraavat väittämät ja
merkitse, ovatko ne tosia vai eivät. Jos arvelet väittämän olevan
väärin, kirjoita se uudelleen siten, että väittämästä tulee tosi.
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Jos sairastaisit pelottavaa tautia, joka tappaisi tuhansittain
ihmisiä kaikkialla ympärilläsi, ja sitten sinulle annettaisiin
valmistusohje tehokkaaseen lääkkeeseen, joka parantaisi
sinut täydellisesti, niin mitä tekisit tuolla valmistusohjeella?
Pitäisitkö sen vain itselläsi? Myisitkö sen? Antaisitko sen
toisille? Tilanne on tavallaan sama kuin se, joka Moosian
pojilla oli. Lukiessasi Moosian kirjan lukua 28 selvitä,
mistä ”taudista” siinä oli kyse ja mitä he tekivät saamallaan
parannuskeinolla.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Moosia 28

Moosia 28:11–19 – Missä ovat ne tiedot, jotka Moosia
käänsi näiltä kultalevyiltä
Limhin kansan löytämät kultalevyt kertovat jaredilaisten tarinan.
Moroni kirjoitti myöhemmin tuosta aikakirjasta lyhennelmän,
joka on Eterin kirja (ks. Eter 1:1). Ks. myös ”Mormonin Kirjan
päälähteet” s. 12.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Moosian kirjan lukua 28.

Kirjoita kirje kuningas Moosialle

Kohdassa Moosia 28:1–5 Mormon selitti, miltä Moosian neljästä
pojasta tuntui palvella lähetystyössä laamanilaisten keskuudessa.

1. Tutki kyseisiä jakeita ja pane merkille kaikki löytämäsi syyt
siihen, miksi he halusivat palvella lähetystyössä.

Kääntäjät (jae 20) – Uurim ja tummim (ks. myös jakeet 13–14)

Moosia 28
Kuningas Moosia, näkijä

2. Kirjoita kirje kuningas Moosialle ikään kuin olisit Ammon tai
Aaron ja selitä, minne haluat lähteä ja miksi. Muista liittää
mukaan jakeista 1–5 löytämäsi syyt.

3. Minkä noista syistä arvelet olleen kaikkein tärkein noille
miehille? Miksi?

Enemmän kuin mitään muuta, Moosian pojat halusivat palvella
lähetystyössä.

Etsi tosiasiat

Kun Moosian pojat pyysivät saada lähteä lähetystyöhön laamani-
laisten keskuuteen kuningas Moosian oli pakko tehdä joitakin
tärkeitä päätöksiä. Tutki kohtaa Moosia 28:5–20 ja etsi vastaus
seuraaviin kysymyksiin:

1. Mikä sai Moosian vakuuttuneeksi siitä, että hän antaisi
poikiensa lähteä lähetystyöhön vihollistensa laamanilaisten
keskuuteen (ks. jakeet 5–9)?

2. Mitkä kolme lupausta Herra antoi Moosialle tämän pojista
(ks. jae 7)?

3. Mistä Moosian pojat luopuivat lähteäkseen lähetystyöhön
(ks. jae 10)?

4. Mistä kolmesta levykokoelmasta jakeessa 11 puhutaan?
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5. Mitkä levyt Moosia käänsi ja kuinka hän kykeni kääntämään
ne (ks. jakeet 11–13)?

6. Missä Moosian kultalevyiltä kääntämät tiedot ovat?

7. Kenelle Moosia antoi muistiinpanonsa? Mitä se opettaa meille
Herran halukkuudesta antaa anteeksi?

Yksikään kuningas Moosian pojista ei ollut halukas palvelemaan
seuraavana kuninkaana. He valitsivat sen sijaan lähetystyön
laamanilaisten keskuudessa (ks. Moosia 28:5–10). Moosian
kirjan luvusta 29 voit lukea haasteista, jotka heidän päätöksensä
aiheutti nefiläisille ja siitä, mitä kuningas Moosia päätti tehdä.
Lukiessasi tätä lukua kiinnitä huomiota siihen, mitä hyvää
ja mitä pahaa Moosian mukaan oli kuninkaan hallitsemassa
valtiossa. Mitä muuta hallitusmuotoa hän ehdotti ja mitä etuja
ja vaaroja hän näki siinä?

Moosia 29
Kuninkaiden ajan päättyminen

ja tuomareiden ajan alku

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi Moosian kirjan lukua 29.

Tee asia selväksi

Seuraavat väitteet kannattavat kuninkuutta. Käytä hyväksesi
kohdan Moosia 29:18–25 ajatuksia ja korjaa mielestäsi väärät
väitteet.

1. Kuningas on vain yksi ihminen; hänen ongelmillaan ei ole
vaikutusta kansaan.

2. Kuningas palvelee kansan tahtoa.

3. Kuninkaat ovat maan lain alaisia.

4. Parhaita hallitusmuotoja ovat ne, joissa on kuningas.

Tunnista tärkeät periaatteet

Kohdassa Moosia 29:25–31 esitetään muutamia tärkeitä
periaatteita. Seuraavana on avainsanoja ja viitteitä Moosian kirjan
luvusta 29. Luettuasi tämän pyhien kirjoitusten kohdan kirjoita
yleisperiaate, johon siinä viitataan.

1. yleensä (jae 26)

2. hävitys (jae 27)

3. epäoikeudenmukaiset tuomiot (jakeet 28–29)

4. he itse ovat siitä vastuussa (jae 30)

5. heidän kuninkaansa ovat vastuussa (jae 31).
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Alman kirja

Kuka kirjoitti Alman kirjan?
Kuten huomaat Alman kirjan ensimmäiseltä sivulta, kirjan
koko otsikko ja johdanto selittävät, että Alma, Alman poika, jota
usein kutsutaan Alma nuoremmaksi, on se profeetta, jonka
mukaan tämä kirja on nimitetty. Kirja on Mormonin lyhennelmä
Alman kirjasta Nefin isoista levyistä (ks. ”Mormonin kirjan
päälähteet”, s. 12).

Vaikka tämä kirja on saanut nimensä Alman mukaan, se sisältää
muidenkin kirjoittajien kirjoituksia:

• Luvut 1–44 ovat Alman muistiinpanoja.

• Luvut 45–62 ovat Helamanin kirjoituksia, joka oli yksi Alman
pojista.

• Luku 63 sisältää enimmäkseen Siblonin, toisen Alman pojan,
muistiinmerkitsemää tietoa.

Mitä Alman kirjassa on?
Alman kirja on Mormonin Kirjan pisin kirja, mutta se kattaa
vajaan 40 vuoden ajanjakson (noin 91–52 eKr.). Tässä kirjassa on
joitakin Mormonin Kirjan suurenmoisimmista lähetystyökerto-
muksista. Saat esimerkiksi tietää, mitä tapahtui neljälle Moosian
pojalle, jotka kaikki valitsivat lähetystyön laamanilaisten parissa
sen sijaan että yksi heistä olisi nimitetty nefiläisten kuninkaaksi.
Voit lukea heidän päätöksestään Moosian kirjan luvusta 28.

Alman kirjassa on myös joitakin Mormonin Kirjan merkittävimpiä
opillisia opetuksia. Voit lukea periaatteista kuten:

• pappeustehtävät ennen maanpäällistä elämää

• Jeesuksen Kristuksen sovituksen voima suoda ylösnousemus
kaikille ja pelastus niille, jotka tekevät parannuksen

Moosia 

(vuosien 130 ja 92 eKr. välillä)

Alma 
(vuosien 91 ja 53 eKr. välillä)

Helaman 

(vuosien 52 ja 1 eKr. välillä)

3. Nefi 
(vuosien 1 ja 35 jKr. välillä)

4. Nefi 
(vuosien 36 ja 321 jKr. välillä)

LÄHDE

Mormonin lyhennelmä 

Nefin isoista levyistä

KIRJAT

• sanan voima on suurempi kuin miekan terän

• luomisen, lankeemuksen ja sovituksen keskeinen suhde

• kuinka usko Jeesukseen Kristukseen ja parannuksenteko auttaa
meitä olemaan kelvollisia sovituksen kautta tulevaan armoon
ja oikeudenmukaisuuden vaatimuksiin.

Alman kirjassa on myös muistiinpanoja useista sodista, erityisesti
luvuissa 43–62. Tulet huomaamaan, että vaikka näissä luvuissa
kerrotaan kauheista sodista, niissä opetetaan silti merkittäviä ja
ajattomia totuuksia, jotka ovat välttämättömiä omana aikanamme.

Alma oli Sarahemlan ylimmäinen tuomari ja kirkon johtaja.
Yksi hänen ensimmäisistä haasteistaan oli olla tuomitsemassa
Nehor-nimistä miestä, joka perusti kilpailevan kirkon, opetti
väärää oppia ja tappoi uskollisen nefiläisen. Monet ihmiset
tänäkin päivänä uskovat samoihin Nehorin opettamiin vääriin
oppeihin ja opettavat niitä. Lukiessasi Alman kirjan lukua 1
mieti, mitä Nehorin opissa on väärin ja miksi Alma sanoi sitä
vaaralliseksi.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Alma 1:12 – Mitä on pappisvalta? Mitä sellaista Nehor
opetti, mikä oli hyvin suosittua?
Nefin määritelmän mukaan ”pappien juonia on se, että ihmiset
saarnaavat ja asettavat itsensä maailman valkeudeksi, jotta
he saisivat itsellensä etua ja maailman ylistystä; mutta Siionin
menestystä he eivät etsi” (2. Ne. 26:29). Tuon määritelmän
mukaan se, mitä Nehor opetti, oli pappisvaltaa.

• Hän arvosteli kirkkoa ja opetti, että pappien ja opettajien pitäisi
saada kansan suosio (ks. Al. 1:3). Se osoittaa meille, että
hän halusi ihmisten ylistävän ja seuraavan häntä eikä Jumalaa.

• Hän opetti, että kaikille papeille ja opettajille (kuten hänelle
itselleen) pitäisi maksaa saarnaamisesta, eikä heidän pitäisi
tehdä työtä elatuksekseen (ks. jae 3). Se osoittaa, että hän halusi
hyötyä ja vaurastua muiden tekemästä työstä.

• Saadakseen palkkaa saarnaamisestaan Nehor, kuten kaikki
väärät opettajat, opetti sitä, mitä ihmiset halusivat kuulla.
Hän opetti, että ”koko ihmissuku pelastuisi viimeisenä päivänä”
(jae 4). Tuo oppi miellyttäisi suuresti tottelemattomia. Kuinka
helppoa ja lohdullista olisikaan uskoa, että jokainen pelastuu
sen sijaan että opetettaisiin, että sellaiset periaatteet kuin usko,
parannuksenteko ja kuuliaisuus ovat välttämättömät pelastuk-
selle. Se osoittaa, että Nehor oli paljon kiinnostuneempi omasta

Alma 1
Alma ja Nehor
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hyvinvoinnistaan kuin Siionin hyvinvoinnista tai siitä, että
auttaisi ihmisiä kasvamaan vanhurskaudessa.

Nehor teloitettiin Gideonin murhasta, mutta se ei lopettanut
hänen opetustensa suosiota. Jatkaessasi Mormonin Kirjan tutki-
mista tulet aika ajoin kohtaamaan kansoja (kuten amlisilaiset,
amalekilaiset, amulonilaiset ja ammonihalaiset), jotka seurasivat
Nehorin opetuksia.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee yksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Alman kirjan
lukua 1.

Korjaa opinkappaleet

Nehor syyllistyi pappisvaltaan ja murhaan.

1. Ymmärtääksesi Nehorin oppia ja pappisvallan vaaroja, piirrä
vihkoosi oheisen kaltainen taulukko.

2. Kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen kolme osa-aluetta
Nehorin opista kohdasta Al. 1:3–4.

3. Kirjoita toiseen sarakkeeseen, millä tavalla kukin hänen
opettamansa väärä oppi kuuluu pappisvaltaan kohdan
2. Ne. 26:29 mukaan (tarvittaessa ks. kohdan Al. 1:12 osio
”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”).

4. Kirjoita kolmanteen sarakkeeseen kunkin väärän ajatuksen
korjaus selityksineen siitä, mitä tosi pappeudenhaltija
opettaisi.

Onko olemassa väärä tapa puolustaa
totuutta?

Kohdassa Al. 1:19–20 voit lukea vainosta, jota kirkon jäsenet
kokivat.

1. Millä tavalla jotkut kirkon jäsenet reagoivat tuohon vainoon
(ks. jakeet 21–22)?

1.

2.

3.

Nehor Pappisvalta Pappeus 

2. Millä tavalla heidän reaktionsa vainoon vaikutti muuhun
kirkkoon ja heihin itseensä (ks. jakeet 22–24)?

3. Millä tavalla noiden jäsenten reaktio vastustukseen muistutti
Nehorin reaktiota kohdassa Al. 1:7–9?

4. Selitä, mitä tämä luku opettaa meille vainoon suhtautumisesta
ja miksi se on paras tapa.

Päivä nefiläisen teini-ikäisen elämässä

Lue kohta Al. 1:25–33, jossa kuvataan, minkälaista elämä oli
kirkossa Alman aikoina, ja tee sitten toinen seuraavista tehtävistä.

1. Kuvittele olevasi teini-ikäinen Alman aikoina. Kerro, minkä-
lainen tavallinen päiväsi saattaisi olla tuossa siunatussa
yhteisössä. Ole luova ja kuvaile perhettäsi, kouluun lähtöä,
vaatteitasi, sitä, kuinka toiset kohtelevat sinua ja kuinka itse
kohtelet muita sekä suhdettasi toisuskoisiin.

2. Vertaile kotipaikkakuntaasi kohdassa Al. 1:25–33 kuvattuun.
Mitä samanlaista niissä on? Mitä eroja niissä on? Mitä voisit
tehdä sen eteen, että sinä itse ja kotipaikkakuntasi olisitte
enemmän Alman kuvaaman kaltaisia?

Nehorin kuolema (ks. Al. 1) ei päättänyt hänen Saatanasta
peräisin olevia opetuksiaan. Alman kirjan luvuista 2–3 voit
lukea Amlisista, Nehorin seuraajasta, joka halusi enemmän
kuin kilpailevan kirkon perustamista saadakseen henkilökoh-
taista voittoa. Lukiessasi näitä lukuja kiinnitä huomiota siihen,
mitä Amlisi todella halusi ja millä tavalla Alma ja muut kirkon
jäsenet suhtautuivat tuohon uhkaan. Huomaa myös, millä
tavalla Alman kuvaus tavasta, jolla jumalattomat merkitsevät
itsensä, voi soveltua myös meidän aikaamme.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 3

Kerinneet (jae 4) –
Ajaneet kaljuksi

Sekaantua laamanilaisiin
(jakeet 9, 15) – Solmia avioliitto
laamanilaisen kanssa ja saada
lapsia

Alma 2–3
Amlisilaisten kapina

96



Alma 3:6–12 – Ketkä ovat laamanilaisia ja ketkä
nefiläisiä?
Mormonin Kirjassa tuona aikana ilmenevä nefiläisten ja laamani-
laisten identiteetti ei liittynyt niinkään todelliseen syntyperään
kuin uskoon. Niitä, jotka antoivat ”laamanilaisten houkutella
itsensä puolelleen” (Al. 3:10) kutsuttiin laamanilaisiksi heidän
tosiasiallisista sukujuuristaan riippumatta. Ne, jotka uskoivat
nefiläisten aikakirjoja ja jotka ”uskoivat Jumalan käskyihin”
(jae 11) tunnettiin nefiläisinä sukuperästään riippumatta.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä B ja tehtävä A tai C tutkiessasi Alman kirjan
lukuja 2–3.

Kuvaile ongelmaa

Amlisi oli lahjakas ja viekas
mies. Alma tiesi, että hän oli
todellinen uhka nefiläiselle
yhteiskunnalle.

1. Tutki kohtaa Al. 2:1–4
ja kerro, mitä Amlisi
suunnitteli tekevänsä.

2. Millä tavalla jakeet 5–10
osoittavat, että
Alman huoli Amlisista
oli aiheellinen?

Amlisi

Etsi sovellutus

Kohdassa Al. 2:12–38 kerrotaan nefiläisten ja amlisilaisten sekä
laamanilaisten välillä käytyjen sotien valmisteluista ja taisteluista.
Pohtiessasi näitä tapahtumia mieti, kuinka nämä taistelut ovat
samanlaisia kuin ne, joita sinun on käytävä jumalattomuutta
vastaan. Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

1. Millä tavalla Amlisin suunnitelma nefiläisten varalle on
samanlainen kuin Saatanan suunnitelma sinun varallesi?

2. Kerro ainakin
kahdesta asiasta,
jotka Alma teki
voittaakseen
Amlisin ja jotka
ovat samanlaisia
kuin mitä itse voisit
tehdä puolustau-
tuaksesi Saatanan
hyökkäyksiä
vastaan.

Esitä nykyaikainen esimerkki

Alman kirjan luvussa 3 Mormon muistutti meitä kirouksesta, joka
tuli laamanilaisten päälle Nefin aikoina (ks. 2 Ne. 5:20–25; kohdan
2. Ne. 5:20–25 osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”, s. 38).

1. Lue kohta Al. 3:4–10 ja selitä syy tuolle kiroukselle.

2. Minkä lupauksen Herra antoi niille, jotka liittyivät laamani-
laisiin ja taistelivat nefiläisiä vastaan (ks. jakeet 9–17)?

3. Mitä amlisilaiset tekivät itse toteuttaakseen tuon lupauksen?

4. Millä tavoin ihmiset varustavat ”itsensä merkillä” tänä
päivänä osoittaen olevansa vailla uskoa?

Herra lupasi nefiläisille monta kertaa, että jos he pitäisivät
käskyt, he menestyisivät maassa (ks. esimerkiksi Moosia 1:7).
Alman kirjan luvuista 2–3 voit lukea, kuinka uskolliset
nefiläiset pelastuivat amlisilaisten ja laamanilaisten uhkalta
pyytämällä Herran voimaa avukseen. Herra siunasi heitä
ja heidät vapautettiin.

Alman kirjan luvussa 4 ei mainita ulkoisia vihollisia, sotia tai
riitaisuuksia, mutta tilanne oli hyvin kouriintuntuvalla tavalla
epätoivoisempi kuin laamanilaisten hyökätessä. Mistä tuo vaara
johtui? Presidentti George Q. Cannon opetti neuvonantajana
ensimmäisessä presidenttikunnassa ollessaan: ”Meitä on koetel-
tava kaikessa, ja ennemmin tai myöhemmin meitä koetellaan
vauraudella ja yltäkylläisyydellä. Monet ihmiset, jotka pysyvät
uskollisina myöhempien aikojen pyhinä köyhinä ollessaan,
eivät ehkä kestä ollessaan rikkaita. Rikkauksilla [on] hyvin
turmeleva vaikutus ihmissydämeen, ja kansan on oltava erittäin
puhdashenkinen ollakseen yhtä rehellisiä, hyveellisiä, nöyriä
ja oikeamielisiä ylellisyyden ja vaurauden ympäröimänä kuin
he ovat köyhissä ja puutteenalaisissa oloissa.” (Gospel Truth,
toim. Jerreld L. Newquist, 2 osaa, 1957, 1974, osa 2, s. 319.)

Tutkiessasi Alman kirjan lukua 4 kiinnitä huomiota siihen,
kuinka presidentti Cannonin sanat soveltuvat noihin nefiläisiin
ja itseemme!

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tutkiessasi Alman kirjan lukua 4.

Vertaile kahta ajanjaksoa

Alman kirjan luvuissa 1 ja 4 on mielenkiintoisia yhtäläisyyksiä ja
tärkeitä eroja kirkon kuvausten välillä. Tuomarien hallituskauden
toisena vuotena kirkko ja sen jäsenet menestyivät (ks. Al. 1:31),
kun taas vain kuusi vuotta myöhemmin kirkon ”edistys alkoi
joutua pysähdyksiin” (Al. 4:9–10).

Alma 4
Alma luopuu tuomioistuimesta
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1. Piirrä vihkoosi oheisen kaltainen kaavio. Tutki kussakin
sarakkeessa lueteltuja jakeita ja kerro, millä tavalla kukin aihe
liittyy kirkkoon kunakin aikakautena. Esimerkiksi kuinka
menestyviä jäsenet olivat ja millä tavalla menestys vaikutti
heihin (ks. Al. 1:29–31; 4:6–8)?

2. Vertaile kahta luetteloa ja tee yhteenveto Alman kirjan luvussa
4 esitetyistä syistä, joiden mukaan kirkon edistys alkoi
pysähtyä.

3. Ajattele omaa elämääsi noilla samoilla osa-alueilla. Millä
tavoin voisit lisätä vanhurskauttasi ja auttaa siten kirkkoa
menestymään?

Oletko koskaan kuullut kenenkään sanovan jotain sellaista kuin
”Ei tarvitse olla täydellinen päästäkseen taivaaseen; Jumala
päästää sinne, kunhan et tee mitään todella pahaa”. Ehkä tunnet
ihmisiä, jotka eivät sano niin mutta jotka elävät ikään kuin
uskoisivat sen olevan totta. Mitä sanoisit sellaiselle henkilölle?
Kuinka hyviä meidän on oltava palataksemme asumaan Jumalan
luokse? Mitä Jumalan armo tekee meidän puolestamme ja
millä tavalla me saamme tuon armon? Alman kirjan luku 5 on
hyvä kohta löytää vastaus sellaisiin kysymyksiin.

Alma luopui asemastaan ylimmäisenä tuomarina omistaakseen
aikansa kirkon rakentamiselle (ks. Al. 4:11–20). Hän aloitti
Sarahemlan kaupungista. Alman kirjan luku 5 vastaa profeetta
Alman yleiskonferenssipuhetta. Hänen esittämänsä sanoma
on yksi tärkeimmistä Mormonin Kirjassa. Lukiessasi sitä, mitä
hän sanoi, ajattele, millä tavalla se soveltuu itseesi.

Alma 5
Voimallinen sydämen muutos

Vaino

Tasa-arvo ja 
hyväntekeväisyys

Ylpeys

Rauha

Vauraus

Alma 1:25–31 Alma 4:6–12

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 5

Alma 5:9 – Oletko pelastettu?
Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista
apostolin koorumista on sanonut:
”Myöhempien aikojen pyhät käyt-
tävät sanoja pelastunut ja pelastus
ainakin kuudessa eri merkityksessä.
Joidenkin merkitysten mukaan
pelastuksemme on varma – olemme
jo pelastuneet. Toisten merkitysten
yhteydessä pelastus tarkoittaa jotakin
tulevaisuudessa tapahtuvaa – –
tai tulevaisuudesta riippuvaa. – –
Mutta kaikissa näissä merkityksissä

eli pelastuksen eri muodoissa pelastus tapahtuu Jeesuksessa
Kristuksessa ja Hänen kauttaan.” (”Oletko pelastettu”, Valkeus,
heinäkuu 1998, s. 66–67.) Seuraavana on yhteenveto kuudesta
vanhin Oaksin mainitsemasta merkityksestä:

1. Olemme pelastuneet kuoleman pysyviltä vaikutuksilta.
Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen ansiosta koko
ihmiskunta tulee nousemaan ylös.

2. Olemme pelastuneet synnistä Kristuksen sovituksen kautta ja
noudattamalla evankeliumin suunnitelmaa. Parannuksenteko
on tärkeä osa pelastusta syntiemme seurauksista.

3. Olemme pelastuneet, kun olemme ”syntyneet uudesti”.
Näin tapahtuu, kun teemme liiton Kristuksen kanssa ottamalla
kasteen, vastaanottamalla Pyhän Hengen ja ottamalla
Kristuksen nimen päällemme. Meidän täytyy myös pitää
uskollisesti tuo liitto ja uudistaa se.

4. Olemme pelastuneet tietämättömyyden pimeydestä saades-
samme tietää evankeliumin suunnitelmasta. Jeesuksen
Kristuksen evankeliumi tuo valon elämäämme.

5. Olemme pelastuneet Kristuksen sovituksen ansiosta toisesta
kuolemasta, joka on lopullinen hengellinen kuolema.
Kaikki, paitsi ne harvat, joista tulee kadotuksen lapsia,
pääsevät johonkin kirkkauden valtakuntaan.

6. Toivomme on, että pelastumme lopulta selestiseen valta-
kuntaan. Muiden vaatimusten lisäksi tämä pelastus tai
korotus edellyttää myös, että teemme pyhiä liittoja Jumalan
temppeleissä ja pysymme uskollisina niille. (Ks. ”Oletko
pelastettu”, s. 66–68.)

Alma 5:7–14 – Mikä on se voimallinen sydämen muutos?
Jos tutkimme muutamia pyhien kirjoitusten kohtia, joissa kuvail-
laan tätä muutosta, saamme tietää, että joitakin tuon voimallisen
muutoksen kokeneiden henkilöiden ominaisuuksia ovat:

• Heillä ei ”ole enää lainkaan halua tehdä pahaa, vaan alati hyvää”
(Moosia 5:2)

• He olivat siirtyneet ”lihallisesta ja langenneesta tilastaan
vanhurskauden tilaan” (Moosia 27:25)

Onko – kasvonpiirteisiinne
painunut hänen kuvansa
(jae 14) – Oletteko Kristuksen
kaltaisia asenteiltanne ja
käytökseltänne

Vaatteensa – valkeiksi pestyt
(jae 21) – Vertauskuvallinen
viittaus syntien pois
pesemiseen

Järjestys (jae 49) –
Pappeuden valtuus
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• He olivat heränneet ”syvästä unesta” ja ”heidän sielujansa
valaisi iankaikkisen sanan valkeus” (Al. 5:7)

• ”He nöyrtyivät ja panivat luottamuksensa totiseen ja elävään
Jumalaan” (Al. 5:13).

Vanhin Merrill J. Bateman seitsemänkymmenen koorumista on
opettanut, kuinka tämän voimallisen muutoksen voi saada
itselleen: ”Muutokset sydämessä ja sielussa tapahtuvat siemenen
kylvämisen ja ravitsemisen seurauksena [ks. Al. 32:28]. Pyhien
kirjoitusten tutkiminen, rukous, kuuliaisuus ja palveleminen ovat
avainasioita vahvistettaessa uskoa Kristukseen.” (”Tulkaa
Kristuksen tykö tutkimalla pyhiä kirjoituksia”, Valkeus, tammikuu
1993, s. 28.)

Kuningas Benjamin ja Alma osoittivat kumpikin Jumalan sanan
saarnaamisen tuomaa voimaa voimallisen sydämen muutoksen
aikaansaamisessa (ks. Moosia 4:1–3; 5:1–2; Al. 5:7, 11–13).

Puhuessaan pyhien kirjoitusten, etenkin Mormonin Kirjan,
voimasta muuttaa elämä presidentti Ezra Taft Benson julisti:
”Mormonin Kirja ei ainoastaan opeta meille totuutta, vaikka se
tekee sitäkin. 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 ahtaalla ja kaidalla tiellä.
Pyhien kirjoitusten on sanottu olevan ’elämän sanoja’ (LK 84:85),
ja jos missä niin Mormonin Kirjassa se pitää paikkansa. Kun
alatte isota ja janota noita sanoja, löydätte yhä yltäkylläisemmän
elämän.” (”Mormonin Kirja – uskontomme lakikivi”, Valkeus,
tammikuu 1987, s. 4.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A ja yksi tehtävistä B–D tutkiessasi Alman kirjan
lukua 5.

Kirjoita kirje

Kuvittele, että sinulla on ystävä, joka ei ota uskontoa eikä evan-
keliumia kovin vakavasti. Hänen asenteensa on se, ettei meidän
oikeastaan tarvitse olla kovin hyviä pelastuaksemme. Ystäväsi
uskoo, että Jumala tuntee heikkoutemme ja pelastaa meidät joka
tapauksessa; meidän täytyy vain välttää todella suuria syntejä.
Rakastat ystävääsi todella ja haluat hänen ymmärtävän ja löytävän
onnen. Kirjoita tälle ystävälle kirje, jossa selität, mitä väärää
hänen ajatuksissaan sovituksesta on. Käytä apunasi totuuksia, joita
Alma opetti kohdassa Al. 5:10–42 voidaksesi opettaa ystävääsi.
Muista selittää kirjeessäsi seuraavat näkökohdat:

• Mitä sana pelastettu tarkoittaa?

• Mitä tarkoittaa ”voimallisen sydämen muutoksen” kokeminen
ja ”Jumalasta syntyminen”? Millä tavalla tämä periaate voi
auttaa jotakuta muuttumaan?

• Mitä voimme tehdä kokeaksemme tuon voimallisen
muutoksen?

• Mitä se edellyttää, että sydämemme muuttuu ja synnymme
Jumalasta?

• Mitä meistä tulee, jos emme muutu?

Selitä, mikä tuomiopäivä on

Alma kuvaili tuomiopäivää, jolloin menemme kaikki Jumalan
eteen tuomittavaksi.

1. Käyttäen hyväksesi kohdan Al. 5:16–25 tietoja, vertaile
paatuneen ja katuvaisen henkilön tunteita.

2. Kohdassa LK 76:5–10 on enemmän tietoa siitä, millä tavalla
katuvaisia ja vanhurskaita siunataan. Tutki noita jakeita ja
vertaile, mitä Herra tarjoaa Häntä seuraaville ja mitä paho-
lainen tarjoaa seuraajilleen. Kumpaa haluaisit mieluummin?
Miksi? Miltä sinusta tuntuisi, jos Herra sanoisi kohdan Al. 5:16
sanat sinulle?

Vertaa nykyaikaan

Alma tiesi, että kirkon jäsenet hänen aikanaan kohtasivat
vaikeita haasteita. Tutki kohtia Al. 5:26–35 ja 52–62 ja luettele
kaksi Alman mainitsemaa haastetta, jotka ovat haasteita tänäkin
päivänä. Käyttäen hyödyksesi sitä, mitä olet oppinut Almalta,
selitä, mitä voimme tehdä voittaaksemme ne.

Kirjoita yhteenveto avainsanoista

Alma esitti todis-
tuksensa kohdassa
Al. 5:37–52. Luettele
viisi mielestäsi
tärkeätä sanaa tai
ilmaisua hänen
todistuksestaan.
Selitä syysi kunkin
sanan tai ilmaisun
valintaan.

Vahvistettuaan kirkkoa Sarahemlassa
Alma siirtyi Gideonin kaupunkiin.

Hän huomasi, että kirkon jäsenet
siellä olivat uskollisempia kuin
sarahemlalaiset olivat olleet.

Siksi hänen sanomansa Gideonin
pyhille ei ollut niinkään kutsu tehdä
parannus vaan ohjeita ja kannus-

tusta. Pane merkille, mitä Alma
opetti Alman kirjan luvuissa

6–7 Vapahtajan tehtävästä
ja siitä, mitä meidän
on tehtävä tullaksemme
puhdistetuksi Hänen
sovituksensa kautta.Alma

Alma 6–7
Alma saarnaa Gideonissa
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Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 7

Alma 7:11–13 – Kuinka Jeesuksen Kristuksen sovitus
voi auttaa minua?
Monet kristityt ymmärtävät, että kärsimällä Getsemanessa ja
ristillä Vapahtaja maksoi meidän syntimme. Kohdassa Al. 7:11–13
profeetta Alma selitti, että sovitus tekee sen ja paljon muuta.
Alma todisti, että Vapahtaja tuli maan päälle ottaakseen päälleen
kaikenlaiset kärsimykset, jotka kuuluvat tähän maanpäälliseen
kokemukseen.

• Hän otti päällensä ”kansansa kivut ja sairaudet” (jae 11).
Tähän kuuluvat kaikki ne monenlaiset koettelemukset, joita
kohtaamme, vaikkemme ole tehneet mitään väärää.

• Hän otti päällensä kuoleman, jotta me voisimme nousta ylös
(jae 12).

• Hän otti päällensä meidän heikkoutemme (ks. jae 12),
joihin kuuluvat ruumiin, mielen tai luonteen heikkoudet ja
vajavuudet, joiden kanssa kamppailemme halutessamme
tulla Kristuksen kaltaiseksi.

• Hän otti päällensä meidän syntimme, jotta me saisimme
anteeksiannon (ks. jae 13).

Vanhin John H. Groberg seitsemänkymmenen koorumista on
sanonut: ”Todistan siitä, ettei kukaan ole koskaan kokenut eikä
tule koskaan kokemaan mitään sellaista – olipa se sitten petty-
mystä, kavaltamista, kipua, vainoa, kärsimystä tai mitä tahansa –
mikä ei voisi menettää ja menettäisi voimaansa Kristuksessa! Ette
voi tuntea mitään tuskaa, henkistä tai fyysistä, jota Hän ei ole jo
tuntenut. Ei ole olemassa sellaista ihmisen tunteiden tai fyysisen
sairauden tai kärsimyksen yhdistelmää, joka ei voisi löytää turvaa
Kristuksen meidän puolestamme tekemästä uhrista. Hän tietää,
kuinka auttaa meitä. Hän haluaa auttaa meitä. Antakaa Hänen
tehdä se.” (”Trust the Lord”, Kirkon koululaitoksen takkavalkeailta
nuorille aikuisille, 1. toukokuuta 1994, s. 6.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä B ja tehtävä A tai C tutkiessasi Alman kirjan
lukuja 6–7.

Tee yhteenveto kasteen liitosta

Liitto on sopimus, lupaus tai sitoumus kahden henkilön tai
ryhmän välillä. Vertaa kohtia Al. 7:15–16 ja LK 20:77 ja kirjoita
yhteenveto siitä, mitä me lupaamme taivaalliselle Isälle ja
mitä Hän lupaa meille kun teemme kasteen liiton (saadaksesi
lisäapua ks. Moosian kirjan luku 18).

Sovella sovitusta meidän aikaamme

Kohdassa Al. 7:9–16 Alma esitti todistuksensa Jeesuksen
Kristuksen elämästä ja tehtävästä.

1. Tutki jakeita 11–13 ja luettele neljä eri haastetta, joita saatamme
kohdata tässä elämässä ja joissa Jeesuksen Kristuksen elämä ja

Astia (jae 10) – Henkilö, jolla
on erityisiä ominaispiirteitä ja
kutsumus

Hänen kulkunsa on yksi ja
ikuinen ympyrä (jae 20) –
Jumalan tavat ovat iankaikkisia
ja muuttumattomia

sovitus auttaa meitä (ks. myös tietoja kohdan Al. 7:11–13
osiosta ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”).

2. Tunnista, mikä neljästä mainitusta haasteesta liittyy kuhunkin
seuraavaan tilanteeseen ja selitä, millä tavalla Jeesuksen
Kristuksen puoleen kääntyminen auttaisi kyseistä henkilöä.

a. Linda on kaksitoistavuotias. Viime kuussa hänen jalkansa
halvaantuivat auto-onnettomuudessa.

b. Joni oli tehnyt joitakin vääriä valintoja ja hän oli tehnyt
sellaista, mitä hän nyt häpeää. Hän on masentunut ja
tuntee, ettei hänestä ole mihinkään.

c. Mikael on 45-vuotias. Hänellä on vaimo ja lapsia. Hän
on juuri saanut tietää, että hänellä on syöpä ja lääkärien
mukaan korkeintaan vuosi elinaikaa jäljellä. Hän on
surullinen, ymmällään ja vähän vihainenkin.

d. Emma on juuri kutsuttu lehvänsitojien luokan johtajaksi.
Hänellä ei ole koskaan ollut vastaavaa tehtävää. Hän
rakastaa evankeliumia ja haluaa todella suoriutua tehtäväs-
tään, mutta hän pelkää kovasti ja tuntee riittämättömyyttä.

Piirrä kuva pyhien kirjoitusten kohdasta

Tutki kohtaa Al. 7:19–21 ja piirrä kuva kohdasta löytämästäsi
tärkeästä evankeliumin periaatteesta. Anna piirroksellesi nimi,
joka selittää, mitä se kuvaa.

Lähetystyö edellyttää suuria ponnisteluja ja voi joskus olla
masentavaa. Kun presidentti Gordon B. Hinckley oli nuorena
lähetyssaarnaajana Englannissa, hän tunsi olonsa hyvin
masentuneeksi. ”Kirjoitin kotiin hyvälle isälleni ja sanoin, että
minusta tuntui, että tuhlasin aikaani ja hänen rahojaan. Hän

Alma 8
Alma tapaa Amulekin
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oli isäni ja vaarnanjohtajani, ja hän oli viisas ja innoitettu mies.
Hän kirjoitti minulle hyvin lyhyen kirjeen, jossa hän sanoi:
’Rakas Gordon, olen saanut viimeisimmän kirjeesi. Minulla on
vain yksi ehdotus: unohda itsesi ja ryhdy työhön.’” (Teachings
of Gordon B.Hinckley, s. 350; ks. myös ”Todistus maailmalle”,
Valkeus, marraskuu 1987, s. 6.)

Alma masentui saarnates-
saan Ammonihassa.
Lukiessasi hänen kokemuk-
sestaan kiinnitä huomiota
siihen, millä tavalla
Herra rohkaisi ja vahvisti
häntä niin, että hän pystyi
jatkamaan työtään.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 8

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Alman kirjan
lukua 8.

Kirjoita artikkeli

Vertaile Alman kokemuksia Melekin maassa (ks. Al. 8:3–6)
ja Ammonihassa (ks. jakeet 7–13). Jos olisit sanomalehden
toimittaja, jolle oli annettu tehtäväksi kirjoittaa artikkeli Alman
käynnistä kummassakin paikassa, niin mitä kirjoittaisit?
Muista mainita, millä tavalla häntä kohdeltiin ja mistä arvelet
hänen kohtelunsa johtuneen.

Tee yhteenveto sanoista

Enkeli puhui
sekä Almalle että
Amulekille.

1. Tee yhteenveto
siitä, mitä enkeli
sanoi Almalle
(ks. Al. 8:14–17)
ja Amulekille
(ks. Al. 8:20; 10:7).

2. Millä tavalla
enkelin lausumat
sanat saattaisivat
rohkaista
lähetyssaarnaajia
tänä päivänä?

Jumalan pyhä järjestys (jae 4) – Melkisedekin pappeus

Kirjoita kotiin kirje

Kuvittele olevasi Alma tai Amulek, joka kirjoittaa kirjeen kotiin.
Tutki kohtaa Al. 8:21–32 ja kirjoita kotiin siitä, mitä lähetystyössä
Ammonihassa tapahtuu.

Sydämeltään paatunut Ammonihan kansa oli vihainen Almalle
ja Amulekille, ja he huutelivat heille loukkauksia. Myöhemmin
nämä kaksi uskollista lähetyssaarnaajaa joutuivat vankilaan.
Jos kohtaisit samanlaista vastustusta, niin millä tavalla reagoisit?
Lukiessasi Alman kirjan lukua 9 kuvittele, että olet yhdessä
Alman kanssa. Minkälaista rohkeutta noiden ihmisten kohtaa-
miseen tarvitaan? Mitä sellaista voisit sanoa, mikä auttaisi
heitä parhaiten? Alman ja Amulekin opetukset Ammonihan
kansalle ovat luvuissa 9–14.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 9

Alma 9:26–27 – Parannuksenteon parantava vaikutus
Presidentti James E. Faust,
toinen neuvonantaja ensim-
mäisessä presidenttikunnassa,
on sanonut: ”Me kaikki
olemme joskus matkan varrella
kääntyneet väärään suuntaan.
Minä uskon, että hyvä ja
armollinen Jumala, jonka lapsia
me kaikki olemme, tulee tuo-
mitsemaan meitä niin lievästi
kuin vain voi niistä vääryyk-
sistä, joita me olemme tehneet,
ja antamaan suurimman
mahdollisen siunauksen siitä
hyvästä, jota me teemme.

Alman nöyrät sanat [kohdassa Al. 9:26] näyttävät vahvistavan
tämän.” (”’Mitä itket, nainen?’”, Valkeus, tammikuu 1997, s. 54.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A ja B tai tehtävä C tutkiessasi Alman kirjan lukua 9.

Niskoitteleva (jakeet 5, 31) –
Uppiniskainen, itsepäinen

Nurja sukupolvi (jae 8) –
Pahat ihmiset

Alma 9
Alma saarnaa Ammonihan

kansalle parannusta
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Mitä voimme oppia historiasta?

Laske kuinka monta kertaa Alma käyttää ilmaisuja ”olet[kaan]
unohtanut”, ”olette unohtaneet” ja ”ettekö muista” kohdassa
Al. 9:7–14.

1. Luettele ne esimerkit nefläisten ja laamanilaisten
historiasta, joita hän käytti osoittaakseen parannuksenteon
välttämättömyyden.

2. Kirjoita omat ajatuksesi siitä, kuinka kukin näistä esimerkeistä
auttaisi Ammonihan kansaa tekemään parannuksen.

3. Millä tavoin hänen esimerkkinsä auttavat sinua haluamaan
hartaammin tehdä parannusta?

Tee luettelo

Alma luetteli nefiläisten saamat monet siunaukset kohdassa
Al. 9:18–22.

1. Tee vihkoosi kaksi saraketta. Kirjoita yhteen sarakkeeseen
nefiläisten saamat ajalliset (fyysiset) siunaukset ja toiseen
sarakkeeseen heidän saamansa hengelliset siunaukset.

2. Lue Alman varoitus kohdasta Al. 9:23–24. Millä tavalla hänen
varoituksensa liittyy Opin ja Liittojen Kirjan kohtaan 82:3?
Miksi?

Tee juliste

Tee juliste, jossa kuvataan opinkappaleita, joita opetetaan koh-
dassa Al. 9:25–30. Suunnittele juliste niin, että voisit käyttää sitä
luokassa auttaaksesi muita oppilaita ymmärtämään paremmin
Alman opetuksia Jeesuksesta Kristuksesta.

Vanhin H. David Burton opetti ensimmäisenä neuvonantajana
johtavassa piispakunnassa ollessaan: ”Alma ja Amulek

kuuntelivat enkeliä. He ottivat vastaan kutsun
lähetystyöhön, ja he saarnasivat parannusta.

He seisoivat pää pystyssä vastustuksen ja
vankeuteen joutumisen edessä. He ovat

sankareita, joiden elämä on jäljittelemisen
arvoista.” (”Sankareita”, Valkeus,

heinäkuu 1993, s. 45.) Lukiessasi
Amulekin kääntymyksestä ja
todistuksesta mieti, millä tavalla
hänen tietonsa Jeesuksesta

Kristuksesta auttoi häntä tuona
vaikeana aikana. Mitä sellaisia

ominaisuuksia arvelet Amulekilla olleen,
joita haluaisit jäljitellä?

Amulek

Alma 10
Amulekin todistus

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 10

Alma 10:22–23 – ”Vanhurskaiden rukoukset”
Presidentti Spencer W.Kimball, joka palveli aikanaan kahdentoista
apostolin koorumin virkaatekevänä presidenttinä, on sanonut:
”Monet villitsevien henkien äänet puolustavat lihallisia nautintoja
ja ruumiin tarpeiden hillitöntä tyydyttämistä. Maailmamme on
nykyään paljolti samanlainen kuin sen nefiläisprofeetan päivinä,
joka sanoi: ’– – ilman – – vanhurskaiden rukouksia – – teitä jo
nyt rangaistaisiin täydellisellä tuholla – –’ (Al. 10:22) On tietenkin
monia, monia nuhteettomia ja uskollisia, jotka elävät kaikkien
käskyjen mukaan ja joiden elämä ja rukoukset varjelevat maailmaa
tuholta.” (”Menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden ääniä”,
Valkeus, lokakuu 1971, s. 305.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Alman kirjan
lukua 10.

Haastattele uutta käännynnäistä

Keskustele äskettäin kirkkoon liittyneen käännynnäisen kanssa
hänen kääntymyksestään ja todistuksestaan. Vertaa tämän
käännynnäisen kokemuksia Amulekin kokemuksiin kohdassa
Al. 10:1–11. Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitä samanlaista heidän kokemuksissaan on?

2. Millä tavalla heidän kokemuksensa eroavat toisistaan?

3. Millä tavalla kohta Al. 10:8 muistuttaa kohtaa 1. Ne. 3:7?

Amulekin esivanhemmat

Joosef
(joka myytiin Egyptiin)

Manasse

Lehi
(joka lähti pois Jerusalemista)

Nefi

Aminadi
(joka selitti temppelin seinällä olevan kirjoituksen)

Ismael

Giddona

Amulek
Isä/poika

suhde Jälkeläinen

Salaisuuksistaan (jae 5) – Totuuksista, jotka voi tietää vain
jumalallisen ilmoituksen avulla
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Tee sanalista

1. Lukiessasi kohtaa Al. 10:12–32 tee luettelo sanoista, jotka
kuvaavat Ammonihan lainoppineita ja tuomareita.

2. Miksi arvelet noiden oppineiden, rikkaiden ja vaikutusval-
taisten henkilöiden olleen niin huolissaan Alman ja Amulekin
sanoista?

Selitä

Kohdassa Al. 10:22–23 Amulek opetti tärkeän opinkappaleen.
Tutki kyseisiä jakeita ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

1. Mikä varjeli Ammonihan kaupunkia tuholta?

2. Mainitse joitakin esimerkkejä, jotka osoittavat tuon periaatteen
paikkansapitävyyden tänä päivänä?

3. Mitä lohtua ja varmuutta tuo periaate antaa sinulle?

Kieltäisitkö todistuksesi suuresta rahasummasta? Alman kirjan
luvussa 11 jumalaton lainoppinut Seesrom hyökkäsi Alman
ja Amulekin opetuksia vastaan. Etsi kohta, jossa kerrotaan,
kuinka suurta rahasummaa hän tarjosi Amulekille, jotta tämä
kieltäisi Jumalan olemassaolon. Huomaa myös, millä tavalla
Amulek saattoi Seesromin häpeään.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 11

Alma 11:5–19 – Nefiläisten rahayksiköt
Seuraava kaavio auttaa sinua ymmärtämään paremmin
nefiläisten tuomarien hallituskauden aikaisia rahayksikköjä.
Pane merkille, että tuohon aikaan tuomarin päiväpalkka
vastasi kultasenineä (ks. Al. 11:3).

Maallista voittoa (jae 24) –
Rahaa

Päästää kuoleman kahleista
(ks. jakeet 24–25) – Voittaa
kuolema ylösnousemuksen
kautta

Ajallinen (jae 42) –
Fyysinen, kuolevainen

Kohdalleenasettaminen
(jae 44) – Ylösnousemus

Alma 11
Ylösnousemuksen

”joutuvat kaikki kokemaan”

Alma 11:38–39 – Millä tavalla Jeesus Kristus on myös
”iankaikkinen Isä”?
Ks. kohdan Moosia 15:1–7 osio ”Pyhien kirjoitusten
ymmärtäminen” (s. 82).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi Alman kirjan lukua 11.

Laskutehtäviä

Lue kohta Al. 11:1–19 ja ratkaise seuraavat matematiikan
tehtävät:

1. Kuinka monta mitallista viljaa nefiläistuomari voisi ostaa
päiväpalkallaan (ks. jakeet 3, 7)?

2. Kuinka monen päiväpalkan arvoinen hopeaonti oli
(ks. jakeet 11–13)?

3. Kuinka monta päiväpalkkaa Seesrom tarjosi Amulekille,
jos tämä kieltäisi todistuksensa (ks. jae 22)?

4. Minkä arvoisen arvelisit Seesromin lahjuksen olevan tänä
päivänä?

5. Miksi mielestäsi on tärkeätä tuntea nefiläisten rahayksiköt?

Hyödyllisiä lähetystyöaiheisia pyhien
kirjoitusten kohtia

Lähetyssaarnaajille esitetään paljon kysymyksiä. Kirjoita, mitä
kohdan Al. 11:36–46 jakeita käyttäisit vastataksesi kuhunkin
seuraavista kysymyksistä:

1. Miltä minä näytän ylösnousseena?

2. Kuinka moni maan päällä elävistä ihmisistä tulee nousemaan
ylös?

3. Mitä minun on tehtävä päästäkseni taivaaseen?

4. Kun olen noussut ylös, kuolenko enää ikinä?

Hopeakolikot = Kultakolikot = Arvo viljan määrässä

leea ei yhtään 1/8 mittaa

siblum ei yhtään 1/4 mittaa

siblon ei yhtään 1/2 mittaa

senum senine 1 mitta

ei yhtään antion 1 1/2 mittaa

amnor seon 2 mittaa

esrom sum 4 mittaa

onti limna 7 mittaa

Nefiläisten painomitat
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Sinulla voi olla elämässäsi monia
tilaisuuksia kertoa evankeliumista
muille ja opettaa kirkkoon
kuulumattomia. Alman kirjan
luku 11 kertoo Amulekin
kokemuksesta Seesromin kanssa.

Alman kirjan luku 12 kertoo
Almasta opettamassa Seesromia ja

ympärillä seisovaa kansaa.
Lukiessasi lukua 12 mieti,

millä tavalla nykyajan
lähetyssaarnaajat
saattaisivat käyttää
näitä opetuksia tai
opinkappaleita
keskusteluissaan.

Seesrom

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 12

Alma 12:9–10 – Kuinka voin tulla tuntemaan
”Jumalan salaisuudet”?
Nykyajan ilmoitus selventää, että me edistymme askel askeleelta.
Saamme enemmän valkeutta ja totuutta pitäessämme Jumalan
käskyt ja eläessämme uskollisina sille valkeudelle ja totuudelle,
joka meillä jo on. (Ks. LK 84:44–47; 93:20, 27–28.)

Alma 12:16–18, 32 – Mikä on toinen kuolema?
Vanhin Boyd K. Packer kahdentoista apostolin koorumista
on selittänyt: ”Sovitus oli ehdottoman välttämätön, jotta ihmiset
voivat puhdistua synnistä ja voittaa toisen kuoleman, joka
on hengellinen kuolema eli ero meidän taivaallisesta Isästämme.
Sillä pyhissä kirjoituksissa sanotaan seitsemään kertaan, ettei
mikään epäpuhdas voi astua Jumalan kasvojen eteen.” (”Sovitus,
tahdonvapaus, vastuu”, Valkeus, lokakuu 1988, s. 63; ks. myös
kohdan Al. 5:9 osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”, s. 98.)

Kerubit (jae 21) –
Eräänlaisia enkeleitä

Maailman perustamisesta
asti (jae 25) – Kuolevaisuutta
edeltävässä elämässä

Alma 12
Alma opettaa pelastussuunnitelmaa

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Alman kirjan
lukua 12.

Määrittele termi

1. Lue kohta Al. 12:6 ja luettele kolme ilmaisua, jotka osoittavat
Saatanan aikomukset.

2. Kirjoita vihkoosi kutakin luettelossasi olevaa ilmaisua
vastaava tapa, jota Saatana käyttää tänä päivänä vetääkseen
nuoria alaspäin.

3. Tutki kohta Al. 12:9–11 ja kirjoita määritelmä termille
”helvetin kahleet”.

Kirjoita puhe

Kuvittele, että olet saanut tehtäväksesi puhua sakrament-
tikokouksessa aiheesta ”Lopullinen tuomio”. Kirjoita lyhyt puhe
käyttäen lähteenäsi kohtaa Al. 12:12–18. Käytä ainakin kahta
lainausta kyseisistä jakeista.

Lankeemus johti ylöspäin

Lue kohta Al. 12:19–27 ja vastaa
seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitä tapahtui, kun Aadam söi
kiellettyä hedelmää?

2. Mitä olisi tapahtunut, jos
Aadam olisi syönyt elämän
puusta syötyään ensin kiel-
lettyä hedelmää (ks. jae 23)?

3. Miksi ”koetusaika” on vält-
tämätön ennen ylösnouse-
mustamme ja tuomiotamme
(ks. Al. 42:4–5)?

Pappeus on Jumalan ihmiselle antama valtuus suorittaa
toimituksia Hänen lastensa pelastukseksi. Taivaallinen Isä
valitsi kuolemaa edeltävässä elämässä miehiä, joiden Hän tiesi
voivan auttaa Häntä kuolevaisuudessa. Kuinka Hän tiesi, keitä
valita? Alma selitti asian ja auttoi meitä ymmärtämään sitä

Alma 13
Jumalan pappeus
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suurta vastuuta, joka on pappeuden saavien harteilla. Luettuasi
Alman kirjan luvun 13 osaat selittää, miksi pappeus on tärkeä
ja mitä Herra odottaa niiltä, joilla on tämä voima.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 13

Alma 13:1–18 – ”Jumalan pyhä järjestys”
”Jumalan pyhä järjestys” tai sitä vastaava ilmaisu esiintyy usein
Alman kirjan luvussa 13. Sillä viitataan Melkisedekin pappeuteen.
Ennen Melkisedekin aikaa tuota pappeutta kutsuttiin ”nimellä
pyhä pappeus Jumalan Pojan järjestyksen mukaan,

mutta kunnioituksesta ja arvonannosta Korkeimman nimeä
kohtaan ja välttääkseen toistamasta hänen nimeänsä liian usein
kirkko muinaisina aikoina nimitti tätä pappeutta Melkisedekin
mukaan eli Melkisedekin pappeudeksi” (LK 107:3–4).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A ja tehtävä B tai C tutkiessasi Alman kirjan lukua 13.

Selitä, mitä se tarkoittaa

Lukiessasi kohtaa Al. 13:1–6 tee omin sanoin yhteenveto sen
sanomasta.

Haastattele pappeudenhaltijaa

Lue kohta Al. 13:7–13 yhdessä jonkun sellaisen kanssa, jolla on
Melkisedekin pappeus. Esitä seuraavat kysymykset ja kirjoita
muistiin hänen vastauksensa:

1. Mikä näissä jakeissa opetettu opinkappale on mielestäsi
kaikkein tärkein?

2. Miksi pidät etuoikeutena sitä, että sinulla on Melkisedekin
pappeus?

3. Millaista mahtaisi mielestäsi olla, jos kaikki pappeudenhaltijat
vastaisivat jakeen 12 kuvausta?

Esittele kirkon johtaja

Sinulle on annettu tehtäväksi esitellä Melkisedek takkavalkeaillan
puhujana. Käytä kohtaa Al. 13:14–19 kootaksesi joitakin tietoja
esittelyäsi varten. Kirjoita muistiin asiat, jotka sanoisit
esitellessäsi tämän suuren miehen.

Jumalan edeltätietämisen
mukaan (ks. jakeet 3, 7) –
Viittaa Jumalan kykyyn tietää
tulevaisuus etukäteen

Heidän vaatteensa pestiin
valkeiksi (jae 11) – Heidän
syntinsä annettiin anteeksi

Parannuksen soveliaita
hedelmiä (jae 13) – Hyviä töitä,
jotka täyttävät parannuksen
vaatimukset

Herran palvelijoiden opetusten noudattamiseen tarvitaan usein
rohkeutta. Haasteet, joita nöyrät kohtaavat Alman kirjan
luvussa 14, ovat kuitenkin todella huomattavia. Voit hämmästyä
huomatessasi, kuinka paljon uudet käännynnäiset ja muut
vanhurskaat ihmiset joutuvat kestämään uskonsa tähden. Pane
merkille erityisesti se, kuinka Amulek koki näkemänsä, sekä
Alman rohkeus ja viisaus. Yritä lisäksi kuvitella, mitä jumalat-
tomat ajattelivat, kun he näkivät, mitä Almalle ja Amulekille
lopulta tapahtui.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Alma 14

Alma 14:8–11 – Miksi Herra sallii vanhurskaiden kärsivän?
Monista meistä saattaa tuntua samalta

kuin Amulekista, kun hän näki
vanhurskaiden, nöyrien ihmisten
kärsimyksen. Alma auttoi kuiten-
kin häntä (ja meitä) ymmärtä-
mään, että taivaallisella Isällä on
suurempi näkemys siitä, mikä

näyttää kuolevaisten miesten ja
naisten silmissä murhenäytelmältä.

Vanhin Spencer W. Kimball, joka
palveli aikanaan kahdentoista

apostolin koorumissa, selitti:

”Huomaamme, että monet ihmiset
suhtautuvat arvostelevasti siihen,

kun joku vanhurskas henkilö kuolee,
nuori isä tai äiti otetaan pois perheel-

tään tai kun tapahtuu väkivaltaisia

Tulikivi (ks. jae 14) –
Palavaa rikkiä; vertauskuvana

siitä tuskasta ja piinasta, jota
jumalattomat kokevat

Alma 14
Evankeliumin sanoma vihastuttaa

jumalattomat
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Kuten sait tietää Alman kirjan luvusta 14, Ammonihan
jumalaton kansa karkotti joitakin ihmisiä, jotka uskoivat Alman
sanomaan, mukaan lukien Seesromin, ja poltti toiset tulessa.
Alman kirjan luvussa 15 kerrotaan, minne nuo uskovat menivät
ja mitä tapahtui Seesromille ja Amulekille, jotka menettivät
koko omaisuutensa, joka heillä oli ollut Ammonihassa. Huomaa
myös, mitä tässä luvussa opetetaan meille syyllisyydentunteen
ja sovituksen voiman vaikutuksista.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 15

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee yksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Alman kirjan
lukua 15.

Mitä hän on saattanut sanoa?

Lue kohta Al. 15:1–4 ja kirjoita
sitten viesti, jossa kerrot, mitä
arvelet Seesromin halunneen
sanoa Almalle ja Amulekille.

Kirjoita päiväkirjaan

Kirjoita päiväkirjaan ikään kuin olisit Seesrom tai Alma ja kerro
kohdassa Al. 15:5–12 kuvatusta tapahtumasta.

Esitä nykyajan esimerkki

1. Luettele kohdan Al. 15:16 perusteella, mitä Amulek uhrasi
palvellakseen Herraa.

2. Kirjoita kuvaus jostakin tuntemastasi henkilöstä, joka oli
Amulekin tavoin halukas tekemään uhrauksia palvellakseen
lähetystyössä.

Pyhäköt (jae 17) – Jumalanpalveluspaikat

Alma 15
Lähetystyö Siidomin maassa

kuolemia. Jotkut tulevat katkeraksi, kun usein toistuviin rukouk-
siin ei näytä tulevan vastausta. Jotkut menettävät uskonsa ja
katkeroituvat, kun pyhien miesten juhlalliset toimitukset näyttävät
jäävän vaille huomiota. – – Mutta jos kaikki sairaat parannettai-
siin, jos kaikkia vanhurskaita varjeltaisiin ja kaikki jumalattomat
tuhottaisiin, Isän koko suunnitelma mitätöitäisiin ja evankeliumin
perusperiaate, vapaa tahto, päättyisi. – –

Jos kaikkiin rukouksiimme vastattaisiin viipymättä omien itsek-
käiden halujemme ja rajallisen ymmärryksemme mukaan, olisi
vain vähän tai ei lainkaan kärsimystä, surua, pettymyksiä tai edes
kuolemaa; ja jos näitä ei olisi, ei olisi myöskään iloa, menestystä,
ylösnousemusta, iankaikkista elämää ja jumaluutta.” (”Tragedy
of Destiny”, Improvement Era, maaliskuu 1966, s. 180, 210; ks. myös
Al. 60:13; LK 98:13.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Alman kirjan lukua 14.

Selitä periaatteet

1. Tutki kohtia Al. 14:8–11, 60:13 ja vanhin Kimballin lainausta
kohdan Al. 14:8–1 osiosta ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”,
ja selitä sitten, mikseivät Alma ja Amulek uskomasi mukaan
käyttäneet pappeuden voimaa pelastaakseen vanhurskaat,
joita tapettiin. Huomaa erityisesti Hengen ohjaus, jota Alma
noudatti.

2. Minkä oivalluksen vanhin Kimballin sanat tarjoavat selityk-
seksi sille, miksi Alman ja Amulekin piti odottaa niin kauan
ennen kuin heille annettiin voima vapauttaa itsensä vankilasta
(ks. Al. 14:26–29)?

Kysymyksiä, joihin ei vastattu

Pakotettuaan Alman ja Amulekin katsomaan uskollisten uskovien
polttamista Ammonihan jumalattomat tuomarit esittivät
heille monia kysymyksiä, joista seitsemän on merkitty muistiin
kohdassa Al. 14:14–21.

1. Etsi nuo kysymykset ja kirjoita ne vihkoosi ja kirjoita sitten
vastaus, jonka arvelisit Alman ja Amulekin antaneen, mikäli
heidän mielestään olisi ollut oikein vastata niihin.

2. Lue kohta Al. 14:2–5 ja lue sitten kohdat 3. Ne. 14:6 ja
Matt. 27:11–14 ja selitä, miksi arvelet heidän kieltäytyneen
vastaamasta jumalattomien tuomareiden kysymyksiin.

3. Onko tarpeen vastata jokaiselle ihmiselle, joka pilkkaa sinua
uskosi tähden tai joka arvostelee Herran työtä? Miksi on tai
miksi ei ole?
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Alma varoitti Ammonihan jumalatonta kansaa, että heidät
tuhottaisiin, elleivät he tekisi parannusta (ks. Al. 8:16–17; 9:4).
Alman kirjan luvussa 16 kerrotaan, kuinka tuo profetia
toteutui. Ironista kyllä, muussa osassa maata nautittiin Herran
suurista siunauksista kirkon kasvaessa Alman johdolla ja
hänen opetustensa johdosta. Lukiessasi tätä lukua mieti, mitä
Mormon halusi meidän oppivan verratessaan Ammonihan
kertomusta kuvaukseen niistä siunauksista, joita vanhurskaat
saivat osakseen.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 16

Oksastaminen eli varttaminen on
jonkin kasvin oksan liittämistä toisen
kasvin runkoon. Se on vertauskuvana
siitä, kuinka meidät liitetään yhteen
Jeesuksen Kristuksen kanssa.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee yksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Alman kirjan
lukua 16.

Piirrä kartta

1. Piirrä vihkoosi yksinkertainen versio Mormonin Kirjan maitten
kartasta sivulta 197. Nimeä karttaan kohdassa Al. 16:1–8
mainitut paikat. Esitä sitten nuolia ja selityksiä käyttämällä,
mitä jakeissa 1–8 tapahtui.

2. Minkä opetuksen arvelet Mormonin halunneen meidän
oppivan tästä kertomuksesta?

Synagogat (jae 13) –
Kirkot, jumalanpalveluspaikat

Oksastetuiksi totiseen
viinipuuhun (jae 17) –
Liittyäkseen yhteen Kristuksen
ja Hänen kirkkonsa kanssa

Alma 16
Ammonihan kaupungin loppu

Kuvittele olevasi mukana
kertomuksessa

Kertaa, millaista elämä oli Sarahemlassa sen jälkeen kun ”kirkko
sai yleisesti jalansijaa kaikkialla maassa” (Al. 16:15; ks. jakeet
15–21). Kuvaile kahta asiaa, joista olisit pitänyt eniten, jos olisit
elänyt siellä silloin.

Kuvaile etuja

Tutki Alman kirjan lukua 16 ja kuvaile ainakin kolmea etua, jotka
asuinpaikkasi saisi, jos kaikki eläisivät evankeliumin mukaisesti.

Moosian kirjan luvussa 28 kuningas Moosian neljä poikaa
halusivat palvella lähetystyössä sen sijaan että yhdestä heistä
tulisi kuningas. Alman kirjan luvussa 17 alkaa kertomus heidän
lähetystyöstään laamanilaisten parissa, ja siinä on ihmeellisiä
esimerkkejä siitä, mitä lähetyssaarnaajana oleminen tarkoittaa.
Lukiessasi muutamaa seuraavaa lukua kiinnitä erityistä huo-
miota siihen, mitä opit menestyksekkäiden lähetyssaarnaajien
valmistautumisesta, toimista ja opetuksista. Muista, ettei sinun
tarvitse olla kokoaikainen lähetyssaarnaaja alkaaksesi soveltaa
oppimaasi.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 17

Asema (jae 18) – Tehtävä

Ammon, Aaron, Omner, Himni

Alma 17
Lähetystyö laamanilaisten parissa
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Alman kirjan lukua 17.

Tunnista kaava

1. Tee vihkoosi oheisen kaltainen yksinkertainen kaavio. Tutki
sitten kohtaa Al. 17:2–3 ja kirjoita ruutuihin se kaava, jota
Moosian pojat noudattivat saadakseen hengellistä voimaa.

2. Mitä noista hengellisistä siunauksista sinä haluaisit erityisesti
saada? Mitä sinun on tehtävä saadaksesi niitä?

Sovella pyhiä kirjoituksia

Mieti seuraavanlaista tilannetta: vanhin Brown ja vanhin Wilson
ovat ensimmäiset pieneen, syrjäiseen kaupunkiin lähetetyt
lähetyssaarnaajat. Kaupunginjohtaja sai tietää, että vanhimmat
olivat saapuneet, ja lähetti heille viestin, etteivät he ole tervetul-
leita hänen kaupunkiinsa. Tutkiessaan aamulla evankeliumia
vanhimmat lukivat Alman kirjan lukua 17. Heistä tuntui kummas-
takin siltä, että heidän tulisi soveltaa oppimaansa senhetkiseen
tilanteeseensa.

1. Kirjoita tälle kertomukselle loppu, jossa kerrot, mitä näiden
kahden vanhimman pitäisi mielestäsi tehdä soveltaakseen
Alman kirjan luvusta 17 oppimiaan periaatteita. Yritä liittää
mukaan mahdollisimman monta tehokkaan lähetystyön
periaatetta.

2. Luettele kertomuksen lopussa heidän soveltamansa periaatteet
sekä jakeet, joista kukin periaate löytyy.

Onnistunut lähetystyökokemus riippuu usein siitä, millä tavalla
evankeliumin sanoma aluksi esitetään. Millä tavalla alkaisit
opettaa evankeliumia kuninkaalle? Lukiessasi Alman kirjan
lukua 18 etsi lisää esimerkkejä siitä, kuinka evankeliumia opete-

Alma 18
Kuningas Lamonin kääntymys

Mitä he tekivät 
valmistautuakseen:

Mitä siitä seurasi:

taan toisille tehokkaasti – sekä mitä tulee opettaa että kuinka
sitä tulee opettaa.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 18

Alma 18:36–43 Evankeliumin opinkappaleiden voima
Mistä aloitat, kun sinulla on mahdollisuus opettaa evankeliumia
henkilölle, joka ei edes tiedä Jumalasta? Pane merkille, että
Ammon aloitti vastaamalla kuningas Lamonin kysymyksiin
Jumalan luonteesta (ks. Al. 18:18–28) ja antoi sitten hänelle
opetuksia luomisesta (ks. jakeet 28–36), lankeemuksesta, mukaan
lukien hänen esivanhempiensa langenneesta käyttäytymisestä
(ks. jakeet 36–38) ja sovituksesta eli ”lunastussuunnitelmasta”
(ks. jae 39). Se, mitä Ammon valitsi opetettavaksi ja missä järjes-
tyksessä hän sitä opetti, oli innoitettua, ja sillä oli syvällinen
vaikutus kuningas Lamoniin (ks. jakeet 42–43).

Vanhin Russell M. Nelson kahdentoista apostolin koorumista on
auttanut meitä ymmärtämään, miksi nuo opinkappaleet ovat niin
välttämättömiä: ”Koska se on suunnitelmassa keskeistä, meidän
tulee yrittää käsittää sovituksen merkitystä. Mutta ennen kuin
voimme sitä käsittää, meidän täytyy ymmärtää Aadamin lan-
keemus. Ja ennen kuin voimme täysin ymmärtää lankeemusta,
meidän täytyy ensin käsittää luominen. Nämä kolme tapahtumaa
– luominen, lankeemus ja sovitus – ovat Jumalan suunnitelman
tärkeimmät tukipilarit, ja opillisesti ne liittyvät yhteen.” (”Pysy-
vyyttä muutoksen keskellä”, Valkeus, tammikuu 1994, s. 32.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Alman kirjan
lukua 18.

Vertaa pyhiä kirjoituksia nykyaikaiseen
esimerkkiin

1. Lue seuraava seitsemänkymmenen koorumiin kuuluneen
vanhin Robert E. Wellsin kertoma tarina. Mitä yhteistä
tällä kertomuksella ja Alman kirjan luvuissa 17–18 olevalla
Ammonin kokemuksella on?

”Lähetyssaarnaajat tapasivat professorin – – ja opettivat häntä.
Hänen mielensä ei ollut avoin heidän sanomalleen, mutta
sitten hän joutui sairaalaan leikkaukseen. Sillä aikaa kun hän
oli toipumassa sairaalassa, hänen pihansa ja puutarhansa olivat
hoitamatta. Lähetyssaarnaajat saivat halun käyttää valmis-
tautumispäivänsä siten, että he leikkasivat miehen nurmikon,
siistivät pensasaidan ja kitkivät rikkaruohot.

Vaimo kertoi miehelleen, mitä lähetyssaarnaajat olivat tehneet.
Mies pyysi vanhimpia käymään sairaalassa ja sanoi kyynelsil-

Katsanto (jae 12) – Ulkomuoto, kasvot
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min: ’Koko aikuiselämäni aikana kukaan ei ole koskaan tehnyt
oma-aloitteisesti mitään hyväkseni.’

Hänen käytöksensä muuttui. Hän kävi läpi lähetystyökeskus-
telut. Vaikka hän oli aikaisemmin ollut epäilevä, hän oli nyt
haltioituneen kiinnostunut ja tuli silminnähden nöyremmäksi
ja hiljaisemmaksi. Hän rukoili ensimmäistä kertaa sitten lap-
suutensa, ja hän sai todistuksen ja meni kasteelle.” (”Hengen
seikkailut”, Valkeus, 1986, konferenssiraportti 155. puolivuotis-
konferenssista, s. 23.)

2. Millä tavoin voit palvella omaa perhettäsi, asuinympäristöäsi
ja yhteiskuntaa nykyisessä elämänvaiheessasi?

Suunnitelma evankeliumin
opettamiseksi

Ammon esitteli evankeliumin kuninkaalle askel askeleelta.

1. Piirrä vihkoosi oheisen kaltainen kaavio ja kirjoita jokaiseen
askelmaan yhteenveto siitä, mitä Ammon opetti laamailais-
kuninkaalle kohdassa Al. 18:24–40.

2. Selitä, miksi arvelet Ammonin valinneen noiden opinkappalei-
den opettamisen tuossa järjestyksessä (Ks. tarvittaessa kohdan
Al. 18:36–43 osiota ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”).

Evankeliumista kertomisen periaatteita

Kirjoita kolme tärkeätä evankeliumista kertomisen periaatetta,
jotka olet oppinut Alman kirjan luvuista 17–18 ja joiden arvelet
olevan hyödyksi kaikille kirkon jäsenille eikä vain kokoaikaisille
lähetyssaarnaajille.

Alman kirjan luvussa 19 kerrotaan muutamista merkittävistä
hengellisistä kokemuksista. Ne voivat vaikuttaa vieläkin merkit-
tävämmiltä, jos luet uudelleen kohdan Al. 17:14–15 kuvauksen
ihmisistä, joiden parissa Ammon työskenteli. Kiinnitä erityi-
sesti huomiota siihen, mitä Mormon halusi meidän oppivan
näistä kolmesta kokemuksesta, sen mukaan mitä Alman kirjan
luvun 19 lopussa on kirjoitettuna.

Alma 19
Kuningas Lamonin vaimo 

ja muita kääntyy

Kuninkaan kääntymys

jakeet 28–32

jakeet 33–35

jakeet 36–40

Al. 18:24–27

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi Alman kirjan lukua 19.

Kääntymiseen johtava tapahtumasarja

Alman kirjan luvussa 19 opetetaan paljon kääntymiseen
johtavasta tapahtumasarjasta. Vastaa seuraaviin kysymyksiin,
jotta tunnistaisit tämän tapahtumasarjan:

1. Mitkä sanat ja ilmaisut ovat kohtien Al. 19:6, 33 mukaan
mielestäsi tärkeimmät, kun kuvataan kuningas Lamonin ja
hänen palvelijoidensa kääntymystä? Miksi pidät kutakin
valitsemaasi sanaa tai ilmaisua tärkeänä?

2. Millä tavalla Abis kääntyi kohdan Al. 19:16–17 mukaan?

3. Millä tavoin muut laamanilaiset kääntyivät kohdan
Al. 19:29–35 mukaan?

4. Mistähän syystä jotkut eivät kääntyneet?

Ajattele niitä Alman kirjan luvussa 19 olevia sanoja,
ilmaisuja tai kokemuksia, jotka muistuttavat eniten omaa
kääntymistapahtumaasi.

Mikä tämän kertomuksen opetus on?

Kohdassa Al. 19:36 profeetta-historioitsija Mormon selitti, mitä
hän halusi meidän oppivan Ammonin kokemuksista.

1. Selitä omin sanoin, minkä Mormon sanoi olevan opetuksena ja
luettele Alman kirjan luvuista 17–19 ainakin kaksi tapahtumaa,
jotka kuvaavat tuota periaatetta.

2. Mitä vaikutusta tuolla periaatteella on omassa elämässäsi?
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Kaikilla Moosian pojilla ei ollut samanlaista menestystä
lähetystyössä kuin Ammonilla. Alman kirjan luvusta 20 voit
lukea, kuinka Ammonin veli Aaron ja hänen toverinsa
päätyivät vankilaan. Voit myös lukea siitä, kuinka Ammon sai
heidät vapaiksi voitettuaan Lamonin isän miekkailussa!
Se, mikä alkoi hyvin vaarallisena tilanteena, päättyi jälleen
suureen lähetystyötilaisuuteen.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee yksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Alman kirjan
lukua 20.

Haastattele lähetyssaarnaajaa

1. Lue kohta Al. 20:1–5 ja selitä, kuinka Ammon sai tietää, että
hänen veljensä olivat vankilassa.

2. Haastattele jotakuta vaarnassasi tai piirissäsi olevaa, joka on
palvellut tai palvelee parhaillaan lähetystyössä, ja pyydä häntä
kertomaan jostakin kokemuksestaan, jolloin Henki johdatti
häntä. Kirjoita vihkoosi yhteenveto kokemuksesta.

Täydennä lauseet

Ammon puhui
rohkeasti kuningas
Lamonin vihaiselle
isälle. Oheiset lauseet
ovat yhteenveto siitä,
mitä hän sanoi ja
millä tavalla kuningas
Lamonin isä vastasi.
Kirjoita lauseet vih-
koosi ja täydennä ne
omin sanoin käyttäen
apunasi sitä, mitä
sait tietää kohdasta
Al. 20:17–27. Merkitse
tieto puhujasta kunkin
täydennetyn lauseen
jälkeen.

1. Älä tapa poikaasi. Mutta jos teet niin, se on parempi kuin . . .

2. Jos sinä kuolet, niin . . .

3. Tiedän, että jos tappaisin poikani, niin . . .

Alma 20
Ammon tapaa Lamonin isän

4. Päästä veljeni vankilasta . . .

5. Jos säästät henkeni . . .

6. Koska sinä rakastat poikaani . . .

Sydämen muutos

Käytä suoria lainauksia Alman kirjan luvusta 20 vastataksesi
kysymyksiin 1 ja 2. Vastaa kysymykseen 3 omin sanoin:

1. Mitä kuningas Lamonin isä ajatteli Ammonista tavattuaan
hänet ensimmäistä kertaa?

2. Miksi hän muutti mielensä?

3. Mitä tämä opettaa meille siitä, kuinka menetellä niiden kanssa,
jotka vastustavat totuutta?

Alman kirjan luvuissa 21–26 kerrotaan Aaronin, Mulokin
ja heidän veljiensä lähetystyöstä. Heidän kokemuksensa oli
hyvin erilainen kuin Ammonin. Lukiessasi Alman kirjan
lukua 21 pane merkille, millä tavalla ne olivat erilaisia ja miksi.
Voit yllättyä siitä, ketkä aiheuttivat heille eniten huolta.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 21

Alma 21:3 – Keitä olivat amalekilaiset ja Amulonin kansa?
Amalekilaiset olivat nefiläisluopioita. Tässä heidät mainitaan
ensimmäisen kerran Mormonin Kirjassa. Amulonin kansa oli
niiden kuningas Nooan jumalattomien pappien jälkeläisiä, jotka
hylkäsivät perheensä, pakenivat erämaahan, menivät naimisiin
laamanilaisnaisten kanssa ja liittyivät laamanilaisyhteisöön
(ks. Moosia 23:31–35).

Alma 21:4 – Nehorilaisten uskonkunta
Saadaksesi tietoa ”nehorilaisten uskonkunnasta”, ks. kohdan
Al. 1:12 osiota ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen” (s. 95–96).

Synagogat, pyhäköt
(ks. jakeet 5–6, 11, 16, 20) –
Kirkot, jumalanpalveluspaikat

Lunastaa (jae 7) – Pelastaa

Alma 21
Aaron ja hänen veljensä opettavat

laamanilaisia
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Dear Family;        March 31

Hi! How are you all? I am fine. I wanted to write and 

thank you all for the great… 

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Alman kirjan lukua 21.

Kirjoita kirje

Luettuasi Alman kirjan luvun 21 kirjoita vihkoosi kirje perheellesi
ikään kuin olisit Aaron, ja kerro lyhyesti kokemuksistasi.

Pyhien kirjoitusten kohta,
josta pidät eniten

Lue kohta Al. 21:9. Kuvittele haluavasi ”avata pyhät kirjoitukset”
ystävällesi kertoaksesi Vapahtajasta. Minkä tähän asti
läpikäydyistä Mormonin Kirjan pyhien kirjoitusten kohdista
näyttäisit hänelle? Miksi?

Lähetyssaarnaajille on annettu tehtävä opettaa evankeliumia.
Tuohon tehtävään kuuluu kuitenkin monia

haasteita. Lähetyssaarnaajan on kysyttävä:
Mitä minä opetan? Kuinka voin
auttaa ihmisiä tuntemaan Hengen?
Millä tavalla vastaan heidän kysymyk-
siinsä? Etsi positiivisia esimerkkejä
evankeliumin opettamisesta lukiessasi
siitä, kuinka Aaron opetti kuningas
Lamonin isää. Vertaile sitä, millä
tavalla ja mitä hän opetti Ammonin
kokemukseen kohdassa Al. 18:22–40.

Lamonin isä

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 22

Alma 22:12–14 – Ymmärtääksemme sovitusta
meidän on ensin ymmärrettävä luomisen ja Aadamin
lankeemuksen opinkappaleet
Vanhin Bruce R. McConkie kirjoitti kahdentoista apostolin
koorumissa palvellessaan: ”Isän iankaikkisessa suunnitelmassa
luominen, lankeemus ja sovitus on kaikki punottu yhdeksi koko-
naisuudeksi” (A New Witness for the Articles of Faith, 1985, s. 82 ).

Jalomielisyys (jae 3) –
Epäitsekkyys

Lihallinen tila (jae 13) –
Kuolevainen tai fyysinen tila

Hävitetyksi rinnastani
(jae 15) – Poistetuksi
sydämestäni tai sielustani

Alma 22
Aaron opettaa laamanilaiskuningasta

Presidentti Ezra Taft Benson auttoi meitä ymmärtämään tätä
paremmin:

”Mormonin Kirjan pyhät tiesivät, että lunastussuunnitelma
täytyy aloittaa kertomuksesta Aadamin lankeemuksesta. – –

Samoin kuin ihminen ei 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. Ja mikään muu kirja
maailmassa ei selitä tätä tärkeää oppia läheskään niin hyvin kuin
Mormonin Kirja. – –

Tunnustammeko ja opetammeko me sitä, mitä ilmoitukset sanovat
luomisesta, Aadamista ja ihmisen lankeemuksesta sekä lunastuk-
sesta tuosta lankeemuksesta Kristuksen sovituksen kautta? – –

Ymmärrämmekö me sovituksen ja opetammeko ja saarnaam-
meko me sitä tehokkaasti? Mitä Herran kärsimys Getsemanessa
ja Golgatalla merkitsee meille itse kullekin henkilökohtaisesti?

Mitä lunastus lankeemuksesta merkitsee meille?” (”Mormonin
Kirja ja Opin ja Liittojen Kirja”, Valkeus, heinäkuu 1987, s. 79.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi Alman kirjan lukua 22.

Tunnista avainsanat

1. Lue kohta Al. 22:5–11 ja luettele viisi avainsanaa, jotka
ilmaisevat tämän kohdan pääajatukset. 

2. Ympyröi sana, jota pidät tärkeimpänä, ja selitä, miksi valitsit
juuri sen.

3. Mistähän syystä lähetyssaarnaajat aloittavat opettamalla
evankeliumin perusperiaatteita?

Vastaa kysymykseen

1. Mitkä kolme keskeistä opinkappaletta Aaron opetti kunin-
kaalle kohdan Al. 22:12–14 mukaan (tarvittaessa ks. kohdan
Al. 22:12–14 osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”)?

2. Opittuaan nuo opinkappaleet kuningas esitti kaksi tärkeätä
kysymystä (ks. jae 15). Kirjoita nuo kaksi kysymystä omin
sanoin.
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3. Käyttäen kohtaa Al. 22:15–18 mallina kirjoita, mitä vastaisit,
jos ystäväsi kysyisi sinulta nuo kysymykset.

Tunnetko ketään, joka on kääntynyt Herraan ja Hänen evan-
keliumiinsa lähetystyön kautta? Millä tavalla he muuttuivat
ottaessaan evankeliumin vastaan? Millä tavoin Mormonin
Kirjan tutkiminen on vaikuttanut omaan elämääsi? Lukiessasi
Alman kirjan lukua 23 pane merkille, millä tavalla evanke-
liumin sanoma muutti Ammonin opettamia ihmisiä. Kiinnitä
huomiosi heidän tekemäänsä liittoon ja mieti, millä tavalla
se vaikuttaisi heidän tulevaisuuteensa.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 23

Alma 23:17 – Mitä nimi antinefilehiläiset tarkoittaa?
Nimi antinefilehiläiset saattaa tarkoittaa sitä, että uudet kään-
nynnäiset halusivat tulla samanlaisiksi kuin Nefi ja Lehi ja he
saattoivat valita uuden nimen, joka kuvasti heidän vanhurskaita
halujaan. Tutkimusten mukaan joissakin kielissä on yleinen
sanaa anti vastaava kantasana, joka tarkoittaa ”olla kasvotusten”
tai ”olla jotakin vastapäätä” aivan kuin peilin edessä. Sillä
voi olla samanlainen merkitys kuin sanalla jäljitteleminen.
Tässä valossa nimi antinefilehiläiset saattaisi viitata niihin, jotka
haluavat jäljitellä sitä, mitä Nefin ja Lehin jälkeläiset opettivat.
(Ks. Daniel L. Ludlow, A Companion to Your Study of the Book
of Mormon, 1976, s. 210.)

Uuttera (jae 18) – Ahkera, työteliäs

Alma 23
Antinefilehiläiset

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Alman kirjan
lukua 23.

Todellinen kääntymys

Lue kohta Alma 23:6–13 ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitä sellaista kastetut laamanilaiset tekivät, mikä osoitti, että
he olivat kääntyneet Herraan?

2. Minkähän takia kukaan noista laamanilaisista ei ”koskaan
langennut pois” (jae 6)?

3. Mitkä kapina-aseet Jumalaa vastaan pitäisi ihmisten ”laskea
käsistään” tänä päivänä (ks. jae 7)?

Evankeliumin opettaminen

Tutki kohtaa Al. 23:4–6 ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitä Aaron ja hänen veljensä
käyttivät pääasiallisena
lähteenä opettaessaan?

2. Mikä voima auttoi heitä
heidän opettaessaan?

3. Mitkä lauseet kuvaavat sitä,
kuinka tehokasta heidän
opetuksensa oli?

4. Mitkä kokemukset ovat vah-
vistaneet omaa todistustasi?

Selitä kuka ja miksi

Lue kohta Al. 23:6–13, 16–18. Selitä, keitä olivat ne, jotka olivat
ottaneet itselleen nimen antinefilehiläiset ja miksi he olivat niin
uskollisia käskyjen pitämisessä.

Ajattele niitä liitoja, jotka olet
tehnyt kasteen yhteydessä, ja
sitä, kuinka tärkeitä nuo liitot
ovat. Olisitko valmis antamaan
ennemmin henkesi kuin rikkoisit
liittosi? Antinefilehiläiset
arvostivat liittojaan enemmän
kuin henkeään. Lukiessasi
heidän sitoutumisestaan ajattele
sitä rohkeutta, jota omien liitto-
jesi pitäminen nykymaailmassa
vaatii.

Alma 24
Pidetty liitto
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Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 24

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi Alman kirjan lukua 24.

Totta vai ei?

Kirjoita vihkoosi seuraavat väit-
teet. Käyttäen apunasi kohtaa
Al. 24:11–19 merkitse, mitkä väitteet
ovat tosia, kirjoittamalla kunkin
sellaisen lauseen jälkeen totta.
Kirjoita väärät väitteet uudelleen
siihen muotoon, että niistä tulee
tosia.

1. Ihmiset pitivät itseään ihmis-
suvun kadotetuimpina sen
tappamisen tähden, jota he olivat
tehneet ennen kääntymystään
(ks. jae 11).

2. Antinefilehiläiset olivat varmoja, että he voisivat saada anteeksi,
jos he taistelisivat jälleen (ks. jakeet 12–13).

3. Ihmiset riisuivat aseensa, koska he pelkäsivät sotimista ja
tapetuksi tulemista (ks. jae 16).

4. Nämä käännynnäiset päättivät, että tappamisen ja varastamisen
asemesta he antaisivat nefiläisten ruokkia heidät ja pitää heistä
huolta (ks. jae 18).

5. Heidän kääntymyksensä oli niin voimakas, että he mieluummin
kuolisivat kuin tekisivät syntiä (ks. jae 19).

Tee muistomerkki

Lue kohta Al. 24:17–26. Kuvittele, että kyseiselle tapahtumapai-
kalle olisi pystytetty muistomerkki. Piirrä luonnos siitä,
minkälaisen haluaisit muistomerkin olevan ja mitä siinä pitäisi
mielestäsi lukea.

Herra on lähettänyt profeettansa palvelemaan Hänen sanan-
saattajinaan ja tekemään Hänen tahtonsa tiettäväksi. Joskus
he ennustavat tulevia tapahtumia. Alman kirjan luvussa 25

Alma 25
Profetian täyttyminen

Ansiot (jae 10) – Vanhurskaat teot, sovitus

näkyy hämmästyttävän yksityiskohtaisesti marttyyrikuoleman
kokeneen profeetta Abinadin joidenkin profetioiden täyttyminen.
Mieti lukiessasi nykyajan profeetan sanomia ja sitä, että
olemme paljon onnellisempia, kun seuraamme hänen neuvojaan.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 25

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä B ja sen jälkeen tehtävä A tai C tutkiessasi Alman
kirjan lukua 25.

Tutki pyhien kirjoitusten kohtia

Lue kohdat Al. 8:16 ja Al. 16:9, joissa puhutaan siitä, miksi
Ammonihan maan kansa tuhoutui. Kirjoita yhteenveto siitä,
mitä Ammonihalle tapahtui ja miksi.

Millä tavalla profetia täyttyi?

1. Kun Abinadi poltettiin elävältä, hän profetoi syyttäjistään ja
heidän jälkeläisistään. Lue Abinadin viimeiset sanat kohdasta
Moosia 17:14–19 ja tee lyhyt yhteenveto kustakin hänen
profetiansa osasta.

2. Tutki kohtaa Al. 25:4–12
ja katso, mitkä tapah-
tumat täyttivät Abinadin
sanat. Merkitse jakeen
numero kunkin luette-
lossasi olevan profetian
viereen.

3. Keskustele vanhempiesi,
opettajasi tai jonkun
muun aikuisen kirkon
jäsenen kanssa joistakin
myöhempien aikojen
profeettojen profeetal-
lisista sanoista, jotka  

ovat toteutuneet. Kirjoita muistiin se, mitä opit.

Etsi pääajatukset

Monet laamanilaisista liittyivät antinefilehiläisiin ja hyväksyivät
Mooseksen lain. Etsi kohdasta Al. 25:15–16 ilmaisut, jotka
selittävät, miksi Mooseksen laki oli siihen aikaan tärkeä osa
evankeliumia ja tee sitten yhden lauseen yhteenveto, jossa kerrot,
miksi tuo laki oli mielestäsi hyödyllinen nefiläisille.

Anastaa (jae 5) – Varastaa
tai viedä väkivalloin

Ulkonaiset toimitukset
(jae 15) – Mooseksen
lakiin liittyvät toimitukset
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Kokoaikaiset lähetyssaar-
naajat palaavat usein
kotiin intoa täynnä. Kun
uskolliset lähetyssaarnaajat
palaavat, millä tavalla he
tavallisesti puhuvat lähe-
tystyökokemuksistaan,
opettamistaan ihmisistä
ja Herrasta? Lukiessasi
Alman kirjan lukua 26
kuvittele olleesi läsnä, kun
Ammon muisteli lähetys-
työtään. Vaikuttaako hän
rehentelevältä vai nöyrältä?

Kenelle hän antoi kunnian menestyksestään? Mitä muuta voit
oppia kiitollisuudesta hänen esimerkkinsä avulla?

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 26

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Alman kirjan
lukua 26.

Täydennä kaavio

Ammon ilmaisi ajatuksensa kuvailevin sanoin kohdassa Al. 26:3–7.
Kopioi seuraava kaavio ja täydennä se:

Jumalan lauma (jae 4) – Kirkko

Lyhteet – – kootaan vilja-
aittoihin (ks. jae 5) – Viittaa
sadonkorjuuseen; käytetty
vertauskuvana kirkkoon
tuoduista käännynnäisistä

Pitkämielisyys (jae 16) –
Kärsivällisyys

Alma 26
”Hänen voimassaan minä voin 

kaiken tehdä”

Vastaa omin sanoin

Lue kohta Al. 26:10 ja ota selvää, mitä Aaron arveli Ammonin
tekevän.

1. Lue kohta Al. 26:11–16 ja tee yhteenveto siitä, mitä arvelet
Ammonin itse asiassa sanoneen ja tehneen.

2. Kirjoita muistiin esimerkkejä omasta elämästäsi, jolloin sait
apua Herralta.

Kirjoita kirje

1. Lue kohta LK 18:13–16 ja luettele Herran tekemät lupaukset
niille, jotka levittävät evankeliumia. Etsi kyseisiä lupauksia
vastaavat kuvaukset kohdista Al. 26:1–4, 13–14 ja 35 sekä
kirjoita kunkin luetteloimasi lupauksen viereen sen jakeen
numero, jossa se esiintyy.

2. Kirjoita kirje tuntemallesi lähetyssaarnaajalle tai keskustele
kotiin palanneen lähetyssaarnaajan kanssa ja esitä ne jakeet
Alman kirjan luvusta 26, joista pidit eniten. Pyydä häntä
lähettämään sinulle lyhyt kuvaus suurimmasta ilosta, jonka
saa palvellessaan Herraa.

Se, että monet laamanilaiset kääntyivät Herraan ja uhrasivat
ennemmin henkensä kuin ottivat miekkansa jälleen esiin, osoitti
heidän ihmeellistä sitoutumistaan Häntä kohtaan. Kuten luit
Alman kirjan luvusta 24, pane merkille, että noiden uskollisten
ja katuvaisten laamanilaisten toimet vaikuttivat yhä useampien

Alma 27
Uusi koti antinefilehiläisille

jae 3 ”synkeimmässä mitä syntisimmässä 
pimeyden tilassa
kuilussa”

jae 3 ”aseiksi Jumalan 
kädessä”

jae 5 ”vainio oli 
kypsynyt”

jae 5 teki työtä evankeliumin 
levittämiseksi ja koki 
menestystä

jae 5 kirkkoon tuodut 
käännynnäiset

jae 6 seisoa lujana uskossa 
kiusausten tullessa

jae 7 ”elon Herran 
kädessä”

Alma 26 Ammonin sanat Merkitys
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laamanilaisten kääntymykseen. Heidän toimensa eivät kuiten-
kaan vaikuttaneet kaikkiin. Muut laamanilaiset (ja eriuskoiset
nefiläiset) jatkoivat antinefilehiläisten tuhoamista. Alman
kirjan luvusta 27 saat tietää, mitä Herra sanoi tuosta tilanteesta.
Ajattele lukiessasi nefiläisten tekemää päätöstä. Millä tavalla
olisit itse äänestänyt? Miksi? Millä tavoin heidän esimerkkinsä
soveltuu tähän päivään?

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Alman kirjan
lukua 27.

Minkälainen suunnitelma oli?

Seuraava kaavio auttaa käsittämään Alman kohtaaman ongelman
ja suunnitelman, jonka hän päätti panna täytäntöön. Kopioi
kaavio vihkoosi ja käytä sitten kohdan Al. 27:1–12 tietoja apunasi
sen täydentämisessä.

Minkälaisia vaatimukset ovat?

1. Kuka kokee suurinta iloa ja autuutta kohdan Al. 27:18
mukaan?

2. Kuka ei tule koskaan tietämään, onko kohdan Al. 27:18 opetus
totta vai ei? Kuka ei varmasti tule tietämään?

Tunnista sanat ja ilmaisut

1. Luettele ne sanat ja ilmaisut kohdasta Al. 27:27–30, jotka ovat
tunnusomaisia Ammonin kansaa olleille antinefilehiläisille.

2. Mistä niistä haluaisit itse erityisesti tulla tunnetuksi? Miksi?

Mitä tosiasiassa 
tapahtui 

(ks. jakeet 14–15, 20–26)

Suun-
nitelma 
(ks. jae 5)

Edut
1.
2.

Antinefilehiläisten turvallisuus

Ongelma
(ks. Al. 27:1–4)

Millä tavalla päätös 
tehtiin 

(ks. jakeet 10–12)

Haitat
1.
2.
(ks. jakeet 6–9)

Se, että Ammonin kansan annettiin asua nefiläisten maassa,
tuntui oikealta ja sopivalta. Entä siinä tapauksessa, jolloin
sellainen päätös merkitsi isän tai veljen menettämistä taiste-
lussa heidän puolustamisekseen? Alman kirjan luku 28 osoittaa,
kuinka sitoutuneita nefiläiset olivat auttamaan avun tarpeessa
olevia ja tekemään sitä, mitä he tiesivät Herran haluavan.
Kiinnitä erityistä huomiota luvun viimeisiin jakeisiin, joissa
Mormon muistutti meitä siitä, että paljon siitä kärsimyksestä
ja murheesta, josta voimme lukea Alman kirjan luvusta 28,
ei olisi tarvinnut tapahtua. Hän nimesi syyn sille ja muille
”eroavuuksille” – – toisin sanoen, miksi tapahtuu sellaista,
mikä ei ole oikein oikeudenmukaista ja ansaittua. Hän muistutti
meitä myös siitä mikä voi estää sellaiset tapahtumat.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 28

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tutkiessasi Alman kirjan lukua 28.

Kerro opetus

Kohdassa Al. 28:13 Mormon kirjoitti ensimmäiset kaksi ”ja täten
me näemme” -väitettä. Sen jälkeen hän selitti opetuksen, jonka
kuvatuista tapahtumista voi oppia. Tee omin sanoin yhteenveto
hänen opetuksestaan ja selitä, millä tavalla se liittyy luvussa
mainittuihin tapahtumiin. Kohdassa Al. 28:14 esitetään kaksi
”ja täten me näemme” -ilmaisua lisää. Voit halutessasi merkitä
ne pyhiin kirjoituksiisi.

Kiedotuksi pauloihinsa (jae 13) – Ansaansa

Alma 28
Nefiläiset puolustavat 

Ammonin kansaa
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Kunniakas palveleminen lähetystyössä tarjoaa monia arvokkaita
kokemuksia ja mahdollisuuksia hengelliseen kasvuun. Se tuo
tunteen, joka täyttää sydämen ilolla. Lukiessasi Alman kirjan
lukua 29 yritä aistia Alman tuntema ilo, kun hän ajatteli
siunauksia, joita hän ja muut saivat, koska hän oli mukana
Herran työssä. Nykyajan lähetyssaarnaajat voivat tuntea
samanlaista iloa siunatessaan muita palvelullaan. Huomaa
myös, millä tavalla Alman ilo vaikutti hänen haluihinsa.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Alman kirjan
lukua 29.

Anna neuvoja

Käyttäen hyväksesi sitä, mitä opit Alman kirjan luvusta 29,
kirjoita neuvoja sisältävä kirje, jonka voisi antaa lähetyskentälle
menevälle nuorelle miehelle. Sisällytä siihen Alman kirjan
luvusta 29 ainakin kaksi ajatusta, jotka kertovat hyvän lähetys-
saarnaajan ominaisuuksista.

Huomaa tärkeä sana

Sanat muistan tai olen muistanut esiintyvät useita kertoja kohdassa
Al. 29:10–13. Voit halutessasi merkitä ne kaikki.

1. Mitä Alma muisti? Miksi hän muisti nuo asiat?

2. Mitä sinä muistat halutessasi lisätä hengellisyyden tunnettasi?

Määrittele sana

Kohdan Al. 29:13–17 mukaan, millä tavalla Alma määrittelisi
menestyksen yhtenä Herran palvelijoista – kuten lähetyssaar-
naajana? (Ks. kohta Al. 8:15 nähdäksesi, mitä sellaista enkeli
kertoi Almalle aiemmin hänen elämässään, mikä antaisi hänelle
syytä riemuita, vaikka hänen pyrkimyksensä näyttäisivätkin
epäonnistuvan.)

Alma 29
”Oi jospa olisin enkeli”

President Ezra Taft Benson
muistutti meille, että
”Mormonin Kirja paljastaa
Kristuksen viholliset. – – Se
vahvistaa Kristuksen nöyriä
seuraajia paholaisen pahoja
oppeja vastaan meidän aika-
namme. Mormonin Kirjan
luopiot muistuttavat meidän
aikamme luopioita. Äärettömässä
ennaltatietämisessään Jumala
muovasi Mormonin Kirjan niin,
että me voimme havaita erheet
ja osaamme taistella aikamme
vääriä kasvatuksellisia, poliittisia,
uskonnollisia ja filosofisia
periaatteita vastaan.” (”Mormonin
Kirja on Jumalan sanaa”, Valkeus, toukokuu 1988, s. 3.)

Alman kirjan luku 30 näyttäisi olevan yksi niistä luvuista,
joista presidentti Benson puhui. Siitä luvusta voit lukea
antikristuksesta, jonka väitteet olivat hyvin samanlaisia kuin
joidenkuiden ihmisten opetukset ja uskomukset ovat tänä
päivänä. Kiinnitä lukiessasi huomiota hänen käyttämäänsä
virheelliseen logiikkaan, jota hän käytti saadakseen väärät ja
jumalattomat opetuksensa näyttämään sellaisilta, jotka
kuka tahansa älykäs henkilö voisi hyväksyä. Tämä luku voi
olla erittäin arvokas, sillä se auttaa meitä tunnistamaan
ja hylkäämään oman aikamme vääriä opetuksia.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 30

Alma 30:12–50 – Kirkon arvosteleminen ja merkin
tavoitteleminen
Profeetta Joseph Smith on opettanut: ”Jos joku ryhtyy tuomit-
semaan toisia, näkee virheitä kirkossa ja sanoo, että sen johtajat
ovat erehtyneet, mutta hän itse on vanhurskas, niin voitte
varmasti tietää, että tämä ihminen on tiellä luopumukseen, ja
ellei hän tee parannusta, hän luopuu, niin totta kuin Jumala elää.

Taipua ikeen alle (jae 13) –
Ies on puinen vetohärkien
valjastuslaite; ikeen alla
olemista käytetään tässä
vertauskuvana

Pään nostaminen (ks. jakeet
18, 23) – Viittaa syyttömyyden
tunteeseen, ylpeyteen

Lihallinen (jae 53) –
Maailmallinen, ei hengellinen

Alma 30
Korihor, antikristus

116



Tämä periaate on yhtä oikea kuin se, jonka Jeesus esitti sanoes-
saan, että se, joka tavoittelee merkkiä, on avionrikkoja, ja tämä
periaate on ikuinen, järkkymätön ja luja kuin taivaan patsaat, sillä
milloin tahansa näette ihmisen tavoittelevan merkkiä, voitte olla
varmat siitä, että hän on avionrikkoja.” (Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, toim. Joseph Fielding Smith, 1985, s. 154–155.) Hänen
viimeisen väitteensä totuus voidaan nähdä kohdista Al. 30:18, 53.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B ja sen jälkeen tehtävä C tai D tutkiessasi
Alman kirjan lukua 30.

Selitä vaikutukset

Vanhin Boyd K.Packer kahdentoista apostolin koorumista on opet-
tanut: ”Oikein ymmärrettynä oikea oppi voi muuttaa asenteita
ja käyttäytymistä” (”Pienet lapset”, Valkeus, tammikuu 1987, s. 13).
Voidaan myös sanoa, että vääriin oppeihin uskominen muuttaa
asenteita ja käyttäytymistä. Voimme nähdä sen kertomuksessa
Korihorista.

1. Tee oheisen kaltainen kaavio, jossa on neljä saraketta. Kirjoita
ensimmäiseen sarakkeeseen ainakin viisi opinkappaletta tai
opetusta, joita Korihor julisti totuutena kohdassa Al. 30:13–18.
Kirjoita toiseen sarakkeeseen, millä tavalla arvelet tuohon
oppiin uskomisen vaikuttavan henkilön asenteisiin ja käyttäy-
tymiseen. Kirjoita kolmanteen sarakkeeseen oikea oppi.
Kirjoita sitten viimeiseen sarakkeeseen, millä tavalla tämä
oikea oppi todennäköisesti vaikuttaisi henkilön asenteisiin ja
käyttäytymiseen.

2. Millä tavalla Korihor kohdan Al. 30:17–18 mukaan vaikutti tai
yritti vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen?

Paljasta logiikan virheet

Väitellessään ihmiset yrittävät usein käyttää logiikkaa osoittaak-
seen, kuinka järkevä heidän mielipiteensä on. Looginen väite
perustuu kuitenkin tiettyihin ajatuksiin, joiden henkilö uskoo tai
joiden hän olettaa olevan tosia. Korihor ei ollut mikään poikkeus.
Hän teki kaksi ”loogista” päätelmää kohdassa Al. 30:12–18.

Korihorin
väärät opit

Vaikutukset
asenteisiin

ja käyttäyty-
miseen

Oikea oppi

Vaikutukset
asenteisiin

ja käyttäyty-
miseen

Oikean opin ja väärän opin vaikutukset

Ne voi tunnistaa hänen logiikkansa ja väitteensä lopputulokseksi,
sillä hän sanoi ”sen tähden” eli toisin sanoen ”meidän on
loogisesti pääteltävä, että”.

1. Etsi Korihorin johtopäätös jakeesta 15. Tunnista sitten se, minkä
hän oletti olevan totta päästäkseen tuohon johtopäätökseen.

2. Etsi Korihorin johtopäätös jakeesta 17. Tunnista sitten se, minkä
hän oletti olevan totta päästäkseen tuohon johtopäätökseen.

3. Mitä vikaa on Korihorin oletuksissa siitä, mikä on totta?

4. Korihor kysyi uskovilta, kuinka he tiesivät varmasti, että se,
mitä he uskoivat, oli totta. Voisimme kysyä samaa Korihorilta.
Pane merkille, mitä Alma kysyi häneltä jakeessa 40. Mitä
todistusaineistoa Alma sitten antoi jakeissa 41 ja 44 siitä, mitä
hän itse uskoi todeksi?

Millä tavalla se sanotaan tänä päivänä?

Luettele viisi Korihorin tekemää väitettä kohdasta Al. 30:12–18,
23–28, joita ihmiset yhä käyttävät perusteina Jeesuksen Kristuksen
tosi evankeliumia vastaan tänä päivänä. Kirjoita kunkin
Korihorin väitteen viereen se, millä tavalla ihmiset käyttävät
samaa perustelua tänä päivänä.

Tue tätä johtopäätöstä

Kohdassa Al. 30:60 Mormon selitti, mitä hän halusi meidän
oppiva Korihorin esimerkistä. Käytä hyödyksesi sitä, mitä
opit Alman kirjan luvusta 30, ja tee luettelo siitä, mikä tukisi
Mormonin väitteen totuutta.

Alman kirjan luvun 30 lopusta voimme lukea, että Korihor
kuoli kerjätessään soramilaisiksi kutsutun kansan joukossa.
Luvusta 31 voimme lukea Almasta ja muista, jotka menivät
saarnaamaan evankeliumia heille. Vaikka soramilaiset polkivat
Korihorin jalkoihinsa, heidän uskonnossaan oli monia hänen
ajatuksiaan. Kiinnitä huomiota niihin lukiessasi tätä lukua.
Luvusta 31 tulet myös lukemaan kahdesta vastakkaisesta rukouk-
sesta. Lukiessasi niitä mieti, mitä nuo rukoukset paljastavat
ihmisistä, jotka ne lausuivat.

Alma 31
Lähetystyö soramilaisten 

keskuudessa
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Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Alma 31:3 – Soramilaiset
Mormonin Kirjassa on kaksi
soramilaisiksi kutsuttua
ihmisryhmää. Ensimmäiset olivat
Soramin, sen Laabanin palvelijan
jälkeläisiä, joka lähti Jerusalemista
Nefin kanssa. Toiset olivat sen
Soram-nimisen nefiläisluopion
seuraajia, joka johdatti kansansa
kapinaan nefiläisiä ja Herran
tapoja vastaan.

Alma 31:5 – Jumalan sanan voima
On mielenkiintoista huomata, että Alma yritti ratkaista poliittista
ongelmaa hengellisellä ratkaisulla. Nefiläiset olivat huolissaan
siitä, että soramilaiset saattaisivat innostaa laamanilaiset sotimaan
nefiläisiä vastaan. Alman mielestä paras tapa estää se oli saarnata
evankeliumia soramilaisille, niin että he voisivat kokea sydämen
muutoksen. Alma päätti käydä käsiksi ongelman syyhyn eikä sen
oireisiin.

Puheessaan ”Sanan voima” presidentti Ezra Taft Benson neuvoi
pappeusjohtajille, kuinka käydään käsiksi kirkossa olevien ongel-
mien alkuperään: ”Me näemme usein paljon vaivaa yrittäes-
sämme lisätä aktiivisuutta vaarnassamme. Me teemme uutterasti
työtä kohottaaksemme sakramenttikokousten osallistumis-
prosenttia. Me työskentelemme saadaksemme suuremman osan
nuorista miehistämme lähtemään lähetystyöhön. Yritämme lisätä
temppeliavioliittojen määrää. Kaikki tämä on kiitettävää työtä
ja tärkeää valtakunnan kasvun kannalta. Mutta kun yksityiset
jäsenet ja perheet uppoutuvat pyhiin kirjoituksiin säännöllisesti ja
johdonmukaisesti, nämä muut toiminnan alueet hoituvat itsestään.
Ihmisten todistus vahvistuu. Heidän omistautumisensa kasvaa.
Perheet vahvistuvat. Henkilökohtainen ilmoitus on runsasta.”
(Valkeus, 1986, konferenssiraportti 156. vuosikonferenssista, s. 83.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Alman kirjan
lukua 31.

Kirjoita esimerkki

Kohdasta Al. 31:5 voit lukea Alman uskovan, että Jumalan sanalla
on voima innoittaa ihmisiä tekemään sellaista, mihin miekka
tai mikään muu voimakeino ei pystyisi. Esitä omasta elämästäsi
esimerkki, joka osoittaa, millä tavalla pyhät kirjoitukset tai kirkon
johtajien opetukset ovat motivoineet sinua toimimaan tavalla,
jota ei olisi voitu saada aikaan millään pakolla.

Kytke asiat toisiinsa

Kirjoita kohdasta Al. 31:8–20 ilmaisut, jotka osoittavat, millä
tavalla soramilaisten jumalattomat opetukset ja tavat olivat
samanlaisia kuin se, mitä Korihor opetti. Kirjoita kunkin ilmaisun

jälkeen Alman kirjan luvusta 30 sen jakeen numero, jossa Korihor
opetti kyseistä ajatusta.

Vertaile

Vertaile kohdissa Al. 31:13–18, 23 olevia soramilaisten asenteita
ja rukousta kohdassa Al. 31:24–38 oleviin Alman asenteisiin ja
rukoukseen. Liitä vertailuusi ainakin kaksi muuta tärkeätä eroa.
Päätä kirjoittamalla siitä, mitä sellaista nykyajan lukijoiden tulisi
mielestäsi oppia, mikä auttaisi heitä rukouksen periaatteessa.

Alman kirjan luvusta 31 voit lukea lähetystyöstä soramilaisten
keskuudessa. Jos olisit ollut Alma, niin mitä olisit halunnut
opettaa heille? Millä tavalla olisit opettanut sitä?

Alman kirjan luku 32 on lähetyssaarnaajien lempilukuja, sillä
se auttaa selittämään heidän opettamilleen ihmisille, millä
tavalla he saavat tiedon evankeliumin periaatteiden totuudesta.
Se ei ole kuitenkaan tarkoitettu vain kirkon tutkijoita varten.
Me kaikki – huolimatta hengellisyyden tasostamme – voimme
soveltaa Alman tässä luvussa opettamia periaatteita.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 32

Alma 32:21–22 – Mitä eroa on totena pitämisellä,
uskolla ja tiedolla?
Totena pitäminen voi olla passiivista, pelkkää hyväksymistä
todeksi, kun taas usko on aktiivista. Uskoon sisältyy totena
pitäminen ja luottamus. Se antaa meille varmuutta ja vakaumusta
ja saa meidät toimimaan. Meillä ei voi olla uskoa ilman totena
pitämistä, mutta voimme pitää jotakin totena ilman uskoa. Siksi
ei riitä, että me vain pidämme Jeesusta Kristusta totena.

Herätätte kykynne (jae 27) – Olette valppaita ja tarkkaavaisia

Alma 32
Sanojen koetteleminen
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Saadaksemme evankeliumin siunaukset elämäämme, meillä tulee
olla uskoa, joka motivoi meitä seuraamaan Häntä. Tieto, kuten
totena pitäminenkin, vaatii toimintaa hyödyttääkseen meitä. Siitä,
että yksinkertaisesti tietää jonkin hyödyttävän tai vahingoittavan
meitä, ei ole mitään hyötyä meille, ellemme toimi tuon tiedon
mukaisesti. On olemassa erityistä tietoa, joka tulee siitä, kun har-
joitamme uskoa ja tavoittelemme evankeliumin mukaista elämää.
Kun toimimme käsitystemme mukaan uskoen, henki koskettaa
sydäntämme ja mieltämme. Saamme Pyhän Hengen kautta hengel-
lisen todistuksen, jonka ansiosta voimme sanoa, että ”tiedämme”
Kristuksen olevan meidän Vapahtajamme ja että kirkko on tosi.”
(Ks. James E. Talmage, Uskonkappaleet, 1985, s. 106–110.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Alman kirjan
lukua 32.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Al. 32:21

1. Kirjoita esimerkki, joka osoittaa, millä tavalla kuuliaisuus
Jumalan käskyille kuvastaa ihmisen uskoa. Tähdennä
esimerkissäsi niitä asioita, joista henkilöllä ei ole ”täydellistä
tietämistä”, mutta joista hän toivoo ”sellaista, mikä ei näy,
mutta mikä on totta”.

2. Kuvittele keskustelevasi uskosta jonkun ystävän kanssa. Esitit
Alman määritelmän uskosta kohdasta Al. 32:21. Ystäväsi kysyi
sitten: ”Mutta millä tavalla tiedät, että jokin, mikä ei näy, on
totta?” Millä tavalla vastaisit? Anna esimerkki jostakin, minkä
tiedät todeksi mutta mikä ei näy.

Kirjoita ohjeet

Kirjoita askel askeleelta etenevät ohjeet ”koettelemisesta”, jota
Alma kuvaili kohdassa Al. 32:27–43. Muista liittää mukaan
varoituksia asioista, jotka estävät ihmistä pääsemästä oikeaan
ratkaisuun.

Etsi toistuva ajatus ja selitä se

Etsi kolme sanaa, jotka mainitaan jossakin muodossa kohdan
Al. 32:41–43 jokaisessa jakeessa. Selitä, kuinka tärkeänä pidät
kutakin näistä asioista hengellisen kasvun ja ymmärryksen
tapahtumasarjassa. Voit halutessasi merkitä nuo sanat pyhiin
kirjoituksiisi.

Alman kirjan luvussa 32 Alma opetti soramilaisille hengellisen
uskon ja tiedon vahvistamisen tapahtumasarjaa. Hän kannusti
heitä kylvämään sydämeensä evankeliumin totuuksia Jumalan

Alma 33
Sanat, jotka heidän tulisi kylvää

sanan kautta, ja hän selitti, millä tavalla Jumalan sanan pieni
siemen voi kasvaa mahtavaksi valkeuden, ilon ja iankaikkisen
elämän puuksi. Alman kirjan luvusta 33 voimme lukea niistä
erityisistä evankeliumin totuuksista, joita hän halusi meidän
”kylvävän” tuohon aikaan. Pane merkille, kuinka Alman
opetukset vastasivat erityisesti niihin kysymyksiin ja ongelmiin,
joita hän näki soramilaisten keskuudessa luvuissa Al. 31–32.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Alma 33:3–17 – Senos ja Seenok
Ks. kohdan 1. Ne. 19:10 osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”
(s. 29).

Alma 33:18–22 – Miksi Mooses kohotti käärmeen tangon
päähän?
Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista on
opettanut: ”Kun Herra lähetti ’myrkkykäärmeitä’ heidän kimp-
puunsa erämaassa, niin että ne purivat kuoliaaksi monia Israelin
kansasta, Mooses teki pronssista käärmeen ja pani sen tangon
päähän. Sen jälkeen kaikki, joita nuo myrkylliset matelijat olivat
purreet ja jotka katsoivat pronssikäärmeeseen uskoen, jäivät
eloon ja muut kuolivat. Miksi? Koska Jumala käski Moosesta
tekemään niin ja se oli pyhä toimitus Israelissa – toimitus, joka
suoritettiin vertauksena siitä, että luvattu Messias kohotettaisiin
ristille ja kaikki, jotka kääntyisivät hänen puoleensa uskoen,
eläisivät ja muut kuolisivat.” (The Mortal Messiah: From Bethlehem
to Calvary, 4 osaa, 1979–1981, osa 1, s. 476–477.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Alman kirjan lukua 33.

Herran ratkaisut

1. Kohdista Al. 31:8–23 ja 32:2–5 voimme lukea soramilaisten
ongelmista ja tavoista, joilla monet heistä olivat kulkeneet
harhaan. Pane merkille ainakin kaksi heidän ongelmistaan ja
vääristä opetuksistaan ja tee sitten yhteenveto siitä, mitä
Alma opetti luvussa 33, ja mikä tarjosi vastauksen tai ratkaisun
kuhunkin luettelemistasi ongelmista.

2. Miksi Almalle oli tärkeätä opettaa soramilaisia koettelemaan
Jumalan sanaa (luvussa Alma 32) ennen kuin hän neuvoisi
heille tapoja ratkaista ongelmansa (luvussa Alma 33)?

Käärme tangon päässä

1. Lue kohdat 1. Moos. 21:4–9 ja Al. 33:18–22 ja selitä, millä
tavoin pronssikäärme tangon päässä oli malli (vertauskuva)
Jeesuksesta Kristuksesta (ks. tarvittaessa kohdan Al. 33:18–22
osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”).

2. Millä tavalla Kristukseen katsominen tai Hänen puoleensa
kääntyminen voi auttaa sinua elämässäsi?
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Oletko koskaan ollut eksyksissä? Alman kirjan luvussa 34
Amulek todisti, että ilman Vapahtajan sovitusta koko ihmis-
kunnan täytyisi kokea kaksi eri kuolemaa ja olla iankaikkisesti
kadotettuja. Sitä Aadamin lankeemuksen vakavat seuraukset
merkitsevät koko ihmiskunnalle. Pohdi lukiessasi tapoja, joilla
Jeesuksen Kristuksen sovitus auttaa meitä voittamaan nuo
kuolemat. Muista, että saadaksemme kaikki Jumalan lunastus-
suunnitelman siunaukset meidän täytyy osallistua siihen
tekemällä se, mitä meidän taivaallinen Isämme meiltä vaatii.
Kiinnitä huomiota siihen, mitä sinun on tehtävä Hänen
suunnitelmansa toteuttamiseksi.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 34

Alma 34:9–14 – ”Suuri ja viimeinen uhri”
Amulek opetti, että vain ”ääretön ja iankaikkinen uhri” olisi
sellainen, jolla olisi voima lunastaa Jumalan lapset Aadamin
lankeemukselta, joka toi synnin ja kuoleman maailmaan
(ks. Al. 34:10–12). Vanhin Russell M. Nelson on opettanut:
”Jeesus oli ainoa, joka kykeni antamaan äärettömän sovituksen,
sillä Hän oli syntynyt kuolevaisesta äidistä ja kuolemattomasta
Isästä. Tämän ainutlaatuisen syntymäoikeutensa kautta Jeesus
oli ääretön Olento.” (”Sovitus”, Valkeus, tammikuu 1997, s. 33.)

Viimeistä piirtoa myöten
(jae 13) – Kokonaan,
täydellisesti

Kuona (jae 29) – Jätettä,
arvotonta ainetta

Herjata (jae 40) – Häpäistä
sanoin, pilkata

Alma 34
Iankaikkinen lunastussuunnitelma

Alma 34:32–34 – Miksi on tärkeää tehdä parannus
ja valmistautua tässä elämässä?
Vanhin Bruce R. McConkie on opettanut: ”Tämä elämä on aika,
jossa ihmisten on tehtävä parannus ja valmistauduttava
kohtaamaan Jumala. Niiden, joilla on tilaisuus ottaa totuus
vastaan tässä elämässä, on tehtävä niin, muussa tapauksessa
pelastus kielletään heiltä. Toivo niin sanotusta kuolinvuoteella
tehtävästä parannuksesta on turha.” (Mormon Doctrine, s. 631.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–D) tutkiessasi Alman kirjan
lukua 34.

Mistä todistus koostuu?

Kohdassa Al. 34:8–16 on merkittynä muistiin osa Amulekin
todistuksesta.

1. Lue kukin seuraavista pyhien kirjoitusten jaksoista Alman
kirjan luvusta 34 ja kirjoita vihkoosi, mitä ajattelet niiden
tarkoittavan: jakeet 8–9, 10–12, 13–14 ja 15–16.

2. Selitä, mihin arvelet Amulekin todistuksen perustuvan.

3. Mikä osa Amulekin todistusta on myös osa omaa todistustasi?

Kirjoita kirje

Eräs ystävä kertoo sinulle, ettei hän rukoile enää, koska hänellä
ei ole syrjäistä paikkaa, missä rukoilla, eikä hän tiedä, mitä
rukoilisi. Tutki kohtaa Al. 34:17–27 ja kirjoita hänelle kirje, joka
perustuu Amulekin neuvoihin ja jossa on viisi ehdotusta siitä,
missä ja milloin hän voisi rukoilla ja mitä hän voisi rukoilla.

Pyhien kirjoitusten hallinta –
Al. 34:32–34

Olet huolissasi ystävästä, joka ei pidä käskyjä. Oheisena on hänen
kommenttinsa. Kirjoita ne vihkoosi. Kirjoita sitten kuhunkin
niistä vastaus. Liitä vastaukseesi sanoja tai ilmaisuja kohdasta
Al. 34:32–34.

1. ”Aion tehdä parannuksen ennen lähetystyötäni, mutta siihen
asti aion pitää vähän hauskaa.”

2. ”No, jos kuolen, voin aina tehdä parannuksen henkimaailmassa.
Sitä vartenhan se on, eikö niin?”

Tee tietokilpailukysymyksiä

Kirjoita kutakin kohdan Al. 34:37–41 jaetta vastaava kysymys,
johon voidaan vastata kyseisen jakeen perusteella. Kirjoita kunkin
kysymyksen jälkeen oma vastauksesi.
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Joskus evankeliumin mukaan eläminen edellyttää vaikeita
muutoksia meidän elämässämme. Meidän on ehkä vaihdettava
työtä, valittava uusia ystäviä tai jopa muutettava muualle.
Lukiessasi Alman kirjan lukua 35 pane merkille ne vaikeat
muutokset, joita tuli niiden soramilaisten elämään, jotka
uskoivat Alman ja Amulekin sanoihin. Huomaa myös, millä
tavalla Herra tarjosi heille tavan löytää iloa evankeliumista.
Ajattele, millä tavalla tämä voi antaa sinulle toivoa kohdatessasi
haasteita.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 35

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee yksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Alman kirjan
lukua 35.

Paljasta salainen suunnitelma

Kuvittele olevasi vakoilija, joka on soluttautunut soramilaisten
johtajien joukkoon. Luettuasi kohdan Al. 35:1–6 kirjoita muistio,
jossa kuvaillaan soramilaisten jumalatonta suunnitelmaa ja sitä,
kuinka se tulee vaikuttamaan niihin, jotka elävät evankeliumin
periaatteiden mukaan.

Kirjoita uutisraportti

Lue kohta Al. 35:7–12 ja kirjoita uutisraportti Jersonin kriisistä.
Liitä mukaan seuraavat asiat:

1. Otsikko

2. Esimerkki niistä uhkauksista, joita arvelet soramilaisten
saattaneen ”syytää”.

3. Yhteenveto ammonilaisten vastauksista ja siitä, kuinka se
saattaisi parantaa joitakin olosuhteita, joissa elätte.

Kuvaile tunteita

1. Pohdi kohtaa Al. 35:14–16 ja kuvaile Alman tunteita tilanteesta
ja siitä, mitä hän teki sen suhteen.

2. Millä tavoin tämä muistuttaa sitä, mitä myöhempien aikojen
profeetat ovat opettaneet meille siitä, että valmistaisimme
perhettämme profetoituja tulevaisuuden vaikeita aikoja varten?

Paatua (jae 15) – Kovettua vastustamaan vanhurskautta

Alma 35
Soramilaiset käännynnäiset

pakenevat Jersoniin

Millä tavalla rakastava isä valmistaa lapsiaan vastustamaan
Saatanan kiusauksia? Millä tavalla hän voi innoittaa heitä
haluamaan evankeliumin siunauksia enemmän kuin maailman
ajallisia huvituksia? Alman kirjan luvuissa 36–42 on Alman
neuvoja pojilleen. Tutki näitä lukuja rukoillen, jotta ymmärtäisit,
mitä Alma halusi lastensa tietävän ja tekevän. Hänen opetta-
mansa totuudet ovat lupauksia kuolevaisuuteen kuuluvista ja
iankaikkisista siunauksistamme, jotka ovat suurempia kuin
mikään, mitä Saatana voi tarjota.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 36

Alma 36:18 – Katkeruuden sapessa
Koemme olevamme ”katkeruuden sapessa”, kun tunnemme
katumusta tai syvää murhetta väärin tehtyämme. Kaikki eivät
kuitenkaan anna itsensä tuntea tätä katumusta. Presidentti
Spencer W. Kimball on opettanut, että ”ne, jotka valitsevat tämän
vaihtoehdon, käyvät lopulta koviksi ja paatuneiksi ja kadottavat
kaiken halun parannukseen. Toinen vaihtoehto on se, että antaa
katumuksen johtaa täydelliseen murheeseen, sitten parannukseen
ja lopulta anteeksiantoon.” (”Parannuksen evankeliumi”, Valkeus,
maaliskuu 1983, s. 3.)

Ajallinen (jae 4) –
Fyysinen, kuolevainen

Lihallinen ymmärrys (jae 4) –
Maailman viisaus

Alma 36
Alma kertoo Helamanille 

kääntymyksestään

121



Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Alman kirjan
lukua 36.

Muista isiesi vankeutta

Alman kirjan luvun 36 aloittaa ja päättää Alman pojalleen
Helamanille antama neuvo muistaa heidän isiensä vankeutta ja
heidän lopulta tapahtuvaa vapauttamistaan Jumalan voimalla
(ks. Al. 36:2, 28–29). Pane merkille, kuinka Alma käytti omaa
elämäänsä esimerkkinä tuosta periaatteesta.

1. Lue kohta Al. 36:6–16 ja kuvaile tapoja, joilla Alma oli
vankeudessa.

2. Lue jakeet 17–21 ja kuvaile tapoja, joilla Alma vapautettiin
Jumalan voiman avulla.

3. Kirjoita lyhyt kappale, jossa kuvailet, millä tavalla nuo tapah-
tumat auttavat sinua uskomaan Jumalan voimaan vapauttaa
sinut niistä elämän koettelemuksista, jotka näyttävät pitävän
sinua vankina.

Tunnista osat

Todista kohdan Al. 36:13–24 perusteella, että Alma koki kaikkia
seuraavia parannuksenteon osa-alueita:

1. Tunnista synti

2. Tunne jumalallista murhetta

3. Tunnusta

4. Hyvitä (korvaa se, mikä on menetetty)

Selitä avainsanat

Pohdi kohdassa Al. 36:25–29 lueteltuja siunauksia. Tee yhteenveto
seuraaviin avainsanoihin liittyvistä siunauksista ja selitä, miksi
nuo siunaukset ovat tärkeitä:

1. ”Syntyneet Jumalasta” (jae 26)

2. ”Tuettu” (jae 27)

3. ”Herättää minut” (jae 28)

Oletko koskaan käyttänyt kompassia? Mitä hyötyä kompassista
voi olla? On aikoja, jolloin tarvitsemme hengellistä kompassia
johtamaan ja opastamaan meitä. Herra on antanut meille
hengellisen kompassin. Lukiessasi Alman kirjan lukua 37,
kiinnitä huomiota siihen, mikä tuo hengellinen kompassi on ja
kuinka hyödyllinen se voi sinulle olla tänä päivänä.

Alma 37
”Opi viisautta nuorena ollessasi”

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 37

Alma 37:21–31 – Kaksikymmentäneljä levyä ja salaiset liitot
Alma varoitti Helamania, että tämä varjelisi jaredilaisten aikakirjaa
(kahtakymmentäneljää levyä) niin, etteivät ne valat, merkit ja
salaiset liitot, jotka olivat tuhonneet jaredilaiset, tulisi nefiläisten
tietoon. Vanhin Bruce R. McConkie on kirjoittanut: ”Kaikkina eri
aikakausina on ollut ryhmiä, järjestöjä, kirkkoja ja hallituksia, joilla
on ollut samanlaisia salaisia valoja ja tarkoituksia – jotka ovat
kaikki Saatanan innoittamia” (Mormon Doctrine, s. 471).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B ja tehtävä C tutkiessasi Alman kirjan lukua 37.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Al. 37:6–7

Jotkut ihmiset näyttävät olevan sitä mieltä, että pyhät kirjoitukset
ovat vain menneisyyden kirjoituksia, joista ei voi olla heille
mitään hyötyä tänä päivänä.

1. Lue kohta Al. 37:6–7 ja anna yksi esimerkki ”pienestä ja
vähäisestä” pyhien kirjoitusten jakeesta, joka on ollut
siunauksena omassa elämässäsi.

2. Tutki kohtaa Al. 37:8–20 ja mainitse ainakin kolme ”viisasta
tarkoitusta”, jota varten pyhät kirjoitukset on säilytetty,
ja tee yhteenveto siitä, millä tavalla nuo tarkoitukset voivat
siunata ihmisiä tänä päivänä.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Al. 37:35

Ajattele kohtaa Al. 37:35 ja sitä, millä tavalla opettaisit sen
viisivuotiaalle lapselle. Kirjoita luonnos siitä, mitä sanoisit,
käyttäen apunasi jakeissa 36–37 olevia tietoja.

Kääntäjät (jae 21) – Uurim ja
tummim (ks. Pyhien kirjoitusten
opas, ”Uurim ja tummim”)

Gaselem (jae 23) – Ilmeisesti
tuntemattoman näkijän nimi

Autuus (jae 44) – Suuri ilo

Murheen laakso (jae 45) –
Vertauskuva kuolevaisesta
elämästä
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Kirjoita ohjeet

Kohdassa Al. 37:38–47 Alma vertasi liahonaa eli tiennäyttäjää
pyhiin kirjoituksiin eli ”Kristuksen sanoihin”.

1. Kertaa kyseiset jakeet ja kirjoita ohjeet siitä, kuinka liahonaa
käytetään.

2. Selitä, millä tavalla nuo ohjeet voivat auttaa sinua käyttämään
myös pyhiä kirjoituksia paremmin.

Alman neuvo pojalleen Siblonille oli lyhyt (vain yhden lyhyen
luvun mittainen) mutta vaikuttava. Tutki sitä huolellisesti
saadaksesi tietää Siblonin vahvuuksista ja heikkouksista. Etsi
myös tapoja tuottaa iloa omille vanhemmillesi.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Alma 38:12 – Hillitse ”kaikki intohimosi”
Hevosen hillitsemisen tarkoituk-
sena on hallita ja ohjata sitä, eikä
kiusata tai tuhota sitä. Samoin
meidän tulee ”hillitä” intohi-
momme. ”Onko kieltäymys
viisasta siksi, että intohimois-
samme on jotakin väärää, vai
siksi, että intohimoissamme
on jotakin oikeata? Alma opetti
poikaansa: ’Katso myös, että
hillitset kaikki intohimosi, että
täyttyisit rakkaudella.’ (Al. 38:12,
kursivointi lisätty.) Hän ei
käskenyt poistamaan eikä edes

Alma 38
Alma neuvoo poikaansa Siblonia

tukahduttamaan intohimojanne, vaan hillitsemään niitä –
valjastamaan ne, ohjaamaan niitä ja keskittämään ne. Miksi?
Koska kuri mahdollistaa runsaamman, syvemmän rakkau-
den.” (Bruce C. Hafen ja Marie K. Hafen, The Belonging Heart,
1994, s. 302.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Alman kirjan lukua 38.

Käännä heikkoutesi vahvuudeksesi

1. Tee vihkoosi kaksi saraketta ja anna toisen nimeksi ”Siblonin
vahvuudet” ja toisen ”Siblonille annetut varoitukset”. Lue
kohdat Al. 38:1–5, 10–15 ja luettele ne vahvuudet ja varoitukset,
jotka mielestäsi liittyvät häneen.

2. Lue kohta Et. 12:27 ja selitä, millä tavalla johtajiemme
varoitusten kuunteleminen voi vahvistaa meitä.

Kirjoita kirje

Alma opetti pojalleen Siblonille, miten hengellisen tiedon
saaminen tapahtuu.

1. Piirrä oheisen kaltainen kaavio ilman kysymyksiä. Lukiessasi
kohtaa Al. 38:6–9, etsi vastaukset kysymyksiin ja kirjoita
laatikoihin se jae tai ne jakeet, joissa niihin vastataan.

2. Kirjoita vihkoosi ystävälle osoitettu kirje, jossa kuvailet, millä
tavalla voi saada hengellistä tietoa.

Mikä on ainoa tapa, jolla voimme pelastua?

Mitä Alma kärsi saadakseen anteeksiannon 
synneistään?

Millä tavalla Alma kuvasi sitä syntymää, jonka 
ihmiset läpikäyvät tehdessään parannuksen?

Millä tavalla ne, jotka ovat syntyneet Jumalasta, 
saavat suurempaa hengellistä tietoa?

Hengellinen tieto
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Alma oli tyytyväinen poikiinsa Helamaniin ja Sibloniin. Hän
ei kuitenkaan ollut tyytyväinen poikansa Koriantonin moraalit-
tomaan käytökseen. Alma tunsi syntiin liittyvän tuskan
ja halusi toisten välttyvän tuolta tuskalta (ks. Al. 36:11–16).
Sen tähden hänellä oli enemmän sanottavaa Koriantonille
kuin toisille pojilleen. Huomaa, mitä Alma neuvoi poikaansa
tekemään, jotta tämä pääsisi synneistään.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 39

Alma 39:5–6 – Kuinka vakavia sukupuolisynnit ovat
Herran silmissä?

Ensimmäisen presidenttikunnan
sanomassa, joka luettiin lokakuun
1942 yleiskonferenssissa, julistettiin:

”Sukupuolisynti – – on kauheudes-
saan lähinnä murhaa” (”Suuri
autuudensuunnitelma”, Valkeus,
tammikuu 1994, s. 71).

”Te – – ette voi antautua avioliiton
ulkopuolisiin luvattomiin suku-
puolisuhteisiin – – ja silti välttyä
niiltä rangaistuksilta ja tuomioilta,

jotka Herra on julistanut tästä synnistä” (”Siveellinen puhtaus –
todellisen miehuuden lähde”, Valkeus, tammikuu 1990, s. 36).

Alma 39:6 – Missä mielessä murha on
anteeksiantamaton?
Vanhin Bruce R. McConkie on opettanut: ”Murhaajille anne-
taan lopulta anteeksi, mutta vain siinä mielessä, että kaikki
synnit annetaan anteeksi paitsi synti Pyhää Henkeä kohtaan;
niitä ei anneta anteeksi siinä mielessä, että heille annettaisiin
mahdolliseksi selestinen pelastus” (Mormon Doctrine, s. 520).

Vanhin Spencer W. Kimball selitti kahdentoista apostolin
koorumin jäsenenä olleessaan:

”Johannes kirjoitti, ettei ’kenessäkään murhaajassa ole iankaik-
kista elämää, joka hänessä pysyisi’ [Joh. 3:15]. Murhaaja epää
itseltään pelastuksen selestisessä valtakunnassa, ja tässä mielessä
hänelle ei voida suoda anteeksiantoa rikoksestaan. – – 

Tietenkin sekä maan lait että Jumalan lait tekevät suuren eron
murhan eli tahallisen tapon ja edeltäkäsin harkitsemattoman
tapon välillä. Valitettavasti myös ihmisten on surmattava toisiaan
sodassa.” (Anteeksiantamuksen ihme, 1975, s. 122, 123–124.)

Portto (jae 3) – Moraaliton nainen, prostituoitu

Alma 39
Sukupuolisynnin vakavuus

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä B ja tehtävä A tai C tutkiessasi Alman kirjan lukua 39.

Miksi Alma oli murheellinen?

1. Lue kohta Al. 39:1–11 ja luettele viisi syytä, miksi Alma
oli murheellinen siitä, mitä Korianton oli tehnyt tai jättänyt
tekemättä ja mistä syystä Korianton ei voinut olla hyvä
lähetyssaarnaaja.

2. Kirjoita, mitä Koriantonin piti tehdä tehdäkseen parannuksen
(ks. jakeet 7–13).

Kirjoita kirje

Presidentti Ezra Taft Benson on opettanut: ”Tämän sukupolven
vitsauksena on moraalittomuuden synti” (”Astian puhdistaminen
sisältä”, Valkeus, 1986, konferenssiraportti 156. vuosikonferens-
sista, s. 3). Kertaa kohta Al. 39:3–9 ja kirjoita vihkoosi kappale,
jolla vahvistaisit jotakuta moraalittomuuden houkutuksia
vastaan.

1. Selitä, kuinka vakavaa sukupuolinen moraalittomuus on.

2. Kerro, miksi päätät olla antamatta periksi kiusaukselle.

3. Käytä apunasi sanoja kohdan Al. 39:5–6 osiosta ”Pyhien
kirjoitusten ymmärtäminen” ja selitä, mistä syystä nämä synnit
ovat mielestäsi niin vakavia (ks. myös LK 42:24–25).

Mitä vaikutusta omalla esimerkilläsi on?

Lue kohta Al. 39:11–13 ja ajattele sitä vaikutusta, joka Koriantonin
esimerkillä oli soramilaisiin.

1. Vertaile sitä, mitä Korianton teki (jae 11) ja mitä hänet oli
kutsuttu julistamaan (ks. jakeet 15–16).

2. Mikä vaikutus huonolla esimerkillä voi olla ihmisiin?

3. Mikä vaikutus hyvällä esimerkillä voi olla ihmisiin?

Onko kukaan ystäväsi koskaan kysynyt sinulta, minne me
menemme kuolemamme jälkeen? Millä tavalla vastaisit tuohon
kysymykseen? Alman luvussa 40 on Alman vastaukset
muutamaan kysymykseen kuolemanjälkeisestä elämästä. Lue,
mitä Alma opetti ja ota selvää, vastasiko hän mihinkään
sellaiseen kysymykseen, joita sinulla on ollut tuonpuoleisesta
elämästä.

Alma 40
Henkimaailma ja ylösnousemus
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Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 40

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä C ja tehtävä A tai B tutkiessasi Alman kirjan lukua 40.

Täydennä lause

Lukaise läpi kohta Al. 40:1–8 ja etsi sanat, jotka täydentävät
kunkin seuraavista lauseista. Kirjoita lauseet vihkoosi
kokonaisina.

1. ”Ei ole ylösnousemusta – – ennen kuin  .”

2. ”On määrätty aika, jolloin  .”

3. ”Pakostakin täytyy olla  .”

Paratiisi vai vankila?

Kohdassa Al. 40:11–15 puhutaan kahdesta tilasta henkimaail-
massa. Lue kyseiset jakeet ja luettele joitakin kuoleman seurauksia
vanhurskaille ja jumalattomille.

Etsi ilmaisua vastaava jae

Kirjoita sen perusteella, mitä opit kohdasta Al. 40:15–26,
kutakin seuraavaa ilmaisua vastaava opillinen lausunto
ylösnousemuksesta:

1. Henki ja ruumis

2. Kristuksen ylösnousemuksen aikana

3. Kuoleman ja ylösnousemuksen välisenä aikana

4. Autuuden tila tai onnettomuuden tila

5. Jumalan eteen tuleminen

6. Kaikki asetetaan kohdalleen
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Eikä tämä katoavainen
pukeudu katoamattomuuteen
(jae 2) – Tämä kuolevainen
ruumis ei voi nousta ylös

Pohjasakka (jae 26) –
Viiniastian pohjalla oleva
saostuma; pohjasakan
juomisella tarkoitetaan sen
huonoimman osan juomista

Oletko koskaan ihmetellyt, miksi jotkut ihmiset näyttävät
välttyvän seuraamuksilta tehtyään jotakin väärää? Alma selitti
pojalleen Koriantonille, mitä tapahtuu niille, jotka luuelevat,
että jumalattomuudessa on onnea. Lukiessasi Alman kirjan
lukua 41 pane merkille sen opetukset lopullisesta tuomiosta ja
kohdalleenasettamisen periaatteesta sekä siitä, että ylösnouse-
muksessa jokainen saa jälleen kuolevaisuudessa hankkimansa
luonteenpiirteet ja ominaisuudet.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 41

Alma 41:2 – Mikä on ”ennalleenasettamissuunnitelma”?
Sanalla ennalleenasettaminen tarkoitetaan aiempaan tilaan palaut-
tamista. Kohdassa Al. 40:1–41:2 kuvaillaan ennalleenasettamis-
suunnitelmaa ylösnousemuksena, jolloin henki ja ruumis palau-
tetaan jälleen yhteen. Kohdassa Al. 41:3–15 annetaan lisämerkitys.
Ennalleenasettamissuunnitelmaan kuuluu myös lopullinen
tuomio, jolloin saamme palkinnon sen mukaan, mitä olemme
tehneet kuolevaisuudessa. Presidentti Joseph Fielding Smith on
opettanut: ”On olemassa jumalallinen hyvityksen laki. Kuolevai-
suus on sen tähden koekenttä. Ihmiset tuomitaan tekojensa
mukaan, ja kuolevaisessa ruumiissa tehdyistä teoista seuraa
palkinto tai rangaistus. Jumalan valtakunnassa ei ole puolueel-
lisuutta. Jokainen saa sen, minkä hän ansaitsee.” (Answers to
Gospel Questions, osa 5, s. 16.) Hyvin todellisessa mielessä se, mitä
meistä tulee iankaikkisuudessa, johtuu sitä, mitä meidän käytök-
semme ja halumme kuolevaisuudessa ovat (ks. LK 88:21–32).

Alma 41:11 – ”Katkeruuden sapessa”
Ks. kohdan Al. 36:18 osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”
(s. 121).

Lihallinen (jakeet 11, 13) –
Maailmallinen, kuolevainen

Vanhurskauttaa (jae 15) –
Antaa anteeksi

Alma 41
”Jumalattomuus ei koskaan 

ole ollut onnea”
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JUSTICE MERCY

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi Alman kirjan lukua 41.

Vastaa kysymykseen

Lue kohta Al. 41:1–6 ja kirjoita vastaukset mihin tahansa
kahteen seuraavista kysymyksistä, jotka koskevat
ennalleenasettamissuunnitelmaa:

1. Näissä jakeissa sana ennalleenasettaminen tarkoittaa
joskus ylösnousemusta. Selitä muita tapoja, joilla sanaa
ennalleenasettaminen käytetään tässä yhteydessä.

2. Millä tavalla ennalleenasettamissuunnitelma on oikeutettu
ja oikeudenmukainen?

3. Mitä jumalattomille tapahtuu Jumalan tuomioiden mukaan?

4. Kohdan Moosia 4:30 perusteella, minkä elämässämme
olevien asioiden mukaan meidät tullaan tuomitsemaan?

Pyhien kirjoitusten hallinta – Al. 41:10

Presidentti Ezra Taft Benson on 
sanonut: ”Jos tekee väärin, ei voi
tuntea tehneensä oikein. Se on
mahdotonta!” (Nuorten voimaksi,
1990, s. 4). Käytä apunasi kohtaa
Al. 41:3–10 vastatessasi seuraaviin
kysymyksiin:

1. Miksi presidentti Bensonin
sanat ovat totta sekä tässä elä-
mässä että tulevassa elämässä?

2. Miksi jumalattomuus ei voi
koskaan olla onnea? Miksi
meistä tulee onnellisempia,
kun yritämme seurata Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä ja
opetuksia?

Kun Alma päätti opetuksensa Koriantonille, hän vastasi kysy-
myksiin siitä, minkälaista elämä olisi ilman parannuksentekoa,
syntiä, lakia ja rangaistuksia. Jumala voi olla sekä oikeuden-
mukainen että armollinen. Alman kirjan luku 42 voi auttaa
sinua ymmärtämään, miksi olet täällä maan päällä, ja kuinka
tärkeä maanpäällinen elämä on iankaikkiselle edistyksellesi.

Alma 42
Armo ja oikeudenmukaisuus

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 42

Alma 42:7–9, 15 – Ajallinen ja hengellinen kuolema
ovat seurausta lankeemuksesta ja Jeesuksen Kristuksen
sovitus voittaa ne
Todistuksessaan Jeesuksesta Kristuksesta ensimmäinen
presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi on julistanut:

”Hän antoi henkensä sovittaakseen koko ihmiskunnan synnit.
Hänen suuri lahjansa oli sijaistyö kaikkien niiden edestä, jotka
koskaan eläisivät maan päällä.

Me todistamme juhlallisesti, että Hänen elämänsä, jolla on
keskeinen asema koko ihmiskunnan historiassa, ei alkanut
Betlehemissä eikä päättynyt Golgatalla. Hän oli Isän Esikoinen,
ainosyntyinen Poika lihassa, maailman Lunastaja.

Hän nousi haudasta ’esikoisena niiden joukosta jotka ovat
kuolleet’ (1. Kor. 15:20)”. (”Elävä Kristus”, Liahona, huhtikuu 2000,
s. 2–3.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä B tai tehtävät A ja C tutkiessasi Alman kirjan lukua 42.

Kirjoita vastauksesi

Käytä apunasi
kohtaa Al. 42:1–10
vastatessasi seuraa-
viin kysymyksiin:

1. Mitkä kaksi
kuolemaa ovat
seurauksena
Aadamin
lankeemuksesta?

2. Kummalla
kuolemalla ei
olisi ollut mitään
vaikutusta,
jos Aadam
olisi nauttinut
hedelmää
elämän puusta?

3. Minkä kuoleman Aadam olisi silti kokenut, vaikka hän olisi
nauttinut hedelmää elämän puusta?

4. Mitä olisi ollut seurauksena siitä, jos Aadam olisi nauttinut
elämän puun hedelmää lankeemuksensa jälkeen?

5. Mitä Herra teki elämän puulle lankeemuksen jälkeen? Miksi?

6. Mikä on yksi koetusaikamme eli kuolevaisen elämämme
tarkoitus?

7. Millä tavoin voit käyttää koetusaikasi viisaasti?

Kerubit (jakeet 2–3) –
Eräänlaisia enkeleitä

Koetusaika, koetustila
(jakeet 4, 10, 13) – Aika, jolloin
koetellaan (kuolevainen elämä)

Ajallinen (jakeet 7–9) –
Fyysinen, kuolevainen

Ei rahtuakaan (jae 25) –
Ei pientä osaakaan
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Täytä kaavio

Piirrä vihkoosi oheisen kaltainen kaavio. Käytä apunasi kohtaa
Al. 42:11–24 ja sanoja kohdan Al. 42:7–9, 15 osiosta ”Pyhien
kirjoitusten ymmärtäminen” ja kirjoita soikioihin lankeemuksen
kaksi pääseurausta ja suorakulmioon, millä tavalla nuo seuraukset
voitetaan. Vastaa sitten kysymyksiin.

1. Mitä sovitus ”toteuttaa” ja mitä se ”tyydyttää” jakeen 15
mukaan?

2. Kirjoita vihkoosi seuraava lause ja täydennä puuttuvat kohdat
jakeen 17 tiedoilla: Ihminen ei voisi ellei hän ensin

, mitä hän ei voisi tehdä, ellei olisi ,
jota ei voisi olla ilman .

3. Millä tavalla sovitus voittaa ajallisen kuoleman (ks. jae 23)?

4. Millä tavalla sovitus voittaa Aadamin lankeemusta seuranneen
hengellisen kuoleman (ks. jae 23)?

5. Mille ryhmälle annetaan armo (ks. jakeet 23–24)?

6. Millä tavoin sen tietäminen, mitä sovitus tekee sinun puolestasi,
vaikuttaa siihen, mitä ajattelet Jeesuksesta Kristuksesta?

Kirjoita yhteenveto

Alman viimeiset sanat Koriantonille ovat kohdassa Al. 42:27–31.
Kuvittele olevasi vanhempi, jolla on tottelematon poika tai
tytär. Kertaa kohta Al. 42:27–31 ja kirjoita yhteenveto siitä, mitä
sanoisit ojentaaksesi ja vahvistaaksesi lastasi.

Alman kirjan luvussa 43 esitellään Moroni, suuri nefiläinen
sotajoukkojen ylipäällikkö, ja jatketaan kertomusta laamanilais-
ten ja nefiläisten välisestä sodankäynnistä. On monia syitä
siihen, että Mormon sisällytti sotakertomuksia Mormonin

Alma 43
Nefiläiset puolustavat perheitään,

vapauttaan ja uskontoaan

Lankeemus

Lankeemuksen
seuraukset

Lankeemuksen
  seuraukset voitettiin . . .

Kirjaan. Lukiessasi ja tutkiessasi näitä sivuja, mieti, minkä
puolesta olisit itse halukas taistelemaan. Onko olemassa mitään
sellaista, jota suojellaksesi vaarantaisit oman henkesi?

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 43

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A ja tehtävä B tai C tutkiessasi Alman kirjan lukua 43.

Tunnista sodankäynnin syyt

1. Lue kohta Al. 43:4–8 ja tee luettelo laamanilaisten syistä
aloittaa sota.

2. Lue jakeet 9–12, 26 ja 30 ja tee luettelo nefiläisten syistä
taistella sodassa.

3. Lue jakeet 18–21 ja kerro, millä tavoin nefiläiset valmistautuivat
sotaan.

4. Mitä voit oppia nefiläisiltä siitä, millä tavoin voit valmistautua
voittamaan kuolevaisuuden kiusaukset (ks. myös LK 27:15–18)?

Kuvaile Moronia

1. Lue kohdat Al. 43:16–17, 23–26 ja 53–54 ja kirjoita kuvaus
Moronista, suuresta nefiläisestä sotajoukkojen ylipäälliköstä.

2. Kuvaile tuntemaasi henkilöä, jolla on joitakin Moronin
luonteenpiirteitä.

3. Nimeä kaksi Moronin ominaisuutta, jotka haluaisit mieluiten
itselläsikin olevan.

Piirrä kartta

Lue kohta Al. 43:22–53 ikään kuin tutkisit sotahistoriaa, ja tee
seuraavat tehtävät:

1. Tutki osiota ”Mormonin Kirjassa esiintyvien paikkojen
mahdollinen sijainti (suhteessa toisiinsa)” (s. 197) ja tunnista
kohdassa Al. 43:22–53 mainitut paikat.

Pyhä järjestys (jae 2) – Pappeus

Anastaa (jae 8) – Varastaa,
ottaa väkivalloin

Vyötettynä heidän kupeillensa
(jae 20) – Heidän vyötäisillään
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2. Vertaile sitä, mikä innoitti laamanilaisia taistelemaan, ja sitä,
mikä innoitti nefiläisiä, ja selitä, miksi nefiläiset voittivat
(ks. jakeet 43–50).

3. Kirjoita kappale siitä, minkä arvelet olevan tärkein asia, jonka
olet oppinut tuosta taistelusta.

Miksi Moroni käski sotureitaan lopettamaan taistelun, kun
he olivat tuhoamaisillaan vihollisensa? Mitä tämä kertoo
Moronin sydämestä? Moronin johtajuus oli hyvin erilaista
kuin Serahemnan. Sinun tulisi muistaa, että he olivat kumpikin
nefiläisiä, ja että suuri osa taisteluista käytiin uskollisten
nefiläisten ja luopionefiläisten sekä niiden laamanilaisten välillä,
jotka he saivat taistelemaan vierellään. Ilman Serahemnan
tapaisia ihmisiä tämä sota olisi voitu välttää. Minkälaisia
tunteita sinulla on, kun elämässäsi tapahtuu jotakin sellaista,
joka olisi voitu välttää?

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Alman kirjan
lukua 44.

Haastattelu

Kuvittele voivasi haastatella
ylipäällikkö Moronia ja
Serahemnaa sodan jälkeen.
Kertaa kohta Al. 44:1–9
ja sisällytä haastatteluun
seuraavat asiat:

1. Vertaile sitä, minkä Moroni
ja Serahemna sanoivat
olevan syynä nefiläisten
voittoon (ks. Al. 44:3–4, 9).

2. Selitä, miksi arvelet joillakin
ihmisillä olevan vaikeuksia
tunnistaa Jumalan voima
(ks. 3. Ne. 2:1–2).

Kirjoita uutisraportti

Kirjoita uutisraportti kohdassa Al. 44:11–24 kuvatulta
taistelukentältä lukijoille, jotka odottavat kovasti uutisia sodasta.

Alma 44
Nefiläisten voitto

Vertaile

1. Kertaa kohta Al. 44:11–24 ja luettele tapoja, joilla Moroni
osoitti sekä oikeudenmukaisuutta että armoa myös sodan
aikana (ks. Al. 43:54).

2. Lue kohta Al. 42:22–24 ja vertaile Moronin oikeudenmukai-
suutta ja armoa Jumalan oikeudenmukaisuuteen ja armoon.

Milloin sinulla oli viimeksi puhuttelu isäsi tai pappeusjohtajan
kanssa? Ennen kuin Alma antoi aikakirjat ja johtajuuden
pojalleen Helamanille hän puhutteli tätä ja antoi siunauksensa.
Kiinnitä huomiota siihen, millä tavalla Helamanin puhuttelu
eroaa niistä, joissa olet itse ollut. Huomaa hänen saamansa
tärkeät ohjeet ja se, kuinka vaikea hänen tehtävänsä tulisi
olemaan.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 45

Alma

Alma 45:18–19 – Muutettiinko Alma?
Presidentti Joseph Fielding Smith on opettanut: ”On hyvin
järkeenkäypää uskoa, että sekä Mooses että Alma, kuten myös
Elias ja Johannes [ilmoituksensaaja] muutettiin, jotta he tekisivät
jonkin sellaisen työn, jonka Herra oli varannut heitä varten
jonakin tulevana päivänä” (Answers to Gospel Questions, osa 5,
s. 38). Kun vanhurskaat henkilöt muutetaan, heidän ruumiinsa

Irstaisuus (jae 12) – Moraalittomuus, hekumallisuus

Alma 45
Alman jäähyväiset
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muuttuu niin, ettei se ole kuolevaisen tuskan tai kuoleman
alainen. Joskus muutetut olennot otetaan maan päältä kuolemaa
kokematta, jotta he täyttäisivät Herran tarkoitukset. Muutetut
olennot tulevat kuitenkin kokemaan myöhemmän muutoksen
siirtyessään muutetusta tilasta ylösnousseeseen tilaan.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Alman kirjan
lukua 45.

Alman puhuttelu

Kohdassa Al. 45:1–8 on Alman puhuttelu poikansa Helamanin
kanssa. Kuvittele, että Alma puhuttelisi sinua. Kirjoita Alman
kysymykset, ja kuinka vastaisit niihin.

Kerro mielipiteesi

Kertaa kohta Al. 45:9–14.

1. Tee yhteenveto tärkeästä profetiasta, jonka Alma pyysi
Helamania pitämään salassa.

2. Kirjoita mielipiteesi siitä, miksi tuo profetia oli pidettävä
salassa.

3. Mitä tuo profetia opettaa meille Alman kyvystä profetoida ja
nähdä tulevaisuuteen Jumalan antamana lahjana?

Muutetut olennot

Lue kohta Al. 45:18–19, presidentti Joseph Fielding Smithin sanat
kohdan Al. 45:18–19 osiosta ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”
ja Pyhien kirjoitusten oppaan kohta ”Muutetut olennot”. Kirjoita
ainakin kolme totuutta, jotka opit muutetuista olennoista kustakin
kolmesta lähteestä.

Muistatko lukeneesi Amlisin kapinasta Alman kirjan luvusta 2?
Samanlainen kapina nousi Alman kirjan luvussa 46. Amalikkia,
toinen kuninkuuden tavoittelija, yritti suistaa nefiläisjohtajat
vallasta. Kiinnitä huomiosi siihen nefiläiseen ylipäällikköön,
joka astui esiin vastustamaan häntä. Hänestä tulee todennäköi-
sesti yksi suosikkisankareistasi Mormonin Kirjassa. Huomaa
myös, millä tavalla tämä ylipäällikkö innosti kansaansa
toimimaan vapauden asian puolesta, ja pohdi, miksi se tehosi
niin hyvin.

Alma 46
Vapauden tunnus

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee yksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Alman kirjan
lukua 46.

Tunnista avainsanat

1. Tee kolme saraketta ja nimeä ne seuraavasti: ”Amalikkian
toivomus”, ”Amalikkian menettelytapa” ja ”Amalikkian
vaikutus”. Kertaa kohta Al. 46:1–7 ja kirjoita avainsanat näiden
otsikoiden alle.

2. Tutki jakeita 8–10 ja selitä, mitä voimme oppia siitä, millä
tavalla Amalikkia vaikutti nefiläisiin.

3. Millä tämän päivän ihmisillä, ryhmillä tai järjestöillä saattaisi
olla samanlaisia toiveita ja samanlaisia menettelytapoja kuin
Amalikkialla?

Kirjoita nykyaikainen versio

Lue kohdasta Al. 46:12, mitä ylipäällikkö Moroni kirjoitti vapauden
tunnukseen. (Voit halutessasi merkitä sen pyhiin kirjoituksiisi.)
Valmista oma vapauden tunnuksesi, jonka voisit pitää esillä
huoneessasi tai seminaarissa. Liitä siihen sanoja tai kuvia siitä,
mitä pidät suojelemisen ja puolustamisen arvoisena.

Selitä kuva

Kertaa kohta Al. 46:21–28 ja kirjoita päiväkirjaan ikään kuin olisit
ollut paikalla. Selitä, mitä oheisessa kuvassa tapahtuu ja
miltä sinusta olisi mahtanut tuntua kuunnellessasi ylipäällikkö
Moronia.
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Se, että Amalikkian piti paeta Sarahemlasta pelastaakseen
henkensä, ei lopettanut hänen suunnitelmiaan päästä

valtaan. Hän suunnitteli käyttävänsä
laamanilaisia apuna voittaakseen
nefiläiset niin, että hänestä voisi
tulla koko maan kuningas.
Tulet huomaamaan, että hänen

ovelat suunnitelmansa
paljastivat, kuinka
jumalaton hän
oli ja kuinka
vähän hän välitti
kenestäkään

muusta kuin omasta
itsestään.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 47

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Alman kirjan
lukua 47.

Hahmottele suunnitelma

Kohdassa Al. 47:4–19 kerrotaan Amalikkian suunnitelmasta tulla
kuninkaaksi. Selitä hänen suunnitelmansa pääkohdat käyttäen
apunasi oheisena lueteltuja jakeita.

(ks. jae 5) (ks. jae 4)

(ks. jae 10) (ks. jae 8)

(ks. jae 13)

(ks. jae 18)

Mitä Amalikkia teki? Miksi hän teki niin?

Pakottaa – – aseisiin (jae 3) –
Pakottaa taistelemaan

Syöstä – – valtaistuimelta
(jae 8) – Poistaa vallasta

Kavaluudella (jakeet 30, 35) –
Epärehellisesti, huijaamalla

Alma 47
Mies, joka halusi tulla kuninkaaksi

Mitä he sanoisivat?

Luettuasi, mitä Amalikkia teki kohdassa Al. 47:20–29, kirjoita lyhyt
lausunto, jonka arvelet edustavan sitä, mitä kukin seuraavista
ihmisryhmistä olisi sanonut tapahtumasta:

1. Kuninkaan palvelijat

2. Amalikkian palvelijat

3. Ammonin kansa

Kirjoita ”ja täten me näemme” -lause

Kohdassa Al. 47:36 opetetaan mielenkiintoisia totuuksia elämästä.
Pohdi sitä, mitä Mormon kirjoitti, ja kirjoita sitten jokin asia, jonka
voimme oppia tästä jakeesta, ja millä tavalla se soveltuu meidän
aikaamme.

Ajattele jotakuta
johtajaa, jolla
on ollut suuri
vaikutus elämääsi.
Mitä ominaisuuksia
menestyvällä
johtajalla mielestäsi
on? Herra siunasi
nefiläisiä suuren-
moisella johtajalla
aikana, jolloin
laamanilaiset olivat
lujasti päättäneet
ottaa koko maan
haltuunsa. Mikä
teki ylipäällikkö
Moronista suuren-
moisen? Lukiessasi
Alman kirjan lukua
48, nimeä joitakin
hänen luonteen-

piirteistään, joita haluaisit omaan elämääsi. Kiinnitä myös
huomiota siihen vaikuttavaan kunnianosoitukseen, jonka Mormon
antoi tälle rohkealle johtajalle.

Alma 48
Ylipäällikkö Moroni, Jumalan mies
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Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Alma 48:19 – ”Eivät – – olleet vähemmäksi hyödyksi”
Kun luemme pyhien kirjoi-
tusten suurista sankareista,
saatamme joskus tuntea,
ettemme ole heidän korkei-
den mittapuidensa veroisia
tai ettei meistä ole paljon-
kaan apua Jumalan valta-
kunnan rakentamisessa.
Presidentti Howard W.
Hunter opetti kahdentoista
apostolin koorumin presi-
denttinä ollessaan: ”Kaikista
ei tule koulun oppilaskun-
nan johtajaa tai Apuyhdis-
tyksen johtajaa tai vanhinten
koorumin opettajaa. Kaikista
teistä ei tule sellaista kuin

Moroni, jolle työtoverit osoittaisivat suosiotaan kaiket päivät.
Ei, useimmista tulee vaatimattomia, melko tuntemattomia ihmisiä,
jotka tulevat ja menevät ja tekevät työnsä ilman sen suurempia
elkeitä. Teille niistä, joiden mielestä se on yksinäistä tai pelottavaa
tai vain vähemmän dramaattista, sanon, että ette ole ’vähemmäksi
hyödyksi’ kuin kaikkein huomattavimmat tutuistanne. Tekin
olette osa Jumalan sotajoukkoa”. (”No Less Servcieable”, julkai-
sussa Brigham Young University 1990–91 Devotional and Fireside
Speeches, 1991, s. 2.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Alman kirjan
lukua 48.

Vertaile valmisteluja

Sekä Moronilla että Amalikkialla oli suunnitelma tulevan sodan
voittamiseksi.

1. Kertaa kohta Al. 48:1–10 ja vertaile, mitä kumpikin johtaja teki
valmistaakseen kansaansa.

2. Mitä ylipäällikkö Moroni teki ensiksi valmistaakseen
kansaansa? Mitä se opettaa sinulle hänen viisaudestaan ja
uskostaan?

3. Millä tavoin voit soveltaa Moronin toimintaa niihin haasteisiin,
joita kohtaat omassa elämässäsi?

Kirjoita esittely

Käyttäen apunasi kohtien Al. 48:10–13, 17–18 ajatuksia, kirjoita
kappale, jota voisit käyttää, jos sinua pyydettäisiin esittelemään
Moroni nuorten takkavalkeaillan puhujana.
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Mitä he ajattelivat sodasta?

Kuvittele, että historian opettajasi pyytäisi luokan jäseniä
tutkimaan, mitä eri uskonnot tai kulttuurit ajattelevat sodasta.

1. Tutki kohtia Al. 48:14–16 ja 23–25 ja kirjoita kappale, jossa
selität nefiläisten ajatuksia.

2. Millä tavalla arvelisit sen vaikuttavan maailmassa, jos kaikki
uskoisivat niin?

Alman kirjan luvussa 48 kerrotaan Moronin ja Amalikkian
sotavalmisteluista. Alman kirjan luvusta 49 voit lukea noiden
valmistelujen tuloksista. Minkälaista vaikutusta arvelet olevan
sillä, että henkilö luottaa omaan voimaansa kuten Amalikkia
eikä Herraan kuten Moroni? Lukiessasi tätä lukua kiinnitä
huomiota tapoihin, joilla voit soveltaa oppimiasi periaatteita
omaan elämääsi.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tutkiessasi Alman kirjan lukua 49.

Toimi sotakirjeenvaihtajana

Kuvittele olevasi uutistoimittaja, jolle on annettu tehtäväksi
seurata laamanilaisarmeijaa taisteluun.

1. Kirjoita kutakin seuraavaa kohtaa vastaava otsikko ja
lyhyt uutisraportti, jossa kuvailet lukijoillesi, mitä tapahtui:
Al. 49:1–12, 13–25 ja 26–30.

2. Apostoli Paavali opetti, että ”emmehän me taistele ihmisiä
vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden
maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan”
(Ef. 6:12). Selitä, millä tavalla voit soveltaa nefiläisten sotaval-
misteluista oppimiasi asioita omiin hengellisiin kamppailuihisi
tai taisteluun syntiä ja jumalattomuutta vastaan.

Alma 49
Nefiläisten voitto
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Kuinka usein olet Mormonin Kirjaa lukiessasi lukenut Herran
lupauksen siitä, että jos kansa pitäisi Hänen
käskynsä, he menestyisivät tässä maassa?
Ja kuinka usein oletkaan saanut osoituksen
tuon lupauksen totuudesta
Mormonin Kirjan
kansojen elä-
mässä? Alman
kirjan luvussa
50 on jälleen
esimerkki
tuosta totuudesta.
Miksi arvelet
Herran ja Hänen
palvelijoidensa toistavan
sen sanoman niin usein?

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 50

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Alman kirjan lukua 50.

Piirrä kuva

Kohdassa Al. 50:1–6 on kuvaus siitä, minkälaisia puolustusvarus-
tuksia rakennettiin kaupunkien suojaksi. Piirrä, miltä arvelet
noiden puolustusvarustusten näyttäneen. Muista, että ne riittivät
nefiläisille laamanilaissotureiden torjumiseksi.

Selitä miksi

Kohdassa Al. 50:23 on tärkeä huomio tuosta ajasta nefiläisten
historiassa.

1. Tutki kohtaa Al. 50:17–22 ja luettele ne totuudet, jotka Mormon
halusi meidän oppivan.

2. Miksi arvelet tuon kansan olleen niin onnellinen?

Paaluaitaus (jae 3) –
Teräväkärkisistä seipäistä
tehty aita

Takeiden tähden (jae 12) –
Lupausten tähden

Alma 50
Herra suo kuuliaisille lapsilleen 

menestystä

Mitä teet, kun kohtaat vastakkaisia mielipiteitä tärkeistä
asioista? Lukiessasi Alman kirjan lukua 51 kiinnitä huomiota
siihen ristiriitaan, jonka nefiläiset kohtasivat, ja siihen,
mikä teki tilanteesta vielä haastavamman. Mieti, kumman
joukon puolella olisit ollut, jos olisit elänyt tuona aikana.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 51

Alma 51:5–6 – Keitä olivat vapaudenkannattajat
ja kuningasmieliset?
Alman kirjan luvussa 51 kuvaillaan kahdenlaista hallitusmuotoa.
Ensimmäinen perustui ajatukselle, että suurin osa kansasta
(vapaudenkannattajat) valitsisivat sen, mikä on sopusoinnussa
”oikeuden kanssa” (Moosia 29:26). Toinen osapuoli koostui
joukosta ihmisiä (kuningasmieliset), jotka halusivat ”saada kansan
valtaansa” (Al. 51:8).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Alman kirjan
lukua 51.

Kirjoita kuvaus

Minkälaisia sanomia kuningasmieliset ja vapaudenkannattajat
ovat saattaneet esittää saadakseen kansan puolelleen? Luettuasi
kohdan Al. 51:1–8 kirjoita lyhyt kuvaus kummankin joukon
poliittisesta kannasta.

Etsi vastaus

Tutkiessasi kohtaa Al. 51:13–21 kirjoita vastaukset seuraaviin
kysymyksiin:

1. Millä tavalla kuningasmieliset vastasivat laamanilaisten
hyökkäykseen?

2. Millä tavalla valtaa pitävät vastasivat kuningasmielisten
toimiin?

3. Millä tavalla Moroni lopetti kuningasmielisten kapinan?

Ylhäistä syntyperää (jae 8) –
Aatelistoa, varakasta
ja vaikutusvaltaista väkeä

Väittivät suonissaan virtaavan
ylhäistä verta (jae 21) –
Sanoivat olevansa korkeassa
asemassa syntyperänsä ansiosta

Alma 51
Kuningasmielisten kapina
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4. Miksi arvelet olleen välttämätöntä, että Moroni teki sen, mitä
hän teki?

5. Miksiköhän Mormon sisällytti kaikki nuo yksityiskohdat
vapauteen kohdistuvasta uhkasta lyhennelmäänsä nefiläisten
aikakirjoista (ks. Morm. 8:34–35)?

Kirjoita kertomus

Kertaa kohta Al. 51:29–37 ja kirjoita omin sanoin Teankumista
ja Amalikkiasta kertomus, jonka voisit kertoa Alkeisyhdistyksen
lapsille.

Onko eteesi tullut koskaan pulma, jossa olisi tehtävä vaikea
valinta eri vaihtoehtojen välillä? Alman kirjan luvussa 52
nefiläisillä oli jälleen vakava pulma. Lukiessasi tätä lukua
kiinnitä huomiota siihen, kuinka Herra auttoi heitä ratkaise-
maan pulman, ja mieti tapoja, joilla tuo ratkaisu voisi auttaa
sinua omissa pulmissasi.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 52

Jolla oli lannistumaton mieli
(jae 33) – Joka ei halunnut antaa
periksi ja antautua

Pidättäydymme vuodattamasta
vertanne (jae 37) – Emme
vuodata vertanne

Alma 52
Nefiläisten voitto

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tutkiessasi Alman kirjan lukua 52.

Tunnista pulma ja tee yhteenveto
ratkaisusta

Laamanilaiset valloittivat monia nefiläiskaupunkeja ja käyttivät
linnoituksiaan suojellakseen joukkojaan nefiläisten sotajoukoilta.
Lue kohta Al. 52:16–20 ja tunnista nefiläisjohtajien kohtaama
pulma.

1. Kertaa jakeet 21–32 ja kirjoita lyhyt kappale, jossa teet yhteen-
vedon nefiläisten strategiasta laamanilaisten voittamiseksi.

2. Mitä sellaisia suunnitelmia tai päätöksiä voit tehdä nyt, jotka
auttavat sinua voittamaan Saatanan hyökkäykset koko elämäsi
aikana?

Vanhin Rex D. Pinegar seitsemänkym-
menen koorumista on sanonut: ”Niille,
jotka ovat lukeneet Mormonin Kirjan,
kertomus Helamanin pojista on tuttu.

(Ks. Al. 53:56–58.) Kääntyessään evan-
keliumiin heidän isänsä olivat

tehneet Herran kanssa liiton,
etteivät he enää koskaan tarttuisi

aseisiin. Mutta lopulta vihollisen
sotajoukot uhkasivat heidän

kotejaan niin, että isien täytyi valita
joko taistelu tai kuolema. Silloin nämä kaksituhatta nuorukaista,
jotka eivät olleet samanlaisen liiton alaisia, tarjoutuivat
vapaaehtoisesti puolustamaan vanhempiaan ja kotejaan.”
(”Usko on elämän voima”, Valkeus, huhtikuu 1983, s. 44.)

Alma 53
Kaksituhatta nuorta sotilasta
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Mitä voimme oppia heidän uskostaan ja teoistaan? Presidentti
James E.Faust on sanonut kirkon Aaronin pappeuden haltijoille:
”Te nuoret miehet näytätte minusta aivan Helamanin nuorilta
sotilailta, jotka olivat ’erinomaisen urheita, uhkuen myös voimaa
ja toimintahalua’. Me toivomme teidän olevan heidän laillaan
miehiä, jotka ovat ’kaikkina aikoina uskollisia kaikessa’, mitä
teidän tehtäväksenne annetaan.” (”Sitä me etsimme”, Valkeus,
heinäkuu 1998, s. 48.)

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 53

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Alman kirjan
lukua 53.

Tunnista ratkaisut

Nefiläisten sotajoukot olivat olleet voittoisia, mutta he kohtasivat
myöhemmin useita ongelmia.

1. Lue kohta Al. 53:1–7 ja tunnista ainakin kolme ongelmaa,
jotka nefiläiset kohtasivat tuona aikana.

2. Nimeä ratkaisut, jotka ylipäällikkö Moroni esitti kuhunkin
ongelmaan.

Vertaile liittoja

1. Vertaile Ammonin kansan tekemää liittoa (ks. Al. 53:10–15)
heidän poikiensa tekemään liittoon (ks. jae 17).

2. Kirjoita kappale, jossa selität, miksi on tärkeää pitää liitot.

Hirsinen rintavarustus (jae 4) –
Puinen muuri

Erinomaisen urhea (jae 20) –
Erittäin rohkea

Etsi samanlaisia luonteenpiirteitä

Lue kohta Al. 53:20–21 ja luettele niitä luonteenpiirteitä, joita
kahdellatuhannella nuorella soturilla oli ja joita kokoaikaisilla
lähetyssaarnaajillamme tulisi olla.

Ylipäällikkö Moroni kirjoitti kirjeen Ammoronille, laamani-
laisten johtajalle, neuvotellakseen vankien vaihdosta. Mitä sinä
kirjoittaisit kir-
jeessä viholliselle?
Se, mitä Moroni
kirjoitti, voi
yllättää sinut.
Lukiessasi Moronin
kirjettä ja Ammoronin
vastausta huomaa
kummankin kiistapuolen
voimakkaat tunteet.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 54

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Alman kirjan
lukua 54.

Kolme kirjettä

Lue käydystä kirjeenvaihdosta kohdista Al. 54:1–4, 11–12, 15 ja 20.

1. Kuka kirjoitti ensimmäisen kirjeen? Mitä hän pyysi?

2. Kuka kirjoitti toisen kirjeen? Mikä oli ylipäällikkö Moronin
suunnitelma vankien vaihtamiseksi?

3. Kuka kirjoitti kolmannen kirjeen? Miksi hän hyväksyi ehdot?

Kaikkivaltiaan vihan miekka
(jae 6) – Jumalan rangaistus

Ensimmäinen perintömaamme
(jae 12) – Paikka, jossa kansa eli
ensiksi (Nefin maa)

Kostan hänen verensä teille
(jae 16) – Tapan teidät, koska te
tapoitte hänet

Syytää uhkauksia (jae 19) –
Esittää uhkauksia

Alma 54
Kirjeenvaihtoa
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Kirjoita lupaukset uudelleen

Mieti ylipäällikkö Moronin lupauksia ja kirjoita ne uudelleen
nykyaikaisella kielellä.

1. Ensimmäinen lupaus (ks. Al. 54:6)

2. Toinen lupaus (ks. jae 10)

3. Kolmas lupaus (ks. jae 12)

4. Miksi arvelet Moronin olleen niin vihainen Ammoronille?
Miltä sinusta tuntuu, kun näet jonkun uhkaavan muita
fyysisellä pakolla?

Vertaile kahta miestä

Vertaile Moronin sanoja (ks. Al. 54:4–14) Ammoronin sanoihin
(ks. jakeet 16–24). Kirjoita, mitä opit noista kahdesta miehestä
heidän kirjoittamiensa sanojen perusteella.

Vapahtaja opetti opetuslapsiaan olemaan ”viisaita kuin
käärmeet” (Matt. 10:16). Hänen opetuslapsensa Amerikassa
tarvitsivat myös innoitusta ja viisautta, joskus jopa oveluutta
säilyttääkseen vapautensa. Huomaa, mitä taitavaa strategiaa
Moroni käytti pelastaakseen nefiläiset sotavangit menettämättä
yhtäkään henkeä.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 55

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tutkiessasi Alman kirjan lukua 55.

Kirjoita koekysymykset

Kertaa se, millä tavalla Moroni vapautti nefiläisvangit kohdassa
Al. 55:4–24, ja kirjoita kuusi koekysymystä ja niiden vastaukset.
Kysymysten tulee olla sellaisia, jotka vaativat vastaukseksi
kokonaisia lauseita.

Laillinen syy (jae 1) – Vanhurskas periaate, päämäärä

Alma 55
Nefiläisvangit vapautetaan

Oletko koskaan pitänyt johon-
kuhun yhteyttä kirjeitse? Ehkä
olet säännöllisesti kirjoitellut
lähetystyössä palvelevalle
ystävälle tai perheenjäsenelle.
Ehkä olet ystävystynyt jonkun
toisessa kaupungissa tai maassa
asuvan kanssa. Kun kerromme
hyviä uutisia, se voi piristää,
kirkastaa päivän ja vaikuttaa
myönteisesti viestin vastaanot-
tajaan. Lukiessasi Alman kirjan
lukua 56 kiinnitä huomiota
hyviin uutisiin, joita Helaman
kertoi uusista sotureistaan.
Huomaa myös, mitä hän kirjoitti

ylipäällikkö Moronille siitä, kuinka Herra varjeli noita uskollisia
nuorukaisia.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Alman kirjan
lukua 56.

Rohkeus taistelussa

Lue kohta Al. 56:42–56 ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

1. Miksi Ammonin kansan pojat olivat niin rohkeita?

2. Mikä tuotti Helamanille ”suurta iloa” taistelun jälkeen?

Kirjoita kirje

Kertaa kohdat Al. 56:27–29, 47–48
ja 54–56 ja kuvittele olevasi
yksi nuorista sotureista. Kirjoita
vanhemmillesi kirje, jossa
selität, kuinka he ovat avustaneet
sinua ja vaikuttaneet sinuun
soturina.

Alma 56
Kaksituhatta nuorta soturia 

taistelussa
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Selitä, mitä jakeessa tapahtuu

Oheinen kartta kuvaa kohdan Al. 56:27–54 tapahtumia. Tee
luettelo kaikista kartassa olevista pyhien kirjoitusten kohdista ja
selitä, mitä kertomuksessa sitten tapahtui.

Lapset, jotka seuraavat uskollisesti vanhurskaiden vanhem-
piensa ja johtajiensa opetuksia, voivat yltää suuriin saavutuk-
siin elämässään. Helamanin kaksituhatta nuorta soturia
olivat sellaisia lapsia, jotka taistelivat urhoollisesti sodassa
laamanilaisia vastaan. Lukiessasi Alman kirjan lukua 57
ajattele sitä, mitä nuo nuoret soturit saavuttivat, ja miksi he
kykenivät saavuttamaan sen.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 57

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Alman kirjan lukua 57.

Yhtenä miehenä (jae 33) – Yhdessä

Alma 57
Kaksituhatta nuorta soturia

säästyy kuolemalta

2 000 nuorta 
soturia

Laamanilaisten 
hallitsema 
Antiparan 
kaupunki

Nefiläinen 
Juudean kaupunki

jae 33

jakeet
34–36

jakeet 39–41
jakeet 

44, 47–48

jakeet 
49–54

jakeet 37–38

P

Laamanilaisten 
sotajoukko

Antipuksen 
sotajoukko

Kirjoita avainsanat

Kertaa kohta Al. 57:19–27.

1. Kirjoita avainsanat ja ilmaisut, jotka mielestäsi selittävät mitä
nuo nuoret soturit tekivät ja minkä he uskoivat pelastaneen
heidät ihmeellisesti.

2. Kirjoita lyhyesti, millä tavalla olet kehittänyt uskoasi ja kerro
ajasta, jolloin Jumalan voima auttoi sinua uskosi tähden.

Pidä uutiskonferenssi

Kuvittele olevasi nefiläinen hallituksen edustaja, joka pitää 
sota-aiheisen uutiskonferenssin. Käytä apunasi tietoja kohdasta
Al. 57:19–36 vastatessasi seuraaviin kysymyksiin:

1. Kuinka monta kuoli ja haavoittui viimeisimmässä taistelussa?

2. Millä tavalla selität kahdentuhannen nuoren soturin alhaisen
kuolleisuuden?

3. Miksi niin moni laamanilainen sotavanki kuoli?

Nefiläisten sotajoukot kohtasivat taistelussa usein suuremman
laamanilaissotajoukon. Alman kirjan luvussa 58 kerrotaan
ajasta, jolloin nefiläisten sotajoukko tarvitsi epätoivoisesti
tarvikkeita ja vahvistusjoukkoja. Oletko koskaan tuntenut
olevasi hukkumaisillasi elämäntilanteesi tähden? Mikä auttoi
sinua? Lukiessasi tätä lukua kiinnitä huomiota siihen, mikä
sai nefiläiset jatkamaan. Kiinnitä huomiota niihin uskomuksiin,
jotka antoivat heille päättäväisyyttä voittaa vaikeutensa.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 58

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Alman kirjan lukua 58.

Keksi nykyaikainen sovellutus

Lue kohta Al. 58:1–13.

1. Mitä nefiläiset tekivät joutuessaan musertavaan tilanteeseen?

2. Kirjoita nykyaikaisesta tilanteesta, josta voisi selviytyä
samanlaisin keinoin.

Säädökset (jae 40) – Lait

Alma 58
Nefiläiset ottavat haltuunsa

Mantin kaupungin
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Jos olisit itse siinä tilanteessa

Lue kohta Al. 58:39–41.

1. Tee lyhyt luettelo siitä, mitä Helaman sanoi nuorista sotureista.

2. Jos olet nuori nainen, miltä sinusta tuntuisi olla ystävä tai
seurustella sellaisen pojan kanssa, jolla olisi tällaiset ominai-
suudet? Miksi? Jos olet nuori mies, miltä sinusta tuntuisi,
jos sinua kuvailtaisiin näillä sanoilla? Mitä voit muuttaa
elämässäsi kehittääksesi näitä ominaisuuksia?

Laamanilaisten joukot voimistuivat ja uhkasivat nefiläiskau-
punkeja. Ylipäällikkö Moroni lähetti Pahoranille kirjeen pyytäen
lisää sotureita ja tarvikkeita auttaakseen puolustamaan heidän
maataan, mutta apua ei koskaan tullut. Lukiessasi Alman kirjan
lukua 59 huomaa, mitä tuen puuttuessa tapahtui ja kiinnitä
huomiota ainakin kahteen huolenaiheeseen, joita Moroni tunsi
kansaansa kohtaan ja sitä hallitusta kohtaan, jonka olisi pitänyt
tukea häntä.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tutkiessasi Alman kirjan lukua 59.

Kirjoita kirje

Kertaa kohta Al. 59:3–13 ja kirjoita Pahoranille kirje, johon
sisältyvät ne asiat ja huolenaiheet, joita sinulla olisi kyseisestä
tilanteesta, jos olisit Moroni.

Ylipäällikkö Moroni seurasi, kuinka voima kääntyi laamani-
laisten puolelle. Laamanilaisten sotajoukon kasvaessa nefiläiset
eivät saaneet Pahoranilta tarvikkeita eikä vahvistusjoukkoja.
Jos olisit Moroni, mistä olisit huolissasi? Mitä tuntisit Pahorania
kohtaan? Alman kirjan luku 60 on Moronin kirjoittama
kirje Pahoranille. Katso, ovatko Moronin ajatukset ja tunteet
samanlaisia kuin mitä sinulla olisi ollut.

Alma 60
Moronin kirje Pahoranille

Alma 59
Moroni pyytää apua

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 60

Alma 60:23–24 – ”Astia ensin on puhdistettava sisältä”
On tärkeämpää pitää sydämemme ja mielemme puhtaana kuin
olla liiallisen huolissamme ulkoisesta puhtaudestamme, koska
kuten sananlasku sanoo ”Sillä niinkuin hän mielessään laskee,
niin hän menettelee” (Sananl. 23:7, vuoden 1933 käännöksen
mukaan). Joutuessaan opetuslastensa kanssa vastatusten oltuaan
pesemättä käsiään, kuten perinteisesti oli tapana, Jeesus opetti,
että ”juuri sydämestähän lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviori-
kokset, siveettömyys, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset”.
Hän jatkoi sanoen, että ”nämä ne ihmisen saastuttavat” eivätkä
pesemättömät kädet (Matt. 15:19–20).

Moroni oli huolissaan, että hänen kansansa sielu oli hengellisesti
sairas ja tarvitsi puhdistautumista. Presidentti Ezra Taft Benson
opetti sellaisen puhdistautumisen tarpeesta meidän aikanamme:

”Jotta voisimme puhdistaa astian sisältä, meidän täytyy hylätä
moraalittomuus ja olla puhtaita. – –

Rakkaat veljeni ja sisareni, kun me puhdistamme astian
sisältä, muutoksia täytyy tapahtua meidän henkilökohtaisessa
elämässämme, perheessämme ja kirkossa.” (”Astian puhdis-
taminen sisältä”, Valkeus, 1986, konferenssiraportti 156.
vuosikonferenssista, s. 3, 5.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Alman kirjan
lukua 60.

Johtajan valitseminen

Kuvittele, että ylipäällikkö Moroni olisi ehdolla maasi johtajaksi.
Lue kohta Al. 60:2–10 ja luettele ne ominaisuudet, jotka mielestäsi
tekisivät hänestä hyvän johtajan.

Valitse lausunnot

Lukaise läpi kohta Al. 60:10–15 ja kirjoita
vihkoosi seuraavista lausunnoista kolme
sellaista, jotka kuvaisivat mielestäsi
parhaiten Moronin ajatuksia Pahoranille
lähettämässään kirjeessä. 

1. Nefiläisten johtajat rakastivat ja
tukivat sotureitaan.

2. Nefiläisten johtajat olivat vastuussa
heidän joukkojensa kuolemasta.

3. Nefiläisten johtajat istuskelivat mitään
tekemättä sillä aikaa kun soturit
kuolivat taistelussa.

4. Nefiläiset soturit kuolivat uskon
puutteen vuoksi.

5. Nefiläisten hallintomiehet olivat
laiskoja ja laiminlöivät sotajoukkojaan.

Anastaa (jae 27) – Viedä epäoikeudenmukaisesti tai väkivalloin
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Kirjoita kohdat uudelleen

Oheisena on joitakin kohdasta Al. 60:23–36 otettuja kohtia. Lue
kukin niistä siihen liittyvän jakeen yhteydessä ja kirjoita se sitten
uudelleen omin sanoin.

1. ”ennen kuin olemme ensin sisäpuolelta puhdistaneet
astiamme” (jae 24)

2. ”minä lietson kapinaa teidän keskuudessanne” (jae 27)

3. ”teidän pahuutenne tähden me olemme kokeneet näin suuria
tappioita” (jae 28)

4. ”ellette te toimita meille apua, niin katso, minä tulen teidän
luoksenne” (jae 30)

5. ”teidän pahuutenne johtuu teidän kiintymyksestänne
maineeseen ja maailman turhuuteen” (jae 32)

6. ”minä en pyri valtaan, vaan sen kukistamiseen” (jae 36)

Sarahemlan kaupunki ja nefiläisten hallitus oli vapauden ja
vanhurskauden vihollisten hallussa. Juuri tuona vaarallisena
aikana Pahoran sai Moronin kirjeen. Millä tavalla olisit
suhtautunut Moronin kirjeeseen, jos olisit Pahoran? Lukiessasi
Pahoranin vastausta muista Moronin kirjeen ankaruus ja
mieti, minkälainen mies Pahoran oli.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi Alman kirjan lukua 61.

Ongelmia ja ratkaisuja

Tee vihkoosi kaksi saraketta
ja anna yhdelle nimeksi
”Ongelma” ja toiselle
”Ratkaisu”. Lue Alman
kirjan luku 61 ja kuvaile
Pahoranin kohtaamaa
ongelmaa, ja luettele
hänen suosittelemansa
toimenpiteet. Lue Alman
kirjan luvun 51 johdanto,
ja selitä, millä tavalla
arvelet Moronin reagoineen
Pahoranin ratkaisuun.

Alma 61
Pahoranin vastaus Moronille

Kerro esimerkkitapaus

Kertaa kohta Al. 61:15–21.

1. Kirjoita kaksi esimerkkitapausta tuntemistasi ihmisistä, jotka
ovat menestyneet saatuaan voimaa Herralta.

2. Kirjoita kaksi tapaa, joilla voit saada lisää voimaa Herralta
omaan elämääsi.

Moronin ja muiden nefiläisjohtajien rohkeuden ja johtajantai-
tojen ansiosta kuningasmielisten kapina Sarahemlassa kukistet-
tiin ja sota laamanilaisten kanssa päättyi lopulta. Millä tavalla
arvelet kapinan vaikuttaneen kansakuntaan? Mitä vaikutusta

laamanilaisia vastaan käydyllä
pitkällä ja tuhoisalla sodalla
mahtoi olla nefiläisten
yhteiskuntaan ja kirkkoon?
Etsi vastauksia näihin kysy-
myksiin tutkiessasi Alman

kirjan lukua 62.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 62

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–D) tutkiessasi Alman kirjan
lukua 62.

Tee yhteenveto tapahtumista

Kirjoita kutakin kohdan Al. 62:1–11 päätapahtumaa kohtaan
kaksi kertomukseen liittyvää yksityiskohtaa:

1. Vapauden viirin kohottaminen (ks. jakeet 1–5)

2. Kuningasmielisten kukistaminen (ks. jakeet 6–9)

3. Lain saattaminen voimaan (ks. jakeet 10–11)

Luopiot (jae 6) – Kapinalliset nefiläiset

Alma 62
Moroni marssii auttamaan Pahorania
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Mitä itse sanoisit?

Kertaa kohta Al. 62:12–17. Kuvittele olevasi Ammonin kansan
johtaja. Kirjoita, mitä saattaisit sanoa laamanilaisille sotavangeille.

Kirjoita muistokirjoitus

Lue kohta Al. 62:35–38 ja kirjoita muistokirjoitus Teankumille.
(Muistokirjoitus on ilmoitus henkilön kuolemasta, ja se sisältää
lyhyen katsauksen hänen elämästään.) Sisällytä kirjoitukseen
tietoja siitä, kuka hän oli, mitä hän sai aikaan ja miksi hän teki
sen mitä hän teki.

Tee yhteenveto kohdasta

Lue kohta Al. 62:39–51.

1. Luettele joitakin syitä sille, miksi arvelet joidenkin nefiläisten
”paatuneen” sodan tähden, kun taas toiset ”pehmittivät
itsensä”.

2. Selitä, millä tavalla Helaman ja hänen veljensä auttoivat
kansaa selviytymään sodan vaikutuksista.

3. Mitä voit tehdä nyt valmistautuaksesi elämässäsi eteen
tuleviin vaikeisiin aikoihin, ettei sydämesi paatuisi?

Laamanilaisia vastaan käydyn sodan loputtua nefiläiset laajen-
sivat siirtokuntaansa pohjoisenpuoleiseen maahan. Miksiköhän
tuota muuttoa pidettiin suotavana? Oliko syynä uusi maa
ja lisää mahdollisuuksia, vai oliko siihen muita syitä? Jotkut
pohjoiseen maahan lähteneistä katosivat, eikä heidän asutta-
maansa aluetta tunneta. Mihin he ovat mahtaneet mennä?

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Alma 63

Pyhät esineet (jakeet 1, 11) – Nefiläisten pyhät aikakirjat ja esineet

Alma 63
Nefiläiset muuttavat

pohjoisenpuoleiseen maahan

Alma 63:5–9 – Kuka Haagot oli?
Haagot rakensi suuria laivoja ja purjehti pohjoiseen. Nefiläiset
eivät koskaan saaneet tietää  hänen määränpäätään. Myöhempien
aikojen pyhät profeetat ovat ilmoittaneet, että Haagotin laivat
saapuivat Tyynenmeren saarille, missä  heistä tuli osa
polynesialaista kulttuuria. Vuonna 1913 vastatessaan aiemmin
saamaansa sähkeeseen, jossa ehdotettiin, että he ”kenties”
kuuluivat Haagotin kansaan, presidentti Joseph F. Smith kertoi
joukolle polynesialaispyhiä: ”Haluan sanoa teille veljille ja
sisarille Uudesta-Seelannista, että te olette Haagotin kansaa, eikä
siinä ole mitään EHKÄÄ!” Hän selitti, että hänen ollessaan
lähetyssaarnaajana Havaijissa Henki oli todistanut hänelle, että
polynesialaiset olivat Lehin jälkeläisiä (julkaisussa William A.
Cole ja Elwin W. Jensen, Israel in the Pacific, 1961, s. 388; julkaisussa
Conference Report, Samoa Area Conference 1976, s. 15).
Myöhemmin Havaijin temppelin vihkimisrukouksessa presidentti
Heber J. Grant kiitti taivaallista Isää siitä, että ”tuhannet ja
kymmenettuhannet Lehin jälkeläiset tässä suositussa maassa ovat
saaneet tietää evankeliumista” (”The Dedicatory Prayer in the
Hawaiian Temple”, Improvement Era, helmikuu 1920, s. 283).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Alman kirjan lukua 63.

Laskutehtävä

Kertaa kohdat Al. 43:3, 17; 62:39 ja 63:3 ja suorita laskutoimitus
seuraavien tietojen perusteella:

1. Kuinka monta vuotta Moroni taisteli laamanlaisia vastaan?

2. Kuinka monta vuotta hän nautti rauhallisesta levosta sodan
loputtua?

Kirjoita, mitä olet oppinut

Olet nyt lukenut Alman kirjan. Kirjoita sellaisesta pyhien
kirjoitusten kohdasta, kertomuksesta tai kirjan osasta, joka tuntuu
vaikuttaneen elämääsi pysyvästi. Kerro, millä tavalla se on
auttanut sinua tulemaan paremmaksi ihmiseksi.
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Helamanin kirja

Hyviä ja huonoja aikoja
Tähän mennessä olet lukenut Mormonin Kirjasta ajoista, jolloin
nefiläiset olivat vanhurskaita, ja ajoista, jolloin he olivat jumalat-
tomia. Helamanin kirjassa he siirtyvät edestakaisin vanhurs-
kauden ja jumalattomuuden välillä niin monta kertaa, että se voi
jopa herättää hämmennystä. Se saa meidät ainakin ihmettelemään,
miksi he olivat niin epävakaita. Voit halutessasi kirjata asiat
vihkoosi tai tehdä erityisen merkinnän pyhiin kirjoituksiisi aina
kun luet, että nefiläiset siirtyivät vanhurskaudesta jumalattomuu-
teen tai jumalattomuudesta vanhurskauteen Helamanin kirjassa.
Merkitse erityisesti Helamanin kirjan lukuun 12 Mormonin
selitys näille muutoksille.

Laamanilaisetkin muuttuvat
Toinen epätavallinen huomio Helamanin kirjasta on se, että usein
laamanilaiset olivat vanhurskaampia kuin nefiläiset. Itse asiassa
yksi tämän kirjan ja koko Mormonin Kirjan mieleenpainuvimpia
profeettoja on laamanilainen nimeltään Samuel.

Valmistautuminen Vapahtajan tulemiseen
Helamanin kirja päättyy juuri ennen Jeesuksen Kristuksen synty-
mää. Presidentti Ezra Taft Benson on opettanut, että ”nefiläisten
historia juuri ennen Vapahtajan käyntiä sisältää monia vertailu-
kohtia omaan aikaamme, jolloin me odotamme Vapahtajan toista
tulemista” (”Vapahtajan käynti Amerikassa”, Valkeus, heinäkuu
1987, s. 3). Voit halutessasi etsiä näitä vertailukohtia lukiessasi
Helamanin kirjaa.

Moosia 

(vuosien 130 ja 92 eKr. välillä)

Alma 
(vuosien 91 ja 53 eKr. välillä)

Helaman 

(vuosien 52 ja 1 eKr. välillä)

3. Nefi 
(vuosien 1 ja 35 jKr. välillä)

4. Nefi 
(vuosien 36 ja 321 jKr. välillä)

LÄHDE

Mormonin lyhennelmä 

Nefin isoista levyistä

KIRJAT

Kun suuri nefiläinen tuomari Pahoran kuoli, käytiin kamp-
pailua siitä, kuka tulisi hänen seuraajakseen. Tämä johti
eripuraisuuteen ja verenvuodatukseen. Tuohon aikaan nefiläisillä
oli kaksi vihollista: Kiiskumen ja Koriantumr. Keitä nuo
miehet olivat ja mitä he tavoittelivat? Taistellessaan eri tavoin
nefiläisiä vastaan heille oli yhteistä se, että he halusivat
tuhota nefiläisten yhteiskunnan.
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tuomariksi? Mitä voitiin tehdä tuolle nefiläistä kansakuntaa
uhkaavalle uudelle ja voimakkaalle uhkalle? Huomaa myös, mitä
Mormon sanoi noiden salaliittojen vaikutuksesta.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Helaman 2:8 – Mitä salaliitot ovat?
Gaadiantonin rosvojoukko eli
järjestö oli salaliitto. Salaliitot
ovat ihmisryhmiä, jotka käyt-
tävät jumalattomia menetelmiä
saadakseen valtaa ja vaurautta.
Ne toimivat salaisesti, koska
ne pyrkivät pettämään toisia ja
käyttämään heitä hyväkseen.
Niiden toimintaan kuuluvat
huijaaminen, murhat ja petok-
set, ja ne ovat rehellisten hallin-
toviranomaisten ja hyvien
ihmisten vihollisia kaikkialla.
Ne ovat valmiita tekemään
mitä tahansa edistääkseen
pyrkimyksiään. Nykyajan

profeetat ovat varoittaneet meitä siitä, että nykyään on olemassa
järjestöjä, jotka ovat yhtä vaarallisia kuin Gaadiantonin rosvot
olivat nefiläisten aikana.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi Helamanin kirjan lukua 2.

Tunnista avainkohdat

1. Mitä Mormon kirjoitti kohdan He. 2:13–14 mukaan siitä, miten
salaliitot lopulta vaikuttaisivat nefiläisiin?

2. Käyttäen hyväksesi kohtia He. 1:9–12 ja 2:1–8, 11, kirjoita, mitä
salaliitot tekevät sekä miksi ja millä tavalla he sitä tekevät.

Anna nykyajan esimerkki

1. Ottaen huomioon sen, mitä opit tehdessäsi tehtävää A,
kirjoita siitä, millä tavalla salaliitot saattaisivat vaikuttaa
omaan elämääsi.

2. Millähän tavoin me voimme auttaa estämään salaliittojen
leviämisen?

Gaadianton
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Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Helaman 1

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Helamanin
kirjan lukua 1.

Kuka teki mitä?

1. Kirjoita yksi lause kunkin seuraavan Helamanin kirjan
luvussa 1 esiintyvän henkilön toimista: Pahoran (nuorempi),
Paanki, Pakumeni, Kiiskumen, Koriantumr, Tuubalot,
Moroniha.

2. Mieti, mitä kohta He. 1:13–17 paljastaa Koriantumrista ja
Tuubalotista. Käytä kyseisissä jakeissa olevia tietoja
päätelläksesi, mitä yhteistä noilla kahdella jumalattomalla
miehellä oli. Voit yllättyä.

Kertomuksen opetus

1. Mitä nefiläisten olisi pitänyt oppia Helamanin kirjan luvun 1
tapahtumista? Anna erityisiä esimerkkejä tästä luvusta.

2. Mitä meidän aikamme ihmiset voisivat mielestäsi oppia
Helamanin kirjan luvusta 1? Anna erityisiä esimerkkejä tästä
luvusta.

Piirrä kuva

Kohdassa He. 1:18–34 on kuvaus Koriantumrin kohtalokkaasta
sotilaallisesta siirrosta, joka johti hänen tappioonsa. Luettuasi
kertomuksen piirrä kuva, josta näkyy, mitä laamanilaisten sotajou-
koille tapahtui ja miksi Moroniha kykeni voittamaan heidät.

Helamanin kirjan luvussa 1 Mormon kirjoitti kahden
ylimmäisen tuomarin murhasta. Lukiessasi Helamanin kirjan
lukua 2 kiinnitä huomiota siihen, kuka oli uusi ylimmäinen
tuomari. Miksi arvelet heidän valinneen hänet? Mitä hän teki
ollakseen päätymättä kolmanneksi murhatuksi ylimmäiseksi

Helaman 2
Gaadiantonin rosvot

Löi maahan – – vartion (jae 20) – Tappoi vartijat



Helamanin kirjan luku 3 sisältää nefiläisten
tapahtumia noin kymmenen vuoden ajalta.
Se oli aikaa, jolloin nefiläiset saivat kokea
paljon menestystä. Myös kirkko kasvoi
merkittävästi. Mormon kiinnitti erityi-
sesti huomiota siihen, mitä me voisimme
oppia tästä kertomuksesta. Huomaa

erityisesti noiden tärkeiden opetusten
sanonnat ”tästä me näemme”

ja ”me näemme”.

Kaikki ei kuitenkaan
sujunut hyvin.
Huomaa nefiläisiä
kohdanneet haasteet.
Mikä aiheutti nuo
haasteet?

Helaman, Helamanin poika

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Helaman 3

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Helamanin
kirjan lukua 3.

Tee aikajana

Helamanin kirjan luvussa 3 mainitaan paljon ajanjaksoja.
Jokaiseen seuraavan aikajanan jakeeseen liittyy tapahtuma ja
vuosiluku, jolloin kyseinen asia tapahtui. Piirrä vihkoosi

Paulat (jae 29) – Ansat

Helaman 3
Menestyksen ja kasvun aika

samanlainen aikajana ja täydennä se sen mukaan, mitä opit
Helamanin kirjan luvusta 3.

Selitä suhde

Miten ylpeys liittyy erimielisyyteen kohdan He. 3:1 mukaan?

Sovella pyhiä kirjoituksia

Kuvittele, että sinulla on ystävä, joka on kamppaillut oikeiden
valintojen tekemisen kanssa. Ystäväsi tietää, että evankeliumi
on totta, mutta väärät valinnat ovat tuoneet syyllisyyttä ja
epäilyksiä parannuksenteon mahdollisuudesta ja siitä, kannat-
taako tehdä parannus. Millä eri tavoin voisit käyttää apunasi
kohtia He. 3:27–30 ja 35 auttaaksesi ystävääsi välttämään
kiusauksia, tulemaan takaisin kirkkoon ja saamaan lisää uskoa
Jeesukseen Kristukseen?

Menestyminen voi johtaa jumalattomuuteen. Jumalattomuus
voi sen jälkeen johtaa tuhoon. Tämä ei päde ainoastaan nefi-
läisiin vaan myös nykyajan ihmisiin. Miksi meitä täytyy uhata
tuholla ennen kuin huomaamme, että olemme hengellisissä
vaikeuksissa? Mikseivät nefiläiset olleet kuuliaisia Herralle niin
hyvinä kuin huonoina aikoina? Helamanin kirjan luvussa 4
Mormon kuvaili sitä, mitä tapahtui, kun menestys johti jumalat-
tomuuteen. Hänen sanansa voivat myös soveltua meihin ja
joihinkin nykyajan yhteiskuntamme asioihin.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Helaman 4

Pitää kiinni (jae 25) – Pysyä lähellä, pysyä uskollisena

Helaman 4
Jumalattomuus ja sen seuraukset

Aikajana: Helaman 3

Jae 1 3 18 19 23 32 33 37

Vuosi

Mitä 
tapahtui?
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi Helamanin kirjan lukua 4.

Yleismaailmallinen synti

1. On sanottu, että ylpeys on yleismaailmallinen synti, jolla
tarkoitetaan sitä, että melkein kaikki synnit liittyvät jollakin
tavalla ylpeyteen. Tee vihkoosi tätä suhdetta esittävä kuva
kirjoittamalla keskelle sivua sana ylpeys. Ympyröi sana ja piirrä
ympyrästä eri suuntiin lähteviä nuolia. Kirjoita kunkin nuolen
päähän yksi synneistä, jotka kohdan He. 4:12–13 mukaan
johtuivat nefiläisten ylpeydestä.

2. Valitse kolme kirjoittamistasi synneistä ja selitä, millä tavalla
ylpeys voisi johtaa kyseisen tyyppiseen syntiin.

3. Mitä me voimme tehdä kohdan He. 3:35 mukaan ehkäistäk-
semme syntiä tai poistaaksemme sen elämästämme, ja ehkäistä
täten monia eri syntejä?

Nyt minä näen

1. Etsi ja merkitse kohdasta He. 4:23–26 ilmaisu ”he näkivät” ja
luettele nefiläisten näkemät synnin seuraukset.

2. Mitä siunauksia Herra tarjoaa meille auttaakseen meitä
”näkemään” seuraukset edeltäkäsin, niin ettei meidän tarvitse
kokea niitä (ks. Moosia 8:16–18)?

3. Anna erityinen esimerkki seurauksista, joita Herra on auttanut
sinua tai perhettäsi ymmärtämään ja välttämään tämän
siunauksen ansiosta.

Nefi, Helamanin poika, luopui tuomarinvirasta viettääkseen
enemmän aikaa saarnatakseen evankeliumia, aivan kuten
Alma oli tehnyt muutamia vuosikymmeniä aiemmin (ks.
Al. 4:15–19). Mitä noiden kahden profeetan toimet opettavat
meille, siitä, mikä on paras tapa muuttaa yhteiskuntaa?
Nefin toveri saarnaamisessa oli hänen veljensä Lehi, joka oli

Helaman 5
Nefi ja Lehi vankilassa

YLPEYS

yhtä hengellinen mies kuin Nefikin (ks. He. 11:19). Helamanin
kirjan luvusta 5 voit lukea noista suurista lähetyssaarnaajista
ja neuvoista, jotka he saivat isältään. Lukiessasi tätä lukua etsi
todisteita siitä, että he kuuntelivat isänsä neuvoja.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Helaman 5

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Helamanin
kirjan lukua 5.

Tärkeä sana

Vanhin Spencer W. Kimball sanoi palvellessaan kahdentoista
apostolin koorumissa: ”Kun etsitte sanakirjasta kaikkein tärkeintä
sanaa, mikähän se olisi? Se voisi olla ’muistaa’. Koska te kaikki
olette tehneet liittoja – – tiedätte mitä tehdä ja tiedätte, kuinka
tehdä se – – teidän suurin tarpeenne on muistaa. Tärkein sana on
’muistaa’. Tärkein asia on ’muistaminen’.” (Ks. ”Korotuksen
ympyrät”, puhe Brigham Youngin yliopistossa 28. kesäkuuta
1968, julkaisussa Uskonnollisten kasvattajien vastuullinen tehtävä,
1978, s. 28.)

1. Etsi ja merkitse kohdassa He. 5:5–14 olevista Helamanin
pojilleen antamista neuvoista sana muistakaa, ja luettele vihkoosi
se, mitä hän halusi heidän muistavan.

2. Valitse luettelostasi yksi kohta ja selitä, millä tavalla kyseisen
periaatteen muistaminen jatkuvasti vaikuttaisi henkilön
elämään.

3. Millä tavalla Nefi ja Lehi suhtautuivat isänsä neuvoihin kohdan
He. 5:5, 14 mukaan?

Pyhien kirjoitusten hallinta – He. 5:12

Tee sellainen kuva – piirtämällä, tekemällä kollaasin tai
yhdistelemällä näitä tapoja – mikä auttaisi sinua opettamaan
kohtaa He. 5:12 Alkeisyhdistyksen lapsille. Esitä se perheellesi.

Kypsyi (jae 2) – Oli valmis
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Esitä todistusaineistoa

Pyhissä kirjoituksissa puhutaan usein Jumalan sanan voimasta.
Tällä tarkoitetaan evankeliumin opettamisen vaikutusta ja sitä,
kuinka se auttaa ihmisiä muuttumaan ja tekemään parannuksen
synneistään. Lukiessasi kohtaa He. 5:13–19, etsi esimerkkejä
”sanan voimasta”. Selitä, millä tavalla Nefin yhteisö muuttui sen
seurauksena, että hän saarnasi heille.

Helamanin kirjan luvusta 6 voimme lukea joistakin Nefin
ja Lehin lähetystyön vaikutuksista kansan parissa – erityisesti
laamanilaisten parissa. Siellä vallitsi rauha ja menestys.
On kuitenkin usein helpompi unohtaa Herra rauhan ja menes-
tyksen aikoina. Kun ihmiset keskittyvät tämän maailman
houkutuksiin, Saatana voi saada heistä suuren vallan. Yksi
hänen tehokkaimpia keinojaan on salaliitot. Salaliitot kukois-
tavat siellä, missä on itsekkyyttä, ahneutta ja vallanhimoa.
Tässä luvussa kerrotaan, kuinka Saatana ja salaliitot saivat
jälleen suuren vallan nefiläisten joukossa. Mitä voimme
oppia tästä? Lue huolellisesti saadaksesi tietää, mitä Mormon
ja Herra halusivat meidän ymmärtävän, niin ettemme
tekisi noita samoja virheitä ja joutuisi vastustajan valtaan.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Helaman 6

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–D) lukiessasi Helamanin
kirjan lukua 6.

Etsi tärkeät ilmaisut

1. Kohdassa He. 6:31 meille opetetaan, että Saatana oli saanut
suuren sijan nefiläisten ”suurimman osan” sydämessä. Hän ei
pakottanut, eikä voinut pakottaa heitä valtaansa. Etsi ainakin
kaksi ilmaisua, jotka kuvaavat sitä, millä tavalla hän sai vallan
nefiläisten sydämessä. Kirjoita ne vihkoosi.

2. Mitä voit tehdä estääksesi Saatanaa saamasta vallan sydä-
messäsi? Voit harkita joidenkin Helamanin kirjan luvusta 5
oppimiesi periaatteiden käyttämistä osana vastaustasi.

Kanssakäyminen (jae 8) –
Kaupankäynti, kommunikaatio

Vietellä (jakeet 26, 38) –
Houkutella

Helaman 6
Menestyminen johtaa 

jumalattomuuteen – jälleen!

Keksi kysymys

Tee vihkoosi oheisen kaltainen kaavio, jossa on otteita kohdasta
He. 6:21–31. Keksi kysymys, johon voi vastata kyseisten jakeiden
perusteella. Ensimmäisenä kohtana on esimerkki, joka auttaa
sinut alkuun.

Mitä voit tehdä?

1. Luettele, mitä kohdassa He. 6:17–40 opetetaan salaliitoista.
Merkitse luetteloosi jakeet, joista löysit kunkin luettelosi
kohdan.

2. Tee Helamanin kirjan luvun 6 perusteella toinen luettelo
kolmesta asiasta, jotka voisit tehdä auttaaksesi estämään tai
poistamaan salaliittoja ja niiden pahoja seurauksia omassa
yhteisössäsi. Viittaa Helamanin kirjan luvussa 6 olevaan
kohtaan (tai johonkin muuhun pyhien kirjoitusten kohtaan)
kunkin keksimäsi ajatuksen kohdalla.

Vertaile

Piirrä vihkoosi oheisen kaltainen kaavio, jossa vertailet nefiläisten
tilaa laamanilaisten tilaan Helamanin kirjan luvun 6 lopussa.
Kirjoita kutakin luettelemaasi Helamanin kirjan luvun 6 jaetta
vastaava selitys, siitä, mitä se paljastaa joko nefiläisten tai
laamanilaisten tilasta. Jotkin jakeista antavat tietoa vain toisesta
ryhmästä.

jae 34

jae 35

jae 36

jae 37

jae 38

jae 39

jae 40

Helaman 6Nefiläiset Laamanilaiset 

jae 21 Saatana Kuka innoittaa 
salaliittojen johtajia?

jae 22 ”jotta he pystyi-
sivät tuntemaan 
veljen, joka oli 
yhtynyt liittoon”

jae 26 Gaadianton

jae 28 ”täydelliseen 
tuhoon”

jae 30 ”kaiken synnin 
alkaja”

jae 31 ”polki 
jalkoihinsa”

Helaman 6 Vastaus Kysymys 
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Nefi oli saarnannut evankeliumia
kaukana kotoaan. Kun hän palasi,
hän oli hämmästynyt ja pettynyt
kansan suuresta jumalattomuudesta.
Helamanin kirjan luvussa 7 meille
kerrotaan, mitä hän sanoi kansalle

heidän tilastaan.

Nefi

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Helaman 7

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi Helamanin kirjan lukua 7.

Ehdota kirkon laulua

Kertaa kohta He. 7:1–11. Mikä olisi ollut hyvä kirkon laulu
Nefin rohkaisemiseksi? Miksi? (Saadaksesi lisäapua ks. kirkon
laulukirjan lopussa olevaa aihehakemistoa.)

Tunnista tärkeät ajatukset

Käyttäen apunasi sitä, mitä opit kohdasta He. 7:11–29, vastaa
seuraaviin kysymyksiin:

1. Minkä Nefi sanoi syyksi ”suureen murheeseensa” (ks. jae 11)
nefiläisten puolesta?

2. Mitä Nefi sanoi, että tapahtuisi, elleivät he tekisi parannusta?
(Etsi näissä jakeissa toistettua ilmaisua ”ellette tee parannusta”.)

3. Mitä varoituksia olet kuullut elävien profeettojen antavan
oman aikamme ihmisille?

Syntymämaahansa (jae 3) –
Synnyinpaikkaansa
(Sarahemlaan)

Anastaa (jae 4) – Ottaa
haltuunsa laittomasti

Helaman 7
Nefi julistaa parannusta kansalleen

Helamanin kirjan luku 7 osoitti, että Nefi saarnasi hyvin
avoimesti parannusta. Mitä tapahtui, kun Lehi, Nefi, Abinadi,
Alma ja Amulek olivat yhtä avoimia puhuessaan kansalle?
Millä tavalla arvelet Nefin kansan suhtautuneen hänen opetuk-
siinsa? Kiinnitä erityistä huomiota siihen, mitä Gaadiantonin
tuomarit sanoivat ja tekivät.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Helaman 8:19–20 – Keitä olivat Senos, Seenok ja Esias?
Esias mainitaan pyhissä kirjoituksissa vain tämän ainoan kerran.
Kuten Senoksen ja Seenokin opetukset, hänenkin opetuksensa
sisältyivät vaskilevyihin (ks. kohdan 1. Ne. 19:10 osio ”Pyhien
kirjoitusten ymmärtäminen”, s. 24–25).

Helaman 8:21 – Mulek, Sedekian poika
Mulekin jälkeläiset olivat osa Sarahemlan kansaa, jonka Moosia
ensimmäinen ja hänen kansansa löysivät (ks. Om. 1:14–19).
Heistä tuli nefiläisiä.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Helamanin kirjan lukua 8.

Vertaile

1. Kohdassa He. 8:1–10 jotkut kansan jumalattomista johtajista
tuomitsivat Nefin. Mikseivät he jakeiden 4 ja 10 mukaan van-
ginneet Nefiä ja vieneet häntä pois vahingoittaakseen häntä?

2. Vastakohtana Helamanin kirjan luvussa 8 oleville jumalat-
tomien miesten tunteille, nimeä kohdasta LK 121:45 sanat,
jotka ilmaisevat tunteen, joka meillä voi olla, kun elämme
hyveellisesti ja vanhurskaasti.

3. Kirjoita lause, jossa teet yhteenvedon siitä, mitä voimme oppia
kohdasta He. 8:4, 10.

Helaman 8
Profetia murhasta
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Täydennä kaavio

Nefi käytti historian esimerkkejä auttaakseen kansaa ymmärtä-
mään totuuden. Tee vihkoosi oheisen kaltainen kaavio hänen
esityksensä pääajatuksia varten. Käytä apunasi kohtaa He. 8:11–20
täyttäessäsi kaavioon puuttuvat kohdat.

Millä tavalla voi tietää, että joku on profeetta? Helamanin
kirjan luvun 8 lopussa Nefi profetoi ylimmäisen tuomarin
kuolemasta. Tuntuu loogiselta, että kun ihmiset saisivat selville
totuuden tuosta profetiasta, se osoittaisi heille Nefin olevan
profeetta. Lukiessasi Helamanin kirjan lukua 9 kiinnitä huomiota
hänen profetiansa täyttymistä koskeviin erilaisiin suhtautu-
mistapoihin ja mieti, miksi kansalla oli niin erilaisia suhtau-
tumistapoja. Ymmärsivätkö nuo ihmiset profeetan tehtävän?
Mikä on profeetan tärkein tehtävä?

Helaman 9
Murhaaja paljastetaan

Nefi opetti samoja totuuksia kuin muut 
profeetat ennen häntä.

jae 11 –
Jumala antoi 

voiman 
profeetalle

jae 12 –
Nefi ja hänen 

voimansa

jakeet 24–25
 

jae 20jae 14

jae 16 –
Kaikki profeetat 

opettivat tätä

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Helaman 9

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Helamanin
kirjan lukua 9.

Mitä he ymmärsivät?

Lue kohta He. 9:1–15 ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitä nefiläiset saivat selville Nefin profetiasta?

2. Miksi ”heidät valtasi pelko” ja he ”vapisivat” ja ”olivat
langenneet maahan” näkemänsä johdosta? (Ole täsmällinen;
osana vastaustasi lainaa jakeita Helamanin kirjan luvusta 7.)

3. Miksi viisi nefiläistä vietiin vankilaan?

Etsi todellinen syy

1. Minkä selityksen jumalattomat tuomarit antoivat kohdan
He. 9:16–20 mukaan Nefin profetian täsmällisyydelle?

2. Jos jumalattomia tuomareita olisi pyydetty selittämään,
miksi he luulivat Nefin tehneen sen, mistä he syyttivät häntä,
niin mitä arvelisit heidän sanoneen siihen?

3. Mikähän oli heidän todellinen syynsä syyttää Nefiä?

4. Millä tavalla nuo tuomarit ovat samanlaisia kuin nykyajan
ihmiset, jotka kieltäytyvät uskomasta todistusaineistoa siitä,
että Jumala elää ja puhuu profeetoilleen?

Täydennä lause

Kopioi vihkoosi seuraavat keskeneräiset lauseet. Täydennä sitten
lauseet kohdasta He. 9:39–41 saadun tiedon perusteella.

1. Jotkut ihmiset uskoivat Nefin sanoihin, koska . . .

2. Toiset kuuntelivat viittä nefiläistä ja uskoivat, koska . . .

3. Joku sanoi Nefin olevan profeetta, koska . . .

4. Toiset sanoivat hänen olevan jumala, koska . . .

Saada puhumaan ristiin (19) –
Saada sanomaan jotakin väärin

Sydämeltään
ympärileikkaamaton (jae 21) –
Ihminen, jolla on saastainen
sydän
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Voisimme luulla, että kansa halusi seurata Nefiä sen jälkeen
kun hänen profetiansa ylimmäisestä tuomarista toteutuivat.
Helamanin kirjan luvun 9 lopussa oleva
kiista on kuitenkin todisteena siitä,
että ihmeet eivät käännytä ihmisiä. Etsi
Helamanin kirjan luvusta 10 niitä
ominaisuuksia, jotka tekevät ihmisen
uskolliseksi. Huomaa myös se
erityinen voima, jonka Herra
antoi Nefille, ja se,
miksi hänelle uskot-
tiin sellainen siunaus.
Millä tavalla tuo Jumalan
voima vaikutti kansaan?
Millä tavalla sen olisi
pitänyt vaikuttaa heihin?

Nefi

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Helaman 10

Helaman 10:4–10 – Nefi sai erityisen voiman Jumalalta
Kohdassa He. 10:7 opetetaan, että Herra lupasi Nefille, että mitä
tahansa hän sitoi tai päästi maan päällä, olisi sidottu tai pääs-
tetty taivaassa. Tämän saman voiman Vapahtaja antoi Pietarille,
Jaakobille ja Johannekselle (ks. Matt. 16:19) sekä profeetta Joseph
Smithille (ks. LK 128:8–10; 132:46). Nämä samat voimat eli
avaimet on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkon presidentillä. Voimme oppia Helamanin kirjan luvun
10 kertomuksesta, että tämä voima annetaan vain niille, joihin
Herra voi luottaa.

Ajatella omaa henkeään
(jae 4) – Huolehtia vain
itsestään

Sitoa (jae 7) – Varmistaa
pappeuden valtuudella

Lyödä (jae 10) – Rangaista

Helaman 10
Nefille annetaan suuri voima

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi Helamanin kirjan lukua 10.

Miksi Nefi sai niin suuren voiman?

1. Luettele lupaukset, jotka Herra antoi Nefille kohdassa
He. 10:4–10.

2. Miksi Herra halusi noiden jakeiden mukaan antaa hänelle
niin suuren voiman?

3. Lue myös kohta LK 50:29 ja selitä, mitä tämä jae opettaa
meille siitä, miksi Nefi oli niin siunattu. Selitä myös, mitä
tämä jae merkitsee sinulle.

Mitä sinä sanoisit?

Kuvittele olevasi nefiläinen, joka eli Helamanin kirjan luvun 10
aikana, ja että olit siihen kirjoitetun silminnäkijänä. Jos kirjoittaisit
kaukaisessa kaupungissa olevalle ystävällesi profeetta Nefistä,
niin mitkä kolme luonteenpiirrettä mainitsisit kirjeessäsi? Selitä,
minkä vaikutuksen kukin noista Nefiin liittyvistä
luonteenpiirteistä on tehnyt sinuun.

Jos sinulle annettaisiin voima, jonka Herra antoi Nefille
Helamanin kirjan luvussa 10, niin millä tavalla käyttäisit sitä
parhaiten auttaaksesi kansaasi? Helamanin kirjan luvussa 11
kerrotaan, mitä Nefi teki ja millä tavalla ihmiset suhtautuivat
siihen. Etsi myös lisää tietoa siitä, millä tavalla Gaadiantonin
rosvot vaikuttivat kansakuntaan. Mikä olisi mielestäsi suurin
ongelma nefiläisten kansan keskuudessa? Millä tavalla tuo
ongelma ilmenee (näkyy) tänä päivänä?

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Helaman 11

Säkkivaatteet (jae 9) –
Karkeakankaiset vaatteet, joita
käytettiin suruaikana

Ei rahtuakaan (jae 19) –
Ei yhtään

Helaman 11
Nefi käyttää voimaansa 

kansan hyväksi
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Helamanin
kirjan lukua 11.

Tunnista yksityiskohdat

Kirjoita vihkoosi seuraavat otsikot. Etsi kohdan He. 11:1–18
kertomuksesta kunkin otsikon alle kuuluvia yksityiskohtia.

• Ongelma

• Nefin ratkaisu

• Vaikutus

• Lopputulos

Suunnittele etusivu

Kohdassa He. 11:17–22 kuvaillaan, mitä tapahtui muutaman
vuoden aikana tuomarien hallituskaudella (noin 16–14 eKr.).
Käyttäen seuraavaa mallietusivua vuodelle 76, suunnittele
sanomalehden etusivut vuosille 77 ja 78 käyttäen apunasi kunkin
vuoden tapahtumia.

Kuinka se tapahtui?

Lue kohta He. 11:28–37 ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitä nefiläiset ja laamanilaiset sotajoukot yrittivät tehdä
päästäkseen eroon Gaadiantonin rosvoista?

2. Kuinka hyvin he onnistuivat siinä?

3. Miksi Gaadiantonin rosvoista tuli niin voimakkaita? Mitä me
voisimme oppia omaa aikaamme varten?

76. vuosi tuomarien hallituskaudella
NEFILÄISTEN SANOMAT

Sateet
tulivat!

Ihmiset 
iloitsevat

Menestystä

Nefiä ja Lehiä 

kunnioitetaan

Helamanin kirjan luvussa 12 Mormon keskeyttää kertomuksensa
nefiläisistä puhuakseen suoraan meille. Edellisissä luvuissa
hän kirjoitti muistiin sen, kuinka nefiläiset vaihtelivat jumalat-
tomuudesta vanhurskauteen ja takaisin jumalattomuuteen –
yhä uudestaan. Mormonia näytti erityisesti turhauttavan se,
että nefiläiset olivat vanhurskaita vain silloin, kun he tarvitsi-
vat kiireellisesti Jumalan apua. He eivät näyttäneet olevan
hyviä silloin kun Herra siunasi ja vaurastutti heitä. Lue tämä
luku huolellisesti, sillä se on kirjoitettu meidän aikaamme
varten. Toivottavasti voimme ottaa oppia Mormonin neuvoista
ja välttää nefiläisten kokemat ongelmat.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Helamanin
kirjan lukua 12.

Etsi periaatteet

1. Helamanin kirjan luvun 12 kolmessa ensimmäisessä jakeessa
Mormon kirjoitti, mitä meidän tulisi ”nähdä” nefiläisten
esimerkistä. Voit halutessasi merkitä ilmaisut ”me voimme
nähdä” ja ”me näemme” jakeista 1–3. Kirjoita vihkoosi
omin sanoin ne periaatteet, jotka Mormon halusi varmistaa
meidän ymmärtävän.

2. Lisää luetteloosi Mormonin jakeissa 4–6 nimeämät periaatteet
Jumalasta ja ihmisestä.

3. Anna näistä periaatteista jokin esimerkki, jonka olet nähnyt
toimivan tänä päivänä.

Valitse tärkeitä sanoja ja käytä niitä

Kohdassa He. 12:8–20 kuvaillaan Herran voimaa. Valitse kutakin
tämän kohdan jaetta vastaava sana tai ilmaisu, jota pidät tärkeänä
asiassa, jota Mormon opetti meille. Lueteltuasi avainsanat
käytä kaikkia niitä kirjoittaessasi yhteenvedon Mormonin näissä
jakeissa olevasta sanomasta.

Helaman 12
”Ja tästä me näemme”
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Johtopäätös

Kohdassa He. 12:23–26 on Mormonin neuvot siitä, mitä Herra
haluaa meiltä. Kuvittele, että sinulla on ystävä, jolla on saman-
laisia ongelmia kuin nefiläisillä oli. Oleta, että olet jo selittänyt
Mormonin kohdassa He. 12:1–22 opettamat periaatteet, ja kirjoita
samat neuvot ystävällesi omin sanoin.

Helamanin kirjan
luvussa 13 oleva
tilanne on erilainen,
kuin mitä Mormonin
Kirjassa on tavallisesti.
Tässä luvussa kerro-
taan laamanilais-
profeetta Samuelista,
joka profetoi paatuneille
nefiläisille heidän
tulevasta tuhostaan.
Nefiläiset hylkäsivät
Samuelin – mutta eivät
siksi, että hän oli
laamanilainen. Lukies-
sasi tätä lukua mieti
Samuelin sanomaa ja
sitä, miksi hän halusi

esittää sen. Kysy itseltäsi, miksi kansa hylkäsi Samuelin
ja hänen sanomansa. Miksi ihmiset minään aikana hylkäävät
profeettojen sanomat?

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Helaman 13

Helaman 13:24–29 – Profeettojen hylkääminen
Kun me hylkäämme tosi profeetat, jotka näkevät ilmoituksen
valossa, ja seuraamme sen sijaan niitä, joilla ei ole jumalal-
lista valoa, me seuraamme todellakin ”sokeita taluttajia” 
(ks. He. 13:29). Presidentti Marion G. Romney, joka palveli

Koetusaika (jae 38) – Koeaika kuolevaisuudessa

Helaman 13
Samuel Laamanilainen 

profetoi nefiläisille

tuolloin ensimmäisessä presidenttikunnassa, on sanonut: ”Ne,
jotka väittävät ottaneensa evankeliumin vastaan ja samaan aikaan
arvostelevat profeetan neuvoja ja kieltäytyvät noudattamasta
niitä, eivät voi millään puolustella asemaansa. Tällainen henki
johtaa luopumukseen”. (”Ykseys”, Valkeus, lokakuu 1983, s. 30.)
Presidentti Ezra Taft Benson opetti kahdentoista apostolin
koorumin jäsenenä ollessaan: ”Meidän uskollisuutemme mitta
on se, kuinka suhtaudumme elävän profeetan sanoihin hänen
sanoessaan, mitä meidän on tarpeen tietää, vaikka jättäisimme
sen mieluummin kuulematta” (”Profeetan seuraaminen –
14 perusasiaa”, Valkeus, kesäkuu 1981, s. 4).

Helaman 13:38 – Millä tavalla onni saadaan?
Profeetta Joseph Smith on opettanut:

”Onni on olemassaolomme päämäärä ja tarkoitus, ja se tulee
olemaan sen päätöksenä, jos kuljemme siihen johtavaa polkua;
ja tämä polku on hyve, rehtiys, uskollisuus, pyhyys ja kaikkien
Jumalan käskyjen pitäminen. – –

Hän ei – – tule koskaan asettamaan kansalleen toimitusta tai
antamaan käskyä, joka ei luonteeltaan olisi omiaan aikaan-
saamaan sitä onnea, jonka Hän on tarkoittanut ja joka ei lopulta
soisi suurinta hyvää ja kirkkautta niille, jotka vastaanottavat
Hänen lakinsa ja toimituksensa.” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia,
toim. Joseph Fielding Smith, 1985, s. 254–255.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Helamanin kirjan lukua 13.

Luettele synnit ja seuraukset

1. Etsi ja luettele ne synnit, joiden Herra sanoi houkuttelevan
ihmisiä eniten (ks. jakeet 7–8, 14–24, 26–28, 38).

2. Mitkä näistä synneistä ovat mielestäsi houkuttelevimpia
omalle ikäryhmällesi tänä päivänä?

3. Luettele ne seuraukset, joista Herra varoitti, elleivät nefiläiset
tekisi parannusta (ks. jakeet 8–10, 17–20, 29–38).

4. Millä tavoin ne, jotka kieltäytyvät tekemästä parannusta tänä
päivänä, ovat kokeneet nuo seuraukset?

Tosi profeetat, väärät profeetat

Kohdassa He. 13:24–28 Samuel kuvaili, kuinka nefiläiset hylkä-
sivät tosi profeetat ja kunnioittivat vääriä profeettoja. Kertaa nuo
jakeet vanhempasi tai kirkon johtajan kanssa, ja täydentäkää
yhdessä seuraavat kohdat:

1. Luetelkaa joitakin esimerkkejä, jotka osoittavat, kuinka ihmiset
hylkäävät Herran tosi profeetat tänä päivänä.

2. Luetelkaa joitakin esimerkkejä ihmisistä tai järjestöistä, joiden
puoleen jotkut Herran profeettojen asemesta kääntyvät
saadakseen ohjausta ja opastusta.
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3. Tutkikaa kohtaa He. 13:29–39 ja kuvailkaa, millä tavalla nuo
jakeet voivat toteutua meidän aikanamme.

Monien satojen kilometrien välimatka erotti nefiläiset Vapahtajan
maanpäällisestä palvelutehtävästä. He tunsivat Jeesuksen
Kristuksen ja Hänen evankeliuminsa pyhistä kirjoituksistaan
sekä profeettojensa ja henkilökohtaisen ilmoituksen kautta.
Helamanin kirjan luvusta 14 voit lukea joistakin erityisistä
nefiläisille luvatuista merkeistä, jotka ilmaisivat Jeesuksen
Kristuksen syntymän ja kuoleman Israelissa. Jatkaessasi
tutkimista Helamanin kirjan lopusta kolmanteen Nefin kirjaan
tarkkaile noiden merkkien toteutumista. Pane myös merkille,
ketkä uskoivat noita todisteita ja ketkä eivät, ja mistä syystä.

Me olemme samanlaisessa tilanteessa. Monien satojen vuosien
välimatka erottaa meidät Vapahtajan maanpäällisestä palvelu-
tehtävästä. Meillä on samat todisteet ja samat mahdollisuudet
saada henkilökohtaista ilmoitusta. Meillä on myös nykyajan
profeettojen todistus siitä, että Jeesus Kristus on todella Jumalan
Poika ja että Hän tulee jälleen. Meillä on myös erityisiä merk-
kejä, joita on luvattu toisesta tulemisesta. Lukiessasi siitä
kuinka täydellisesti profetiat Vapahtajan ensimmäisestä
tulemisesta toteutuivat, pohdi niitä samanlaisuuksia, joita
meillä on Hänen toisesta tulemisestaan (ks. myös LK 1:37–38).

Helaman 14
Merkkejä Kristuksen syntymästä

ja kuolemasta
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Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Helaman 14:18–20 – Mitä tarkoittaa ”hengellinen
kuolema” tai ”toinen kuolema”
Saadaksesi lisää tietoa, ks. Alman kirjan luvun 12 osio ”Pyhien
kirjoitusten ymmärtäminen” (s. 104).

Helaman 14:29–31 – Voimme valita tekomme, mutta ei
niiden seurauksia
Vanhin Richard G. Scott kahdentoista apostolin koorumista on
opettanut:

”Kun muut antavat teille
neuvoja, oletteko koskaan
sanoneet: ’Minä en vain
usko samalla tavoin kuin sinä.
Nuo ovat sinun normisi ja
sinun periaatteesi. Minulla on
omani’? Ymmärtäkää, ettei
kukaan voi muuttaa totuutta.
Ei järkeily, ei suunnaton
itsekkyys, ei mikään ihmisen
keksimä perustelu, viha tai
tahdonvoima voi muuttaa
totuutta. Saatana tietää sen ja
yrittääkin luoda ilmapiirin,
jossa ihmisestä tahtomattaan

alkaa tuntua, että hän voi paitsi valita toimintatapansa myös
päättää, mikä on oikein. Saatana pyrkii taivuttelemaan
meitä elämään totuuden ulkopuolella selittelemällä tekomme
valinnanoikeudeksi.

Mutta iankaikkinen Isämme määritteli totuuden ja sääti, mikä
on oikein ja mikä väärin, jo ennen tämän maailman luomista.
Hän myös määräsi, mitä seuraa kuuliaisuudesta ja tottelematto-
muudesta noille totuuksille. Hän puolusti oikeuttamme valita
elämäntiemme niin, että kasvaisimme, kehittyisimme ja olisimme
onnellisia, mutta meillä ei ole oikeutta valita tekojemme seurauksia. – –

Ymmärtäkää, ettei kenelläkään ole oikeutta valita, mikä on
oikein. Jumala varasi tämän oikeuden itselleen. Tahdonvapau-
temme antaa meille oikeuden valita vaihtoehtoisten polkujen
välillä, mutta sitten olemme sidotut Jumalan määräämiin
seurauksiin. Jos myöhemmin huomaamme, ettemme pidä siitä,
mihin valitsemamme polku johtaa, ainoa keino päästä pois
polulta on parannus.” (”Paranna vahingoittunut elämäsi”,
Valkeus, tammikuu 1993, s. 59.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Helamanin
kirjan lukua 14.

Luettele merkit

1. Tee vihkoosi kaksi saraketta. Anna toisen nimeksi ”Merkkejä
Kristuksen syntymästä” ja toisen nimeksi ”Merkkejä
Kristuksen kuolemasta”. Kirjoita Samuelin kansalle antamat
merkit kohdasta He. 14:2–7, 20–28; kirjoita myös jae, josta
kukin merkki löytyy.

2. Mikä oli näiden merkkien tarkoitus kohtien He. 14:8–13, 28–31
mukaan?
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Miksi Jeesuksen oli kuoltava?

Kohta He. 14:14 alkaa
Samuelin profetioilla
Jeesuksen Kristuksen
kuoleman merkeistä. Osana
tätä profetiaa hän selitti,
miksi Kristuksen kuolema
oli välttämätön. Tee
yhteenveto näistä tärkeistä
opetuksista luettelemalla
syyt, jotka Samuel antoi
kohdassa He. 14:15–19.

Vastaa käyttäen pyhiä kirjoituksia

Kuvittele, että joku nuori sanoisi sinulle: ”Kaikki ovat kimpussani!
Vanhempani, johtajani, opettajani – kaikki sanovat koko ajan,
mitä minun pitäisi tehdä. Miksi on niin monia käskyjä? Miksi he
eivät vain anna minun olla ja tehdä omat päätökseni?” Käytä
apunasi kohtaa He. 14:29–31 ja vanhin Scottin sanoja osiosta
”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen” ja kirjoita vastaus kyseisen
nuoren kysymyksiin. Muista selittää myös valinnanvapauden,
seurausten ja taivaallisen Isän käskyjen suhde toisiinsa.

Useimmissa Mormonin Kirjan kertomuksissa nefiläiset
nauttivat evankeliumin siunauksista, joihin kuuluu se, että
heillä oli profeettoja ja pyhät kirjoitukset. Herra on sanonut,
että siltä, jolle on annettu paljon, vaaditaan myös paljon (ks.
Luuk. 12:48; LK 82:3). Kiinnitä huomiota siihen, millä tavalla
Samuel opetti tätä periaatetta Helamanin kirjan luvussa 15.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Helaman 15

Visusti (jae 5) – Tarkkaan Säädökset (jae 5) – Lait

Helaman 15
”Ellette parannusta tee . . .”
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Helamanin kirjan lukua 15.

Selitä ajatus

1. Mikä on Herran kurittamisen tarkoitus kohtien He. 15:3 ja
LK 95:1; 101:1–9 mukaan?

2. Millä tavalla kurittaminen osoittaa Jumalan rakkauden meitä
kohtaan?

3. Millä tavoin Jumalan kurittava rakkaus on samanlaista kuin
vanhempien rakkaus, kun he kurittavat tarvittaessa lapsiaan?

4. Kertaa Samuelin nefiläisille antama varoitus kohdasta
He. 15:14–17 ja selitä, millä tavalla tämä pyhien kirjoitusten
kohta muistuttaa Herran varoitusta kohdassa LK 82:1–4.

Kuinka olla luja ja järkkymätön

Samuel tähdensi, että ne laamanilaiset, jotka olivat kääntyneet
Ammonin ja hänen veljiensä saarnojen ansiosta, pysyivät uskol-
lisina silloinkin kun nefiläiset eivät tehneet niin (ks. He. 15:1–6).

1. Tutki kohtaa He. 15:7–8 ja kerro, mitä sellaista noille laama-
nilaisille tapahtui, minkä ansiosta he olivat niin ”lujia ja
järkkymättömiä uskossa”.

2. Tee vihkoosi oheisen kaltainen kaavio ja täytä puuttuvat
askeleet sen perusteella, mitä opit jakeista 7–8.

3. Mitä osaa tässä tapahtumasarjassa tunnet tarvetta parantaa
lisätäksesi uskoasi Jeesukseen Kristukseen?

? ?

Jo
ht

aa

Joka saa aikaan

Tieto totuudesta
ja usko

pyhiin kirjoituksiin

Si
te

n:

He ovat lujia
ja järkkymättömiä uskossa.
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Kun Helamanin kirjan luvut 13–15 sisältävät Samuelin
profetiat nefiläisille, Helamanin kirjan luku 16 sisältää erilaisia
tapoja, joilla ihmiset suhtautuivat hänen profetioihinsa. Evan-
keliumin sanoma saa aikaan monia erilaisia reaktioita. Pre-
sidentti Spencer W. Kimball on sanonut, että jumalanpalvelus

Helaman 16
Suhtautumisia Samuelin 

saarnaamiseen

”on henkilökohtainen velvollisuus, ja riippumatta siitä, mitä
puhujankorokkeelta esitetään, jos joku haluaa palvella Herraa
hengessä ja totuudessa, hän voi tehdä niin käymällä kokouk-
sissaan, nauttimalla sakramentin ja mietiskelemällä ihania
evankeliumiin kuuluvia asioita. Jos jumalanpalvelus on sinusta
epäonnistunut, se johtuu siitä, että sinä itse olet epäonnistunut.
Kukaan ei voi palvella Jumalaa sinun puolestasi; sinun täytyy
palvella itse.” (”Sapatin päivä – ilon päivä”, Valkeus, heinäkuu
1978, s. 5.) Lukiessasi millä tavalla ihmiset suhtautuivat
Samueliin mieti, millä tavalla olisit itse saattanut suhtautua
siihen sanomaan. Huomaa myös, kuinka tunteet muuttuivat
ajan myötä siitä lähtien kun Samuel oli profetoinut.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Helaman 16

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tutkiessasi Helamanin kirjan lukua 16.

Vertaile kansan eri osia

1. Kirjoita vihkoosi seuraavat sanat: ”monet” (He. 16:1), ”kaikki”
(jae 2), ”paljon muita” (jae 3), ”kaikki” (jae 5), ”suurin osa”
(jae 6), ”suurin osa” (jae 10), ”vähemmistö” (jae 10), ”kansa”
(jae 12), ”ihmiset, ymmärtäväiset ihmiset” (jae 14), ”kansa”
(jakeet 15–22), ”Herran kansa” (jae 23). Kirjoita kunkin kohdan
jälkeen omin sanoin, millä tavoin kukin kansanryhmä suhtautui
Samuelin sanomaan, Nefin opetuksiin tai Jeesuksen Kristuksen
syntymää edeltäneiden viimeisten viiden vuoden merkkeihin
ja ihmeisiin.

2. Pohdi, miltä Jeesuksen Kristuksen tosi seuraajasta on täytynyt
tuntua aikana, jota Helamanin kirjan luvussa 16 kuvataan.
Kirjoita, mitä voit tehdä tänä päivänä henkilökohtaisessa
valmistautumisessasi Hänen toiseen tulemiseensa, ja miksi se
on tärkeätä.

Visummin (jae 10) – Tarkemmin, vanhurskaammin
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Kolmas Nefi: Nefin kirja

Kolmannesta Nefistä
Mormonin Kirjan vuoden 1879 englanninkieliseen laitokseen
saakka tämän kirjan nimenä oli yksinkertaisesti ”Nefin kirja –
kirjoittanut Nefi, Helamanin pojan Nefin poika”. Vanhin Orson
Pratt suositteli kahdentoista apostolin koorumin jäsenenä
ollessaan otsikkoon lisäystä ”Kolmas Nefi”, jonka ensimmäinen
presidenttikunta hyväksyi.

Mormon kokosi Kolmannen Nefin kirjan sen Nefi-nimisen
profeetan muistiinpanoista, joka polveutui Alman suvusta, jossa
pidettiin aikakirjoja (ks. oheista kaaviota).

Tämä kirja alkaa Vapahtajan syntymän aikoihin. Ensimmäiset
luvut kertovat, mitä nefiläisille ja laamanilaisille tapahtui
Jeesuksen Kristuksen maanpäällisen elämän aikana. Suurempi
osa Kolmannen Nefin kirjasta kertoo Vapahtajan sanoista ja
teoista Hänen käydessään Mormonin Kirjan kansojen luona
ristiinnaulitsemisensa ja ylösnousemuksensa jälkeen.

Alma vanhempi

Aikakirjojen pitäjät

Alma nuorempi

Helaman

Helaman,

Nefi

Nefi,

Helamanin poika

Nefin poika

Moosia 

(vuosien 130 ja 92 eKr. välillä)

Alma 
(vuosien 91 ja 53 eKr. välillä)

Helaman 

(vuosien 52 ja 1 eKr. välillä)

3. Nefi 
(vuosien 1 ja 35 jKr. välillä)

4. Nefi 
(vuosien 36 ja 321 jKr. välillä)

LÄHDE

Mormonin lyhennelmä 

Nefin isoista levyistä

KIRJAT

Onko sinua koskaan pilkattu uskomustesi tähden? Mieti,
kuinka paljon uskoa henkilöltä vaaditaan pysyäkseen rehellisenä
ja uskollisena, vaikka se merkitsisi vankeutta tai kuoleman-
tuomiota. Uskovat nefiläiset ja laamanilaiset saivat kokea juuri
tämän, kun oltiin lähestymässä aikaa, jolloin Samuelin profetiat
Jeesuksen Kristuksen tulemisesta toteutuisivat. Lukiessasi
Kolmannen Nefin kirjan lukua 1, yritä kuvitella, mitä toisin-
uskovat ovat saattaneet sanoa uskoville ja kuinka vaikeaa
uskollisena pysyminen on varmasti ollut noina aikoina.
Monet meistä tuntevat kertomuksen Vapahtajan syntymästä
Betlehemissä, mutta tapahtumat Mormonin Kirjan kansan
parissa Kristuksen syntymän aikoihin ovat aivan yhtä
merkittäviä.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
3. Ne. 1

Itsenäisiksi (jae 29) –
Itsekkäiksi, kapinallisiksi

Nouseva polvi (jae 30) –
Nuoriso

3. Nefi 1
”Huomispäivänä minä tulen 

maailmaan”



Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Kolmannen Nefin kirjan lukua 1.

Kirjoita päiväkirjaan

1. Kirjoita kohdan 3. Ne. 1:1–21 tapahtumista niin kuin ajattelet
jonkun tuona aikana eläneen voineen kirjoittaa päiväkirjaansa.
Kuvaile tilannetta – niitä toiveita, pelkoja ja reaktioita, joita
tällä henkilöllä olisi saattanut olla.

2. Selitä, mitä voimme kyseisen kokemuksen perusteella oppia
Herrasta ja Hänen profeetoistaan.

Kääntymyksiä

1. Luettele ainakin neljä eri ihmisryhmää kohdasta 3. Ne. 1:22–30
ja kuvaile, millä tavalla merkit Kristuksen syntymästä
vaikuttivat kunkin ryhmän todistukseen ja kääntymykseen.

2. Mitä tämä opettaa sinulle merkkien merkityksestä
kääntymykseen johtavassa tapahtumasarjassa?

”Suurin osa kansaa” kääntyi, kun annettiin merkkejä Kristuksen
syntymästä (ks. 3. Ne. 1:22). Merkit eivät kuitenkaan käännytä
ihmisiä, vaan ne voimistavat ja vahvistavat totuuksia niille,
jotka ovat jo kääntyneet. Kolmannen Nefin kirjan luvussa 2
kerrotaan, mitä tapahtui, kun ihmiset, joiden kääntymys
perustui merkkeihin, unohtivat ihmeet ja tapahtumat, joita he
olivat olleet todistamassa.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi Kolmannen Nefin kirjan lukua 2.

Alaspäin johtavat askeleet

Vaikka ne muutokset ihmisten sydämessä, joista voit lukea
kohdasta 3. Ne. 2:3, näyttivät tapahtuneen melko nopeasti, ne
eivät tapahtuneet yhdellä kertaa.

1. Tee kaavio, jossa kuvataan joidenkin ihmisten asteittain
ottamia askeleita, jotka johdattivat heidät kohdassa 3. Ne. 1:23
mainitusta ”suuresta syntien anteeksiannosta” kohdan
3. Ne. 2:3 ”suureen pahuuteen”. Nimeä kukin askel kohdassa
3. Ne. 1:27–2:3 käytettyjen ilmaisujen mukaan.

2. Tee toinen kaavio, joka kuvaa ylöspäin johtavaa tapahtuma-
sarjaa kohti suurempaa hengellisyyttä. Kerro, mitä voit itse
tehdä pysyäksesi uskollisena evankeliumille ja lisätäksesi
uskoasi Jeesukseen Kristukseen ja todistustasi Hänestä.

3. Nefi 2
Ihmeitä jumalattomuuden 

ja sotien keskellä

Suojelemisen periaatteita

1. Mitä nefiläiset ja laamanilaiset tekivät suojellakseen itseään ja
päästäkseen ”jonkin verran voitolle” Gaadiantonin rosvoista
(ks. 3. Ne. 2:11–12, 17)?

2. Mikä antoi Gaadiantonin rosvoille ”monta voittoa” (ks. jae 18)?

3. Mikä on mielestäsi näiden tapahtumien sanoma nykyajan
kirkon jäsenille?

Oletko koskaan ollut peloissasi maailman jumalattomien
vaikutusten tähden? Pyhät kirjoitukset opettavat meille, että
”eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan
voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen” (2. Tim. 1:7)

ja ”jos olette valmiit, te ette
pelkää” (LK 38:30). Kolmannen

Nefin kirjan luvuissa 3–4
Gaadiantonin rosvot yrittävät
saada aikaan pelkoa uskol-
listen sydämessä. Lukiessasi
näitä lukuja pane merkille,
millä tavalla nefiläiset ja

laamanilaiset suhtautuivat
pahuuteen uskolla eikä

pelolla.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
3. Ne. 3

3. Ne. 4

Vyöttää itsensä (jae 7) –
Pukeutua

Keritty (jae 7) – Ajeltu kaljuksi

Ajattelen teidän etuanne (jae 5) – Olen huolissani teistä

3. Nefi 3–4
Gaadiantonin 

rosvot uhkaavat kansaa
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Kolmannen Nefin kirjan lukuja 3–4.

Tunnista ja voita pahat vaikutukset

1. Luettele, mitä sellaista Giddianhi ja Semnariha tekivät ja
sanoivat kohdissa 3. Ne. 3:1–10; 4:7, 16–23, mikä muistuttaa
sinua Saatanan menetelmistä ja houkutuksista.

2. Millä tavalla voisit soveltaa kohdissa 3. Ne. 3:11–22, 24–26;
4:8–10, 15, 18, 33 olevia Lakoneuksen ja Gidgiddonin neuvoja
voittaaksesi Saatanan hyökkäykset tänä päivänä?

Pukeutuminen huomion saamiseksi

1. Kuvaile, millä tavalla Gaadiantonin rosvot pukeutuivat
(ks. 3. Ne. 4:7–8) ja selitä, miksi arvelet heidän pukeutuneen
sillä tavoin. Näyttikö se tehoavan?

2. Kuvaile jotakin tilannetta elämässäsi, jolloin olet halunnut
antaa pukeutumisellasi tietyn kuvan itsestäsi.

3. Tee yhteenveto kirkkomme johtajien antamista neuvoista
julkaisun Nuorten voimaksi osiossa ”Pukeutuminen ja ulkoinen
olemus”.

3. Nefi 5
Mormonin selitys ja todistus

Kolmannen Nefin kirjan luvusta 4 luit, kuinka Gaadiantonin
rosvojen uhka kannusti nefiläisiä ja laamanilaisia tekemään
parannuksen. Kolmannen Nefin kirjan luvusta 5 voit lukea
niistä siunauksista, joita he saivat tehtyään parannuksen. Sen
perusteella, mitä olet tähän asti lukenut Mormonin Kirjasta,
kuinka kauan arvelet tuon rauhan ja menestyksen kauden
kestäneen? Mormon esitteli myös itsensä tässä luvussa ja
selitti, miksi hän piti aikakirjaa ja teki lyhennelmän aikakirjaan,
jota kutsumme nykyään Mormonin Kirjaksi. Huomaa, että
viimeisinä aikoina evankeliumi viedään kaikille kansoille ja
Israelin huone kootaan yhteen.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
3. Ne. 5

3. Nefi 5:13 – Mormon, Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi
Vanhin Theodore M. Burton opetti seitsemänkymmenen
koorumin jäsenenä ollessaan, että ”ainakin englanninkielessä
sana kurinpito (discipline) on samaa kantaa kuin sana opetuslapsi
(disciple)” (”Antakaa armon käydä oikeudesta”, Valkeus, 1986,
konferenssiraportti 155. puolivuotiskonferenssista, s. 51). Voisi
sanoa, että opetuslapsi on kurinalainen henkilö, joka hyväksyy
jonkin opin tai elämäntavan ja opiskelee sitä ja elää sen mukaan
(ks. Joh. 3:25). Mormon oli Jeesuksen Kristuksen seuraaja ja eli
Hänen opetustensa mukaisesti.

3. Nefi 5:21–26 – Jaakobin huone ja Joosefin jälkeläiset
Kohdassa 3. Ne. 5:21–26 Mormon käsitteli Mormonin Kirjassa
usein toistettua teemaa – Jaakobin huoneen tai Israelin huoneen
kokoamista. ”Joosefin jälkeläisten jäännöksellä” tarkoitetaan
nykyään eläviä Lehin jälkeläisiä. Lehin lapsia koskevat profetiat
ovat dramaattisesti toteutumassa näinä aikoina.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tutkiessasi Kolmannen Nefin kirjan lukua 5.

Tapaaminen kirjoittajan kanssa

1. Kertaa kohta 3. Ne. 5:8–20 ja luettele ainakin viisi asiaa,
jotka opit:

a. Mormonista

b. aikakirjasta, jonka Mormon lyhensi Mormonin Kirjaa
varten.

2. Miten tämä tieto lisää ymmärrystäsi Mormonin Kirjasta
ja arvostusta jota tunnet sitä kohtaan?

Pois siirtyneet (jae 14) – Kuolleet
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Ajattele jotakuta ikäistäsi, joka on vanhurskas ja jolla on vahva
todistus. Kuvittele, että neljän vuoden kuluttua näkisit hänet
taas ja hän olisi osallisena kaikenlaisessa jumalattomuudessa.
Mitä noiden neljän vuoden aikana olisi voinut tapahtua?
Kuinka se olisi voinut tapahtua niin nopeasti, vaikka hänen
todistuksensa oli niin vahva? Se muistuttaa paljon Kolmannen
Nefin kirjan luvun 6 kertomusta. Tämä luku alkaa vuodesta
26 jKr. ja päättyy vuoteen 30 jKr. Lukiessasi siitä, mitä
nefiläisille tapahtui niin lyhyessä ajassa, kiinnitä huomiota
syihin, joita Mormon esitti heidän nopealle lankeemukselleen.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Kolmannen Nefin kirjan lukua 6.

Tee tiekartta

1. Piirrä vihkoosi tiekartta, joka alkaa ”Vanhurskauden tilasta”
ja päättyy ”Kauhistavan jumalattomuuden tilaan”. Tutki
huolellisesti kohtaa 3. Ne. 6:9–18 ja laita karttaan pisteitä, jotka
kuvaavat ”paikkoja”, joiden kautta ihmiset kulkivat matkal-
laan alaspäin kauhistavan jumalattomuuden tilaan. Anna
kullekin pisteelle nimi, joka kuvaa nefiläisten tekemiä asioita,
jotka osoittavat heidän siirtymisensä pois vanhurskaudesta.
Merkitse myös jae, josta löysit kyseisen asian.

2. Lisää karttaasi toinen tie, joka johtaa iankaikkiseen elämään.
Kuten ensimmäisen tien kanssa, nimeä tähänkin pisteitä, jotka
kuvaavat sitä, mitä muutamat ihmiset tekivät Kolmannen Nefin
kirjan luvussa 6 pysyäkseen vanhurskaina, vaikka melkein
kaikki muut matkasivat kohti jumalattomuutta.

3. Nefi 6
Vanhurskaudesta 

”kauhistavaan jumalattomuuteen”

Vakavia seurauksia

1. Kirjoita omin sanoin yhteenveto siitä, minkä Mormon sanoi
olevan erityisen väärin kansan jumalattomuudessa kohdassa
3. Ne. 6:17–18.

2. Mitä kohdassa Moosia 2:36–39 sanotaan joistakin sellaisten
suhtautumistapojen ja käyttäytymistapojen seurauksista?

Miksi varakkaiden on joskus
vaikea pysyä uskollisena menes-
tyksensä keskellä? Sen jälkeen
kun nefiläiset ja laamanilaiset
olivat saaneet vapautensa
Gaadiantonin rosvoja vastaan
käydyssä suuressa sodassa,
mikään muu kuin heidän
syntinsä ei voinut estää heitä
jatkuvasta menestyksestä
(ks. 3. Ne. 6:4–5). Jotkut halusi-

3. Nefi 7
Suuri jakautuminen

Kauhistava
jumalattomuuden tila

Vanhurs-
kauden tila

Vanhurs-
kauden tila Kiistelyjä

Iankaikkinen
elämä
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vat enemmän kuin vapautta sodasta ja puutteesta. He halusivat
vapautta ihmisten laeista ja Jumalan käskyistä. Vanhin Neal
A. Maxwell kahdentoista apostolin koorumista on opettanut:
”Olemme vapaita noudattamaan tai olemaan noudattamatta
Jumalan käskyjä, mutta emme ole vapaita muuttamaan noiden
käskyjen sisältöä. Emme myöskään voi välttää noiden käskyjen
rikkomisesta aiheutuvia seurauksia. Valintaan tulee aina sisältyä
haluamiemme seurausten valitseminen.” (Wherefore, Ye Must
Press Forward, 1977, s. 11.) Lukiessasi mitä noille ihmisille
tapahtui Kolmannen Nefin kirjan luvussa 7 mieti, olivatko he
todella onnellisia jumalattomien halujensa seurauksista.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
3. Nefi 7

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Kolmannen Nefin kirjan lukua 7.

Etsi tosiasiat

Täydennä seuraavat lauseet omin sanoin sen perusteella, mitä
opit Kolmannen Nefin kirjan luvusta 7. Kirjoita kaikki lauseet
vihkoosi.

1. Sen jälkeen kun ylimmäinen tuomari murhattiin . . . (ks. jae 1–8)

2. Jaakob . . . (ks. jakeet 9–14)

3. Nefin usko oli niin suuri, että . . . (ks. jakeet 15–20)

4. Ihmiset, jotka olivat kääntyneet . . . (ks. jakeet 21–26)

Miksi Herra näyttää ihmeitä
jumalattomille?

Kohdasta 3. Ne. 7:14 voimme nähdä, että Kristuksen syntymästä
oli kulunut 31 vuotta. Pian profetoitu Jeesuksen Kristuksen
kuoleman jälkeinen tuho tulisi näiden ihmisten päälle
(ks. 3. Ne. 8:5).

1. Kertaa kohta 3. Ne. 7:15–22 ja luettele kaikki näistä jakeista
näkyvät todisteet Jumalan voimasta ja niistä eri tavoista, joilla
ihmiset suhtautuivat niihin.

2. Lue kohta Hes. 33:6–11 (Vanhassa testamentissa) ja selitä, miksi
arvelet Herran näyttäneen nefiäläisille niin suuren voiman.

3. Mitä neuvoja elävät profeettamme ovat antaneet valmistaak-
seen ihmisiä profetoitua Vapahtajan toiseen tulemiseen
liittyvää tuhoa vastaan?

Säädökset (jae 6) – Lait

Luopiot (jae 12) – Ihmiset,
jotka kapinoivat vallassa
olevia vastaan

Olisi kyllin (jae 17) – Riittäisi

Jeesuksen Kristuksen toisen tulemisen yhteydessä jumalat-
tomat tuhotaan ja vanhurskaat temmataan Vapahtajaa vastaan.
Oletko koskaan pohtinut, minkälaista se tulee olemaan?
Kolmannen Nefin kirjan luvussa 8 on kuvaus tuhosta, joka
tapahtui nefiläisten keskuudessa, kun Jeesus ristiinnaulittiin
Jerusalemissa. Pane lukiessasi merkille, ketkä tuhottiin
ja miksi. Huomaa myös, että asiat tapahtuivat aivan kuten
Samuel Laamanilainen oli profetoinut (ks. He. 14:20–27).

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
3. Nefi 8

3. Nefi 8:25 – Profeettojen hylkääminen
Monet niistä, jotka säästyivät Kolmannen Nefin kirjan luvussa 8
kuvatulta tuholta, huomasivat, että jos kansan enemmistö ei olisi
hylännyt profeettoja, heitä ei olisi tuhottu.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Kolmannen Nefin kirjan lukua 8.

Vertaile kahta tapahtumaa

1. Mitä ihmiset odottivat ”perin hartaasti” (jae 3) ja miksi?

2. Tee yhteenveto sitä, mitä kohdassa LK 133:38–45 sanotaan
siitä, miltä vanhurskaista tuntuu, kun lähestytään Vapahtajan
toista tulemista.

Huuru (jae 20) – Pilvi

3. Nefi 8
Tuho ja pimeys
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3. Vertaile kohtia 3. Ne. 8:4–22 ja KH J. S. Matt. 28–33 ja luettele
näkemäsi samanlaisuudet Vapahtajan nefiläisten luo tulemisen
ja sen välillä, minkä on profetoitu edeltävän Hänen toista
tulemistaan.

Kirje itsellesi

1. Miksi ihmiset murehtivat, itkivät ja valittivat kohdassa 
3. Ne. 8:23?

2. Kohdan 3. Ne. 8:24–25 perusteella, mitä he toivoivat,
että olisivat kansana tehneet välttääkseen tuon suuren
murhenäytelmän?

3. Kuvittele, että olisit yksi Herran profeetoista. Kirjoita
kaikille ihmisille viesti, jossa kerrot, mitä heidän on tehtävä
välttääkseen luvatun tuhon viimeisinä aikoina, elleivät
ihmiset tee parannusta.

Ihmiset, jotka jäivät henkiin Kolmannen Nefin kirjan luvussa 8
kuvatusta tuhosta, kuulivat Jeesuksen Kristuksen äänen
pimeydessä. Hänen sanomansa on merkitty muistiin Kolmannen
Nefin kirjan luvussa 9. Jonkin aikaa oli hiljaista, ja sitten
he kuulivat jälleen Hänen äänensä. Hänen toinen sanomansa
on merkitty muistiin Kolmannen Nefin kirjan luvussa 10.
Kiinnitä erityistä huomiota siihen, mitä Vapahtaja sanoi maassa
vallitsevasta tuhosta ja siitä, mitä henkiin jääneiden tulisi tehdä.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
3. Nefi 9

3. Nefi 9:13 – ”Jotta minä teidät parantaisin”
Oli ihmeellistä, että kukaan selvisi hengissä tuhosta. Jäljelle
jääneet olivat tarpeeksi vanhurskaita selviytyäkseen, mutta heiltä
vaadittiin vielä paljon enemmän. Heitä käskettiin ”palaamaan”
ja ”katumaan” sekä ”kääntymään”, jotta Hän parantaisi heidät.
Presidentti Harold B. Lee on sanonut: ”Suurimpia ihmeitä,
joita nykyään näen, eivät välttämättä ole ruumiillisesti sairaiden

Alfa ja Omega (jae 18) –
Kreikkalaisten aakkosten
ensimmäinen ja viimeinen
kirjain, kuvaa Hänen
voimaansa kaiken alusta
loppuun saakka

Veren vuodattaminen (jae 19) –
Eläinten uhraaminen
Mooseksen lain mukaisesti

Särkynyt sydän (jae 20) –
Nöyrä sydämeltään,
opinhaluinen

Murtunut mieli (jae 20) –
Katuva, opinhaluinen

3. Nefi 9–10
Jeesuksen Kristuksen ääni 

lävistää pimeyden

parantamiset, vaan suurimpia näkemiäni ihmeitä ovat sairaiden
sielujen parantamiset” (”Seisokaa pyhässä paikassa”, Valkeus,
maaliskuu 1974, s. 126).

3. Nefi 9:16 – ”Minä tulin omieni tykö, eivätkä minun
omani ottaneet minua vastaan”
Jeesus aloitti palvelutehtävänsä muinaisen liittokansansa Israelin
huoneen – erityisesti juutalaisten – keskuudessa. Heillä oli
profeettojen sanat ja Mooseksen laki ja he olivat todistamassa
Vapahtajan monia ihmeitä, jotka kaikki todistivat Hänestä.
Uskottoman tilansa ansiosta suurin osa heistä kuitenkin hylkäsi
Hänet ja Hänen opetuksensa. (Ks. myös Joh. 1:11; LK 6:21)

3. Ne. 10

Niin kuin kana kokoaa poikansa, Vapahtaja suojelee niitä, jotka seuraavat
Häntä, varoittamalla heitä jatkuvasti vaarasta ja kokoamalla heidät turvaan.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Kolmannen
Nefin kirjan lukuja 9–10.

Tunnista toistuva ajatus

1. Kerratessasi kohtia 3. Ne. 9:5, 7–9, 11; 10:12 kiinnitä huomiota
siihen, minkä Vapahtaja sanoi selvästi syyksi siihen, miksi
jotkut ihmiset tuhottiin ja toiset säästettiin.

2. Mitä Mormon halusi meidän ymmärtävän kohdassa
3. Ne. 10:14–16?

3. Kohdan LK 1:14 perusteella, millä tavalla Vapahtajan toinen
tuleminen muistuttaa Hänen ilmestymistään Mormonin
Kirjassa?

”Tulkaa minun tyköni”

1. Tee vihkoosi kaksi saraketta. Kirjoita yhdelle puolelle se, mitä
Jeesus käski ”vanhurskaampia” tekemään kohdassa
3. Ne. 9:12–22. Kirjoita toiselle puolelle, mitä Jeesus lupasi
heille noissa jakeissa.

2. Mitä sellaista tämä opettaa sinulle Jeesuksesta Kristuksesta,
mikä antaa sinulle uskoa tehdä, mitä Hän pyytää, ja luottaa
siihen, että Hän täyttää lupauksensa?

Ruokkinut (jae 4) –
Vahvistanut ja siunannut

Heidän jälkeläistensä jäännös
(jakeet 16–17) – Osa heidän
jälkeläisistään
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Vapahtajan rakkauden tunnistaminen

1. Vertaile kohdassa 3. Ne. 9:2 olevaa paholaisen reaktiota
maassa vallitsevaan tuhoon ja sitä, millä tavalla Vapahtaja
reagoi siihen kohdassa 3. Ne. 9:13–14; 10:4–6.

2. Lue kohdat 2. Ne. 2:18, 27; 26:24–25 ja selitä, miksi paholaisen
ja Jeesuksen reaktiot olivat niin erilaisia.

3. Kirjoita ajasta, jolloin Vapahtaja ”kokosi” tai ”ruokki” sinut,
kuten Hän lupasi tehdä kansalleen kohdassa 3. Ne. 10:4–6.

Kuudensadan vuoden ajan nefiläiset ja laamanilaiset profeetat
olivat puhuneet, kirjoittaneet ja profetoineet Jeesuksen
Kristuksen tulemisesta. He tiesivät, ettei Hän tulisi heidän
luokseen maanpäällisen elämänsä aikana, vaan Hän tulisi
Lehin lasten luo ylösnousemuksensa jälkeen (ks. 2. Ne. 26:9;
Al. 16:20). Uskovat panivat kaiken uskonsa ja toivonsa
Häneen ja Hänen pelastavaan palvelutyöhönsä. Kolmannen
Nefin kirjan luvusta 11 voit lukea noiden profetioiden
ihanasta toteutumisesta. Muistiinpanot Vapahtajan käynnistä
Amerikassa jatkuvat Kolmannen Nefin kirjan lukuun 28
asti. Lukiessasi näitä lukuja pohdi, minkälaista on mahtanut

3. Nefi 11
Vapahtaja saapuu!

olla niillä, jotka olivat läsnä kun Vapahtaja saapui. Mieti
huolellisesti sitä, mitä Jeesus valitsi sanottavakseen ja tehtäväk-
seen sinä lyhyenä aikana, jonka Hän vietti heidän kanssaan,
ja mitä se opettaa meille siitä, mitä Hän pitää välttämättömänä.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
3. Ne. 11

3. Nefi 11:14–15 – Vapahtajan haavat
Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin koorumista on
julistanut:

”Vaikka ylösnousemuksen voima olisi voinut täydellisesti palaut-
taa – ja jonakin päivänä tuleekin palauttamaan – ja parantaa
ylösnousemuksen haavat, Kristus valitsi kuitenkin noiden
haavojen jäämisen tiettyä tarkoitusta varten, johon liittyy myös
hänen tulemisensa viimeisinä aikoina, jolloin hän näyttää
nuo jäljet ja paljastaa, että hän sai haavansa ’ystäviensä luona’
[ks. Sak. 13:6; ks. myös LK 45:52].

Haavat hänen käsissään, jaloissaan ja kyljessään ovat merkkejä
siitä, että kuolevaisuuden tuskallisia asioita tapahtuu myös
puhtaille ja täydellisille, merkkejä siitä, että kärsimys ei ole todiste
siitä, ettei Jumala rakastaisi meitä. On merkittävää ja toiveikasta,
että juuri haavoittunut Kristus tulee pelastamaan meidät. Hän,
joka kantaa uhrin arpia, rakkauden vammoja, nöyryyden ja
anteeksiantavaisuuden tunnuskuvia, on Sielumme kapteeni.
Tuo todiste kuolevaisuudessa koetusta tuskasta on epäilemättä
tarkoitettu antamaan rohkeutta toisille, joita elämä on myös
satuttanut ja vammauttanut, ehkä jopa heidän ystäviensä luona”.
(Christ and the New Covenant, 1997, s. 258–259.)

3. Nefi 11:1–8 – Millä tavalla Jumala puhuu ihmiselle?
Presidentti Joseph F. Smith sanoi neuvonantajana ensimmäisessä
presidenttikunnassa ollessaan: ”Jumalan Pyhä Henki on puhunut
minulle – ei korvin kuullen eikä silmin nähden, vaan hengelleni,
elävälle ja iankaikkiselle osalle minusta – ja ilmoittanut minulle,
että Jeesus on Kristus, elävän Jumalan Poika” (Kirkon presidenttien
opetuksia: Joseph F. Smith, 1999, s. 7).

Hoosianna! (jae 17) – Auta! Helvetin portit (jakeet 39–40) –
Paholaisen voima
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Pyhien kirjoitusten hallinta –
3. Ne. 11:29

1. Kirjoita riitaisuuksista kaksi kysymystä, joihin voi vastata
lukemalla kohdan 3. Ne. 11:28–30. Liitä mukaan vastaukset.

2. Lue kohta Sananl. 15:1 ja tee yhteenveto siitä, mitä siinä
sanotaan tavaksi välttää riitaisuuksia. Ehdota sitten vielä kaksi
tapaa, joiden arvelisit voivan auttaa ihmisiä välttämään
riitaisuuksia perhesuhteissaan.

Uudessa testamentissa Matteuksen luvuissa 5–7 olevaa
vuorisaarnaa voidaan pitää parhaana yksittäisenä lähteenä,
jossa on Jeesuksen Kristuksen opetusten perusta Hänen
maanpäällisen palvelutyönsä aikana. Ei ole yllättävää, että
Jeesus opetti lähes saman saarnan nefiläisille käydessään heidän
luonaan. Pane merkille, kuinka Hänen saarnansa Lehin lapsille
selventää sitä, mitä voimme lukea Uudesta testamentista, ja
antaa lisää ymmärrystä sille. Tuo temppelisaarna on merkitty
muistiin Kolmannen Nefin kirjan luvuissa 12–14. Siinä
opetetaan meille, mitä Vapahtaja odottaa niiltä, jotka haluavat
olla Hänen opetuslapsiaan.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
3. Ne. 12

Ottaa vaarin (jae 1) –
Noudattaa

Hengessään köyhät (jae 3) –
Nöyrät

Sävyisät (jae 5) – Nöyrät,
kärsivälliset

Solvata (jae 11) – Puhua
pahaa jostakusta

Lakia tai profeettoja (jae 17) –
Mooseksen lakia ja Vanhan
testamentin profeettojen
opetuksia

Raka (jae 22) –
Loukkaava nimitys (jota
käytetään kun tarkoitetaan,
että joku on typerä)

3. Nefi 12
Temppelisaarna, osa 1

Vanhin Lynn G. Robbins seitsemänkymmenen
koorumista on sanonut:

”Viha on periksi antamista Saatanan vaikutukselle ja
itsehillinnän menettämistä. – –

Yhteyden ymmärtäminen valinnanvapauden ja vihan
välillä on ensimmäinen askel vihan poistamiseksi
elämästämme. Me pystymme päättämään olla
suuttumatta.” (”Valinnanvapaus ja viha”, Valkeus,
heinäkuu 1998, s. 91–92.)

3. Nefi 11:27, 32–36 – Isän, Pojan ja Pyhän Hengen ykseys
Kolmannen Nefin kirjan luku 11 on toinen todistus opista, että
jumaluuden jäsenet ovat erillisiä olentoja ja silti täysin yhtä tarkoi-
tuksessaan, joka on ”ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen
elämän toteuttaminen” (KH Moos. 1:39). He voivat puhua toistensa
puolesta ja todistaa toisistaan, koska he ovat yhtä tarkoituksessa
ja opissa. Ihmiset kuulivat Isän äänen, he näkivät Jeesuksen
Kristuksen ja kuulivat Häntä, ja heille opetettiin näiden kahden
yksilön ja Pyhän Hengen erillisistä, mutta yhteisistä tehtävistä.
(Ks. myös Joh. 17:20–23 ja LK 130:22, joissa käsitellään jumaluuden
jäsenten ykseyttä ja silti erillisyyttä.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–E) tutkiessasi Kolmannen
Nefin kirjan lukua 11.

Kirjoita puhe

Kuvittele, että sinulle on annettu tehtäväksi puhua sakrament-
tikokouksessa aiheesta ”Jumalan kuuntelemisen oppiminen”.

1. Kirjoita puhe käyttäen apunasi kohtaa 3. Ne. 11:1–8 selit-
tääksesi, millä tavalla voimme paremmin valmistautua
kuuntelemaan Jumalan sanaa. Mieti seuraavanlaisten asioiden
käsittelemistä: Millä tavalla ääni tuli? Miten sitä voi kuvailla?
Mitä ihmiset tekivät kuullakseen sen? Miksi he eivät kuulleet
sitä ensimmäisellä kerralla?

2. Lue myös kohta LK 136:32–33 ja käytä pyhissä kirjoituksissasi
olevia apuvälineitä löytääksesi lisää kohtia, jotka voisivat
auttaa jotakuta kuulemaan ja ymmärtämään Jumalan ääntä
Pyhän Hengen välityksellä. Selitä nämä kohdat puheessasi
(saadaksesi lisäapua ks. kohdat LK 1:38; 18:34–36).

Mieti, mitä se todella tarkoittaa

1. Kaikista niistä tavoista, joilla Jeesus olisi voinut esitellä itsensä,
miksi arvelet Hänen sanoneen niin kuin Hän teki kohdassa
3. Ne. 11:10–11? Mitä voimme oppia Vapahtajasta Hänen
esittelynsä ansiosta?

2. Lue kohta LK 19:16–20 ja selitä, mitä ”katkeran maljan”
juomiseen liittyi.

Todistajana oleminen

1. Kertaa kohta 3. Ne. 11:14–16 ja selitä, mitä Jeesus halusi
ihmisten tietävän ja mitä ihmiset tekivät saadakseen tuon
todistuksen.

2. Kirjoita muutama lause, joissa selität, miksi arvelet Jeesuksen
antaneen ihmisten tavata Hänet ja kosketella Häntä yksitellen.

3. Millä tavalla sinä voit tietää, että Jeesus nousi ylös, ilman että
tosiasiallisesti näkisit Hänen haavansa ja tunnustelisit niitä?

Luettele kasteeseen liittyvät
opinkappaleet

Luettele ainakin neljä tärkeätä totuutta, jotka voimme oppia
kasteesta sen perusteella, mitä Jeesus sanoi ja teki kohdassa
3. Ne. 11:18–40.
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Kolmannen
Nefin kirjan lukua 12.

Kuinka tulla siunatuksi

1. Etsi ja alleviivaa sanat autuaat ja autuaita aina kun se esiintyy
kohdassa 3. Ne. 12:1–11. Tätä osaa Jeesuksen saarnasta kutsutaan
usein ”autuudenmääritelmäksi”.

2. Tee vihkoosi seuraavan esimerkin kaltainen kaavio ja täytä
se tiedoilla, jotka opit kohdasta 3. Ne. 12:1–12 sekä omista
ajatuksistasi ja tunteistasi.

Selitä vertailut

Kohdassa 3. Ne. 12:13–16 Jeesus vertasi seuraajiaan suolaan
ja valkeuteen. Joidenkin mielestä Hänen olisi pitänyt sanoa, että
he olivat kuin kultaa, jos Hän kerran halusi heidän tuntevan
olevansa arvokkaita. Keskustele tästä opetuksesta vanhempiesi
tai opettajasi kanssa ja tee seuraavat tehtävät:

1. Luettele kaikki keksimäsi syyt sille, miksi suola on
hyödyllisempää kuin kulta.

2. Selitä, miksi valkeus on sopiva vertauskuva Jeesuksen
Kristuksen tosi opetuslapselle.

Lain todellinen merkitys

Jeesus kertoi nefiläisille,
ettei Hän tullut kumoamaan
lakia vaan täyttämään
sen (ks. 3. Ne. 12:17). Yksi
tavoista, joilla Hän teki
sen, oli auttaa ihmisiä ymmär-
tämään niiden lakien ja
käskyjen täyden merkityksen,
jotka Hän oli aikaisemmin
antanut Israelin lapsille.
Seuraavana on luettelo laeista,
joita hän auttoi heitä ymmär-

tämään paremmin kohdassa 3. Ne. 12:20–48. Selitä kutakin
kohtaa vastaava lain täysi merkitys Kristuksen evankeliumissa,
sen mukaan kuin Hän esitti sen tässä luvussa.

Jeesuksen valitsemien
kahdentoista opetus-
lapsen kuunteleminen
(jae 1)

Tulkaa kaste-
tuksi vedellä,
tulella ja Pyhällä
Hengellä (jae 1)

Koska kaste on
välttämätön syntien
anteeksi saamiseksi

Siunaukset, joiden
Jeesus sanoi

tulevan meille

Mikä tekisi meidät
Jeesuksen mukaan

”autuaiksi”

Miksi ihmisen
pitäisi olla onnekas

tai onnellinen

Neuvosto (jae 22) – Tuomarit

Viimeisenkin seninen
(jae 26) – Koko summan
(senine on nefiläisten
rahayksikkö)

Ottaa ristinsä kantaakseen
(jae 30) – Tehdä jotakin hyvin
vaikeaa ollakseen opetuslapsi

Huoruus (jae 32) –
Sukupuolisynti

1. ”Sinun ei pidä tappaman” (jae 21)

2. ”Sinun ei pidä tekemän huorin” (ks. jae 27)

3. ”Älä vanno väärin” (jae 33)

4. ”Silmä silmästä ja hammas hampaasta” (jae 38)

5. ”Sinun tulee rakastaa lähimmäistäsi” (jae 43)

Kolmannen Nefin kirjan luvussa 13 Vapahtaja jatkoi opetustaan
korkeammasta vanhurskauden tasosta ja puhui ulkokultai-
suuden ongelmasta. Sellainen henkilö, joka sanoo yhtä ja tekee
toista, on ulkokultainen. Esimerkkinä tästä on henkilö, joka
tuomitsee julkisesti sopimattomien videoiden katsomisen, mutta
katselee niitä itse salaa. Pane merkille, että Vapahtaja opettaa,
että meidän on tehtävä oikein oikeasta syystä sekä julkisessa että
yksityisessä käyttäytymisessämme.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
3. Ne. 13

Almut (jakeet 1–4) –
Hyvät teot, lahjoitukset

Ulkokullatut (jakeet 2, 5, 16) –
Ihmiset, jotka sanovat yhtä
ja tekevät toista

Kammioosi (jae 6) –
Yksityiseen paikkaan kodissasi

Hokea tyhjiä (jae 7) –
Toistaa samat sanat yhä
uudelleen mitään
ajattelematta ja tuntematta

Pakanat (jae 7) – Ihmiset,
jotka eivät ota evankeliumia
vastaan
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3. Nefi 13
Temppelisaarna, osa 2
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3. Nefi 13:25–34 – Älkää huolehtiko, mitä söisitte,
joisitte tai pukisitte päällenne
Monet ihmiset ymmärtävät väärin Vapahtajan neuvon ”älkää
huolehtiko hengestänne” kohdasta Matt. 6:25–34. Jotkut ovat
ajatelleet sen tarkoittavan, ettei heidän tulisi huolehtia työpaikan
saamisesta tai itsensä elättämisestä. Tämän saarnan nefiläisversio
auttaa ymmärtämään, että tämä neuvo annettiin erityisesti kah-
delletoista apostolille ja kahdelletoista nefiläiselle opetuslapselle,
joiden tuli jättää maailmalliset pyrkimyksensä ja omistaa kaikki
voimavaransa kutsumukselleen. Kirkon jäsenet voivat kuitenkin
soveltaa näitä periaatteita itseensä keskittymällä enemmän
hengellisiin asioihin ja vähemmän maailmallisiin huolenaiheisiin.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee yksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Kolmannen
Nefin kirjan lukua 13.

Anna nykyaikajan esimerkki

Kertaa kohta 3. Ne. 13:1–24 ja luettele neljä Jeesuksen antamaa
esimerkkiä siitä, että tekee oikein väärästä syystä. Annan kunkin
esimerkin jälkeen nykyajan esimerkki siitä, kuinka joku voisi
tehdä nuo asiat oikeista syistä.

Merkityksellisempi rukous

Kirjoita tavoista, joilla voisit
käyttää kohtaa 3. Ne. 13:5–15
opettaessasi pienten lasten luokalle
lyhyen oppiaiheen rukouksesta.
Liitä mukaan kaikki ajatukset, jotka
haluaisit kertoa näistä jakeista, ja
millä tavalla ne soveltuvat luokan
jäseniin.

Mieti sovellutusta

Kuvaile ainakin kahta ikäisillesi tavallista tilannetta, joihin liittyy
monien päätöksien tekeminen. Millä tavoin Vapahtajan neuvot
kohdissa 3. Ne. 13:19–20, 33 voisivat auttaa tekemään vanhurskaita
päätöksiä?

Mammona (jae 24) –
Rikkaudet, maailmallisuus

Leikata (jae 26) – Korjata satoa

Kyynärä (jae 27) –
Mittayksikkö (noin 46 senttiä)

Kehrätä (jae 28) –
Valmistaa kangasta

Vaatetettu (jae 29) –
Kauniisti puettu

Huominen päivä pitää
murheen itsestään (jae 34) –
Kullakin päivällä
on tarpeeksi huolia

Oletko tuntenut ketään, joka näyttää ajattelevan, että kirkon
jäsenyys on tärkeätä mutta kaikkien käskyjen pitämistä ei oikeas-
taan vaadita tai odoteta? Kolmannen Nefin kirjan luvussa 14,
joka muistuttaa Matteuksen evankeliumin lukua 7, Jeesus
Kristus antoi erityisiä neuvoja niille, jotka väittävät olevansa
Hänen seuraajiaan mutta eivät pidä Hänen käskyjään.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
3. Ne. 14

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee yksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Kolmannen
Nefin kirjan lukua 14.

Millä tavalla sinä vastaisit?

Jeesuksen käsky kohdassa 3. Ne. 14:1–5 (tai Matt. 7:1–5) on usein
ymmärretty väärin ja sitä jopa käytetään väärin. Kuvittele esimer-
kiksi, että joku ystävä kutsuisi sinua ottamaan osaa toimintaan,
jonka tietäisit olevan Herran mittapuiden vastainen. Ystäväsi
lainaa kohtaa Matt. 7:1–5 ja sanoo, että jos et hyväksy sitä,
tuomitset hänet ja muut, ja ettei kristityn sovi tehdä niin. Kirjoita,
mitä arvelisit Vapahtajan haluavan sinun sanoa. Innoitetussa
käännöksessään englanninkielisestä Kuningas Jaakon raamatusta
profeetta Joseph Smith selvensi Vapahtajan opetusta, jonka
mukaan meidän ei pidä tuomita epäoikeudenmukaisesti, ettei
meitä tuomittaisi, vaan meidän tulee tuomita vanhurskaasti
(kohdat 3. Ne. 14:15–20 ja Moro. 7:14–19 voivat myös olla avuksi).

Rukouksia ja vastauksia

1. Mitä saat tietää taivaallisesta Isästä sen perusteella, mitä Jeesus
Kristus opetti kohdassa 3. Ne. 14:7–11?

2. Sen perusteella, mitä näissä jakeissa opetetaan, mitä taivaal-
linen Isä tekisi, jos pyytäisit leipää tai kalaa? Antaisiko Hän
sinulle jotakin vahingollista? Mitä sinun vanhempasi tekisivät?

3. Kirjoita tapauksesta, jolloin olit kiitollinen, ettei taivaallinen
Isä antanut sinulle sitä, mitä mielestäsi halusit. Selitä miksi ja
millä tavalla tämä kokemus voisi auttaa sinua rukoustesi ja
pyyntöjesi suhteen tulevaisuudessa.

Rikka (jakeet 3–5) – 
Pieni roska

Malka (jakeet 3–5) – Parru

Laki ja profeetat (jae 12) –
Mooseksen lain ja Vanhan
testamentin profeettojen
opetusten tarkoitus

3 Nefi 14
Temppelisaarna, osa 3
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4. Sen perusteella, mitä opit kohdista 3. Ne. 18:20; LK 50:28–29;
88:64–65, tee yhteenveto siitä, millä tavalla taivaallinen Isä
vastaa pyyntöihimme.

Kirjoita omat kysymyksesi

Kirjoita ainakin kolme ihmisillä usein olevaa tärkeää ja merkityk-
sellistä kysymystä, joihin voi vastata kohdan 3. Ne. 14:13–27
avulla. Anna vastaukset pyhistä kirjoituksista.

Jeesuksen Kristuksen tulemiseen asti Amerikassa asuvat
Israelin vanhurskaat lapset elivät Mooseksen lain mukaan.
Kolmannen Nefin kirjan luvussa 15 Jeesus opetti kansalle, että
Mooseksen laki oli täyttynyt Hänessä. Luvuissa 15–16 Jeesus
selitti, että Hänen vierailunsa heidän luonaan oli Hänen kuole-
vaisuudessa tekemänsä profetian täyttymys (ks. Joh. 10:16).
Hänen selitykseensä kuului lisää profetioita Israelin huoneesta.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

3. Nefi 15:2–7 – Mooseksen lain täyttyminen
Kun Jeesus julisti, että Mooseksen laki oli ”täytetty” ja ”se on
tullut päätökseensä”, Hän ei antanut ymmärtää, että ne periaat-
teet ja opit olisivat päättyneet, vaan että ne seremoniat ja uhrit,
jotka viittasivat Hänen sovitukseensa, olivat päättyneet (ks.
Al. 34:13–14). Olet jo oppinut, millä tavalla joitakin Moosekselle
annetun lain periaatteita oli jo laajennettu evankeliumin laissa
(ks. 3. Ne. 12:21–48; ks. myös 3. Ne. 24; 25; LK 59:5–14). Toisin
sanoen tapa, jolla Mooseksen lakia harjoitettiin, päättyi, mutta
eivät perustavaa laatua olevat evankeliumin käskyt, periaatteet
ja opit, jotka ovat iankaikkisia.

3. Nefi 15–16
Mooseksen laki ja ”muut lampaat”

3. Ne. 16

3. Nefi 16:4–15 – Pakanat
Sana pakanat tarkoittaa ”kansakuntia”. Se viittaa niihin, jotka
eivät ole Israelin huonetta tai jotka eivät usko Israelin Jumalaan.
Siinä mielessä kuin termiä käytetään Mormonin Kirjassa, sillä
viitataan myös niihin, jotka tulevat pakanakansojen joukosta, joilla
tarkoitetaan kaikkia Israelin ulkopuolisia kansakuntia, vaikka
he olisivat Israelin jälkeläisiä suvultaan (ks. 1. Ne. 13:13–19;
ks. myös Pyhien kirjoitusten opas, ”Pakanat”).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–D) tutkiessasi Kolmannen
Nefin kirjan lukuja 15–16.

Entä Mooseksen laki?

1. Lue kohdat Moosia 13:27–30 ja Al. 25:15–16 ja kohdan
3. Ne. 15:2–7 osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen” ja tee
yhteenveto siitä, mitä ne opettavat Mooseksen laista.

2. Tee yhteenveto siitä, mitä Jeesus sanoi Mooseksen laista
kohdassa 3. Ne. 15:2–10.

3. Selitä, mitä arvelet Jeesuksen tarkoittaneen kohdan 3. Ne. 15:9
ensimmäisessä lauseessa.

Ole lähetyssaarnaaja

Kuvittele, että joku kirkon ulkopuolinen kysyisi sinulta, mitä
kohta Joh. 10:16 tarkoittaa.

1. Käyttäen apunasi sitä, mitä opit Kolmannen Nefin kirjan
luvuista 15–16, kirjoita, mitä sanoisit tuolle henkilölle.

2. Mitä sanoisit, jos sinulta kysyttäisiin: ”Millä tavalla voin tietää,
että se, mitä Mormonin Kirjassa sanotaan on totta?”

Mitä opimme tästä?

1. Kohdan 3. Ne. 15:11–16:5 mukaan, miksi Jeesuksen opetuslap-
set Jerusalemissa eivät tienneet, keitä ”muut lampaat” olivat?

2. Mitä Herra käski varmistaakseen, ettei tämä tieto katoaisi?

3. Nimeä kaksi opetusta, jotka voimme saada tästä tapahtumasta.

Pappisvalta (jae 10) –
Saarnaaminen rahan ja muiden
ihmisten kiitoksen saamiseksi
(ks. 2. Ne. 26:29)

Haureus (jae 10) –
Moraaliton sukupuolikäyttäy-
tyminen

Vartijat (jae 18) – Muinaisina
aikoina vartijat seisoivat
tornissa tarkkaillen vihollisten
tai sanansaattajien saapumista
(tässä yhteydessä kyseessä
on niiden hyvien uutisten
odottaminen, että Siion on
perustettu)

On paljastanut pyhän
käsivartensa (jae 20) –
Näyttänyt voimansa
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Täyttyviä profetioita

Kun Mormonin Kirjassa puhutaan pakanoista, sillä tarkoitetaan
kaikkia, jotka eivät ole Israelin huonetta tai jotka eivät ole
Israelin maasta. Vaikka suurin osa kirkon jäsenistä nykyään on
Israelin huonetta sukupuunsa kautta, Mormonin Kirjan kansat
kutsuisivat meitä pakanoiksi.

1. Mitä Herra lupasi antaa pakanoille (meille) kohdassa
3. Ne. 16:1–7? Onko tämä profetia toteutunut? Jos on, niin
millä tavoin?

2. Mitä Hän sanoi, että tapahtuisi, jos pakanat ottaisivat
tarjouksen vastaan, ja mitä tapahtuisi, jos he kieltäytyisivät
(ks. jakeet 8–15)? Mitä todisteita näet näiden asioiden
tapahtumisesta tänä päivänä?

3. Mitä Herra lupasi Lehin jälkeläisille (ks. jae 16)?

Suurin osa ihmisistä, jotka elivät Jeesuksen opettaessa maanpääl-
lisen palvelutehtävänsä aikana, eivät uskoneet, että Hän oli
luvattu Messias. Kaikki ne, jotka näkivät Vapahtajan Runsau-
denmaassa, uskoivat Häneen, palvelivat Häntä ja kuuntelivat
Hänen opetuksiaan, koska he olivat se vanhurskas jäännös, joka
jäi henkiin Hänen ristiinnaulitsemisensa aikaan tapahtuneessa
tuhossa (ks. 3. Ne. 10:9–14). Kolmannen Nefin kirjan luvussa
17 heidän ensimmäinen päivänsä Hänen seurassaan oli
päättymässä. Yritä kuvitella olevasi läsnä, kun luet tätä lukua.

3. Nefi 17
”Iloni on täydellinen”

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee yksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Kolmannen
Nefin kirjan lukua 17.

Oppimisen kaava

1. Mitä Jeesus pyysi nefiläisiä tekemään kohdassa 3. Ne. 17:1–3
auttaakseen heitä ymmärtämään paremmin Hänen
opetuksiaan?

2. Tee luettelo siitä, mitä voit tehdä soveltaaksesi noita samoja
periaatteita oppimiseen omassa pyhien kirjoitusten
tutkimisessasi.

Jos olisit ollut läsnä

Kun mietit kaikkea sitä, mitä Kolmannen Nefin kirjan luvussa 17
tapahtui, kirjoita niistä erityisistä tapahtumista, jotka olisit
halunnut nähdä tai joissa olisit halunnut olla osallisena, ja selitä
miksi.

Tietoa Jeesuksen Kristuksen
luonteesta

Vertaile sitä, mitä Jeesus teki kohdassa 3. Ne. 17:14 ja mitä
tapahtui jakeissa 15–24 ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

1. Miksi Jeesus murehti jakeessa 14?

2. Miksi Hän itki jakeissa 21–23?

3. Mitä nuo tapahtumat opettavat meille Jeesuksesta?

4. Millä tavalla se, että tiedämme Jeesuksen tunteet meitä kohtaan,
auttaa syntisiä tekemään parannuksen?

Jeesuksen Kristuksen seurassa oleminen oli ihana ja hengellinen
kokemus Runsaudenmaan kansalle. On helppo ymmärtää, miksi
he eivät halunneet Hänen lähtevän (ks. 3. Ne. 17:5). Ennen
kuin Hän lähti heidän luotaan Hän opetti heille kuitenkin, millä
tavalla Hänen Henkensä aina olisi heidän kanssansa. Se mitä
Vapahtaja opetti Hänen Henkensä saamisesta Kolmannen Nefin
kirjan luvussa 18, soveltuu yhtä paljon meihin tänä päivänä
kuin se soveltui Mormonin Kirjan kansaan.

3. Nefi 18
Vapahtaja esittelee sakramentin
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Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
3. Ne. 18

3. Nefi 18:6–14 – Sakramentin siunaukset
Vanhin Jeffrey R. Holland on opettanut: ”Jokainen evankeliumin
toimitus keskittyy tavalla tai toisella Herran Jeesuksen Kristuksen
sovitustyöhön, ja siitä varmaan johtuu, että juuri tämä toimitus
kaikkine vertauskuvineen on vaivattomimmin saatavissamme ja
useimmin toistuva pyhä toimitus elämässämme. Se tapahtuu,
kuten on sanottu, ’kaikkein pyhimmässä kaikista kirkon kokouk-
sista’ (Joseph Fielding Smith, Pelastuksen oppeja, toim. Bruce R.
McConkie [Helsinki: MAP-kirkko, 1980], s. 317)”. (”Tehkää tämä
minun muistokseni”, Valkeus, tammikuu 1996, s. 67.)

Vanhin Melvin J. Ballard sanoi kahdentoista apostolin koorumin
jäsenenä ollessaan:

”Onko keskuudessamme ketään, joka ei haavoittaisi henkeään
sanoin, ajatuksin tai teoin sapatista sapattiin? Me teemme
sellaista, mistä olemme pahoillamme ja minkä haluamme saada
anteeksi. – – Jos tunnemme sielussamme, että haluaisimme saada
anteeksi, keino anteeksisaamiseen ei ole uudelleen kastaminen – –
vaan vaatii syntiemme katumista, niiden luokse menemistä, joita
vastaan olemme tehneet syntiä tai rikkoneet, ja heidän anteek-
siantonsa saamista ja menoa tämän jälkeen sakramenttipöydän
ääreen, missä – jos me olemme tehneet vilpittömän parannuksen
ja saattaneet itsemme oikeaan tilaan – me saamme anteeksi ja
sielumme kokee hengellisen tervehtymisen – –

Todistan, että sakramentin jakamisessa on mukana henki, joka
lämmittää sielun päästä jalkoihin; tunnette hengen haavojen
parantuvan ja taakan nousevan harteiltanne. Lohtu ja onni tulevat
sieluun, joka on kelvollinen ja todella haluaa nauttia tätä hengel-
listä ravintoa”. (Melvin J. Ballard: Crusader for Righteousness, 1966,
s. 132–133; ks. myös Aaronin pappeus – Oppikirja 2, 1993, s. 157.)

3. Nefi 18:28–29 – Milloin olemme kelvollisia
nauttimaan sakramentin?
Vanhin John H. Groberg seitsemänkymmenen koorumista on
opettanut: ”Jos me haluamme tulla paremmiksi (eli tehdä paran-
nuksen) emmekä ole pappeuden rajoitusten alaisia, niin silloin
me minun mielestäni olemme kelvollisia. Mutta ellei meillä ole
halua tulla paremmiksi, ellei meillä ole mitään aikomusta seurata
Herran opastusta, silloin meidän on kysyttävä: Olemmeko me

Seuloa teitä kuin nisua
(jae 18) – Ottaa teidät valtaansa

Syödä ja juoda minun lihaani
ja vertani (jakeet 28–30) –
Nauttia sakramentt

kelvollisia nauttimaan sakramentin, vai teemmekö me pilkkaa
sen tarkoituksesta – –?” (”Sakramentin kauneus ja tärkeys”,
Valkeus, heinäkuu 1989, s. 33.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A ja tehtävä B tai C tutkiessasi Kolmannen Nefin
kirjan lukua 18.

Syvennä ymmärrystäsi

1. Kirjoita viisi tärkeää totuutta, jotka voimme oppia
sakramentista sen perusteella, mitä Jeesus opetti kohdissa
3. Ne. 18:1–14, 28–32.

2. Vertaile sitä, mitä Jeesus sanoi sakramentista kohdassa
3. Ne. 18:12–13 ja sitä, mitä Hän sanoi kasteesta kohdassa
3. Ne. 11:38–40. Mitä se kertoo sakramentin tärkeydestä?

3. Luettuasi kohdan 3. Ne. 18:1–14, 28–32 ja osion ”Pyhien
kirjoitusten ymmärtäminen” sakramenttia koskevat lainaukset,
kirjoita suunnitelma siitä, millä tavalla tekisit sakramentista
merkityksellisemmän osan omaa elämääsi.

Mikä on kysymys?

Kirjoita viisi kysymystä rukouksesta, joihin voi vastata
kohdan 3. Ne. 18:15–23 perusteella. Kirjoita kunkin kysymyksen
jälkeen vastauksesi sekä jae, josta vastaus on peräisin.

Millä tavalla se tehdään?

Kohdassa 3. Ne. 12:14–16 Jeesus kertoi seuraajilleen, että heidän
tuli olla ”tämän kansan valkeus” ja että heidän tuli antaa valonsa
loistaa muille. Tuo periaate pätee yhtä hyvin meihin tänä päivänä.
Kohdan 3. Ne. 18:22–25 mukaan, minkä valon meidän pitää antaa
loistaa? Millä tavalla annamme tämän valon loistaa?

Kolmannen Nefin kirjan luvun 18 tapahtumien jälkeen Jeesus
Kristus lähti kansan luota ja nousi taivaaseen. Luvussa 19
kerrotaan, mitä ihmiset tekivät koko yön ja seuraavan päivän
ajan, kun Jeesus palasi takaisin. Tämän luvun lopussa on
Jeesuksen todistus heidän uskonsa vahvuudesta. Kiinnitä
lukiessasi huomio siihen, mitä sellaista he tekivät, joka todisti
heidän uskostaan, ja mieti, millä tavalla voisit seurata heidän
esimerkkiään.

3. Nefi 19
Jeesus rukoilee kansan kanssa

ja kansan puolesta
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Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
3. Ne. 19

3. Nefi 19:11–13 – Eivätkö nuo ihmiset jo olleet
kastettuja?
Presidentti Joseph Fielding Smith, joka palveli tuolloin kahden-
toista apostolin koorumin presidenttinä, on opettanut:

”Vaikka heidät oli aikaisemmin kastettu syntiensä anteeksi-
saamiseksi – – Vapahtaja käski Nefin ja kansan ottaa jälleen
kasteen, koska hän oli järjestänyt kirkon uudelleen evankeliumin
alaisuudessa. Aikaisemmin se oli järjestetty [Mooseksen] lain
alaisuudessa.

Samasta syystä Joseph Smith ja ne muut, jotka oli kastettu ennen
huhtikuun 6. päivää 1830, kastettiin uudelleen kirkon järjes-
tämisen päivänä.” (Pelastuksen oppeja, toim. Bruce R. McConkie,
3 osaa, 1980, osa 2, s. 312–313.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä B ja tehtävä A tai C tutkiessasi Kolmannen Nefin
kirjan lukua 19.

Pyhän Hengen saaminen

Kun meidät on kastettu, meidät konfirmoiva henkilö antaa meille
siunauksen ”Pyhän Hengen saamiseksi”. Toisin sanoen pappeuden
voima voi suoda tai antaa Pyhän Hengen lahjan, mutta on
meidän tehtävämme ottaa se vastaan.

1. Mitä sellaista opetuslapset tekivät kohdassa 3. Ne. 19:8–14,
mikä johdatti heidät kokemaan Pyhän Hengen saamisen?

2. Millä tavalla voit noudatta noiden opetuslapsien esimerkkiä
tunteaksesi Pyhän Hengen vaikutuksen useammin elämässäsi?
Mieti vastatessasi myös sitä, mitä opit Kolmannen Nefin
kirjan luvusta 18.

Jeesuksen rukoukset

1. Luettele asiat, jotka Jeesus
sanoi rukouksessaan niistä,
jotka uskovat Häneen
(ks. 3. Ne. 19:19–23, 27–29).

2. Mikä tekee sinuun
suurimman vaikutuksen
siinä, minkä puolesta
Jeesus rukoili?

3. Millä tavoin sen tietäminen,
että tämä oli Vapahtajan
rukous sinun puolestasi,
voisi vaikuttaa päivittäiseen
elämääsi?

Esimerkkejä uskosta

Kohdassa 3. Ne. 19:35 Jeesus sanoi, että opetuslapset olivat
osoittaneet ”suurta uskoa”. Kirjoita, mitkä ovat mielestäsi kaksi
merkittävintä esimerkkiä uskosta Kolmannen Nefin kirjan
luvussa 19.

Eivätkä he käyttäneet monia sanoja (jae 24) – He rukoilivat
Pyhän Hengen johdattamana

Kolmannen Nefin kirjan luvuissa 20–22 profetoidaan Israelin
huoneesta ja pakanoista ja siitä, kuinka Herra toteuttaa lastensa
kanssa tekemät liitot. Niiden jälkeläisiä, joiden kanssa Herra on
tehnyt liittoja, kutsutaan ”liiton lapsiksi” ja he ovat oikeutettuja
saamaan tiettyjä noihin liittoihin liittyviä siunauksia, jos he
ovat uskollisia. Loppujen lopuksi Herran liitto on kuitenkin se,
että kaikilla taivaallisen Isän lapsilla on mahdollisuus tulla osaksi
liiton perhettä ja saada osakseen pelastus ja korotus. Näiden
kolmen luvun opetus on Jeesuksen Kristuksen oma todistus siitä,
että Hän tulee aikanaan toteuttamaan jokaisen osan tästä
suuresta liitosta sekä Israelin huoneelle että pakanoille – toisin
sanoen koko Jumalan perheelle.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
3. Ne. 20

3. Ne. 21

3. Nefi 21:6 – Pakanat luetaan mukaan Israelin
huoneeseen
Presidentti Joseph Fielding Smith on opettanut: ”Jokaisesta
ihmisestä, joka ottaa vastaan evankeliumin, tulee Israelin huoneen
jäsen. Toisin sanoen heistä tulee valitun suvun jäseniä eli

Ennustelijat (jae 16) –
Ihmiset, jotka väittävät
voivansa kertoa tulevaisuuden
tai tekevät muita ihmeitä,
mutta eivät ole Jumalasta

Lehdot (jae 18) – Paikat, joissa
ihmiset palvelivat epäjumalia
Vanhan testamentin aikoina

Pappisvaltaisuus (jae 19) –
Saarnaaminen rahan
ja kiitoksen saamiseksi (ks. 2.
26:29)

Lyhteet (jae 18) – Leikatusta
viljasta sidotut kimput

Puimatantereelle (jae 18) –
Viljan puintipaikalle

Minä teen sinun sarvesi
raudasta ja teen kaviosi
vaskesta (jae 19) –
Teen sinusta hyvin vahvan
viimeisinä päivinä

Vihin Herralle heidän
saaliinsa (jae 19) –
Teen heidän rikkautensa
pyhäksi pyhittämällä sen

Vitsaus (jae 28) – Koettelemus

Paljastanut pyhän
käsivartensa (jae 35) –
Näyttänyt voimansa

Ympärileikkaamaton (jae 36) –
Sellainen, joka ei ole tehnyt
liittoja Herran kanssa

Herran aseenkantajat (jae 41) –
Ne, jotka tekevät Herran työtä,
pyhien esineiden kantajat

Selustanvartijananne (jae 42) –
Turvananne

Hänet – – nostetaan (jae 43) –
Häntä ylistetään

3. Nefi 20–22
Profetioita liiton lapsista
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Aabrahamin lapsia Iisakin ja Jaakobin kautta, joille lupaukset
annettiin.” (Pelastuksen oppeja, osa 3, s. 219.)

3. Nefi 21:22–25 (ks. myös 3. Nefi 20:22) – Uusi Jerusalem
Uuden Jerusalemin kaupunki
tullaan rakentamaan Jacksonin
piirikuntaan Missouriin ja sitä
tullaan kutsumaan Siioniksi
(ks. LK 45:64–68; 57:1–3;
KH Moos. 7:62).

3. Nefi 22

3. Nefi 22:2 – Seinien kangas, köydet ja vaarnat
Jesaja vertasi Israelin huonetta telttaan. Mitä pidemmät köydet
ja seinien kankaat ovat, ja mitä vahvemmat vaarnat ovat, sitä
suurempi teltta voi olla.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–D) tutkiessasi Kolmannen
Nefin kirjan lukuja 20–22.

Israelin kokoaminen

Israelin kokoaminen ei koske vain muita ihmisiä toisissa paikoissa;
se koskee myös meitä ja meidän aikaamme. Tutki kohtia
3. Ne. 20:13; 18–19, 29–33; 21:1, 20–28; 22:13–14, 17 ja kirjoita
muistiin, mitä Herra sanoi siitä, miksi Hän kokoaa Israelin,
ja mitä tapahtuu, kun Hän tekee sen.

Siunauksia Herralta

1. Kohdan 3. Ne. 20:25–26 mukaan, mikä on yksi tavoista, jolla
Herra on siunannut ”liiton lapsia” ja jatkaa siunaamista
edelleen.

2. Millä tavoin Herra on siunannut pakanakansoja kohdan
3. Ne. 20:27 mukaan?

KöysiKangas
(seinä)

Vaarna

Hedelmätön (jae 1) –
Nainen, jolla ei ole lapsia

Safiirit, agaatit, kiiltokivet
(jakeet 11–12) – Arvokkaita
jalokiviä ja kiviä

Independence 
Missouri

Uusi Jerusalem

3. Millä tavalla nämä kaksi siunausta ovat auttaneet sinua
omassa elämässäsi? (Ks. tarvittaessa Kolmannen Nefin
kirjan lukujen 20–22 johdanto ja osio ”Pyhien kirjoitusten
ymmärtäminen”.)

Sanoma pakanakansoille

1. Selitä omin sanoin, mitä Herra sanoi kohdassa 3. Ne. 21:14–21
siitä, mitä tulee tapahtumaan, jos pakanakansat eivät tee
parannusta? Käytä joitakin nykyajan esimerkkejä siitä, mitä
on sanottu.

2. Mitä Herra sanoi kohdassa 3. Ne. 21:22–25 pakanoista,
jotka tekevät parannuksen ja jotka kokoontuvat Uuteen
Jerusalemiin?

Sovella Jesajan sanoja

Kolmannen Nefin kirjan luvussa 22 Vapahtaja lainasi Jesajan
lukua 54, joka on runollinen todistus Herran rakkaudesta
kansaansa kohtaan, kun Hän toteuttaa liittonsa kootakseen
heidät yhteen ja Jumalan kasvojen eteen.

1. Kaikkialla pyhissä kirjoituksissa Herra vertaa usein liittoa
kirkkonsa kanssa avioliittoon. Hän on aviomies ja kirkko on
vaimo. Mieti joitakin Herran ominaisuuksia hyvänä aviomie-
henä kirkkoaan kohtaan, kuten esimerkiksi Hänen vanhurs-
kasta esimerkkiään ja rakkauden, aineellisten tarpeiden, lohdun
ja turvan tarjoamista perheelleen. Etsi Kolmannen Nefin kirjan
luvusta 22 ainakin yksi kutakin tehtävää vastaava lause, joka
osoittaa, kuinka Herra on täydellinen ”aviomies” kirkolle.

2. Millä tavalla Kolmannen Nefin kirjan luvussa 22 oleva sanoma
voisi lohduttaa uutta käännynnäistä? Millä tavalla voisimme
käyttää apunamme sitä, mitä Herra sanoi Kolmannen Nefin
kirjan luvussa 22, kun huolehdimme uusista käännynnäisistä?

Onko sinulla koskaan ollut ajatusta tai kokemusta, jonka olet
halunnut muistaa? Kirjoititko sen muistiin niin että muistaisit
sen selvästi? Oletko huomannut, että jos et pidä kirjaa noista
kokemuksista ja ajatuksista, muisto niistä haalistuu ja jopa
muuttuu? Kiinnitä huomiota siihen, kuinka Vapahtaja opetti
tätä periaatetta nefiläisille Kolmannen Nefin kirjan luvussa 23.

3. Nefi 23
Kirjoitetun sanan tärkeys
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Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
3. Ne. 23

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Kolmannen Nefin kirjan lukua 23.

Ole täsmällinen

1. Nimeä kaksi sanaa, joita Jeesus käytti kuvaillakseen, millä
tavalla meidän tulisi lukea Jesajan profetioita. Voit halutessasi
alleviivata ne pyhiin kirjoituksiisi.

2. Kirjoita noin kolmesta tavasta, joita voidaan käyttää pyhien
kirjoitusten lukemisessa Jeesuksen kuvaamalla tavalla.

Millä tavalla se soveltuu sinuun itseesi?

Kertaa kohta 3. Ne. 23:6–13 ja kuvaile, mitä Jeesus pyysi Nefiä
tekemään, ja kirjoita sitten, millä tavalla arvelet tämän sanoman
soveltuvan itseesi.

Malakia oli Vanhan testamentin profeetta, joka opetti vuoden
430 eKr. paikkeilla, melkein kaksisataa vuotta sen jälkeen
kun Lehi lähti Jerusalemista. Kolmannen Nefin kirjan
luvuissa 24–25 Vapahtaja lainasi siitä, mikä tunnetaan nyt
Malakian kirjan lukuina 3–4, jotta nefiläisillä olisi nuo
tärkeät opetukset. Näissä luvuissa on myös erityinen sanoma
meille myöhempinä aikoina.

3. Nefi 24–25
Malakian profetiat

Kallistaa korvansa (jae 5) – Kuuntelee ja tottelee

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
3. Ne. 24

3. Nefi 24:3–4 – Leevin pojat
Mooseksen lain mukaan Leevin sukukunnan jäsenillä oli pappeus
ja he suorittivat lain mukaisia toimituksia kansalle. Nykyään
kutsummeheidänpappeuttaan”Aaroninpappeudeksi” (ks. LK 13:1;
84:31–32; 128:24).

3. Nefi 24:10–12 – Kymmenysten siunaukset
Puhuessaan kymmenys-
ten hengellisistä ja
ajallisista siunauksista
presidentti Heber
J. Grant on sanonut:
”Ne, jotka noudattavat
kymmenysten lakia,
saavat vaurautta. Kun
puhun vauraudesta, en

ajattele asiaa yksistään dollareina ja sentteinä. – – Se, mitä pidän
todellisena vaurautena – – on kasvu tietämyksessä Jumalasta ja
todistuksessa ja voimassa elää evankeliumin mukaan ja innoittaa
perheitämme tekemään samoin. Se jos mikä on todellista
vaurautta.” (Gospel Standards, 1941, s. 58.)

3. Ne. 25

3. Nefi 25:5–6 – Herra lähettää Elian

[Ei] juurta eikä oksaa (jae 1) –
Ei vanhempia, isovanhempia
(esivanhempia) eikä lapsia
(jälkeläisiä)

Herran päivä, se suuri ja
peljättävä (jae 5) – Jeesuksen
Kristuksen toinen tuleminen

Metallinsulattaja (jakeet 2–3) –
Henkilö, joka sulattaa kiveä
saadakseen puhtaan metallin
esille. (Tätä vertauskuvaa
käytetään opettamaan, että
ihmiset puhdistetaan epäpuh-
tauksistaan ja synneistään
Kristuksen toisessa
tulemisessa.)

Velhot (jae 5) – Ihmisiä, jotka
harjoittavat Saatanasta
lähtöisin olevaa taikuutta ja
turmeltuneita tapoja

Sortaa palkkalaista (jae 5) –
Petkuttaa työntekijöitä tai
käyttää heitä hyväkseen

Julkea (jae 13) – Röyhkeä

Kiusata Jumalaa (jae 15) –
Ärsyttää Herraa olemalla
noudattamatta Hänen
käskyjään

Pelkäsivät (jae 16) –
Kunnioittivat, rakastivat
ja tottelivat
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Täyttäessään tämän Herran Malakian kautta antaman lupauksen
Elia palasi maan päälle vuonna 1836 Kirtlandin temppelissä
ja antoi pappeuden avaimet, joka teki mahdolliseksi suorittaa
pelastavat toimitukset niiden puolesta, jotka ovat kuolleet
(ks. LK 110:13–16). Hän palautti sen, mitä kutsutaan joskus pap-
peuden sinetöimisvaltuudeksi. Tämän voiman kautta perheet
sinetöidään yhteen iankaikkisesti.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A ja tehtävä B tai C tutkiessasi Kolmannen Nefin
kirjan lukuja 24–25.

Ketkä selviytyvät hengissä toisesta
tulemisesta ja ketkä eivät?

Tee vihkoosi kaksi saraketta. Kirjoita yhteen sarakkeeseen ne
sanat ja lauseet Kolmannen Nefin kirjan luvuista 24–25, jotka
kuvaavat niitä, jotka eivät ”kestä hänen tulemisensa päivää”
ja mitä heille tulee tapahtumaan. Kirjoita toiseen sarakkeeseen,
mitä näissä luvuissa sanotaan niistä, jotka kestävät ”hänen
tulemisensa päivän”, mitä heille tapahtuu ja mitä he tekevät.

Kymmenysten siunaukset

1. Mitä Herra sanoi kohdassa 3. Ne. 24:8–9 niistä, jotka eivät
maksa kymmenyksiään?

2. Kirjoita jakeiden 10–12 perusteella, mitä Herra sanoi niistä,
jotka maksavat kymmenyksensä.

3. Vertaile kohtia LK 64:23 ja 3. Ne. 25:1 ja kirjoita, mitä Herra
lupasi uskollisille kymmenysten maksajille. Mitä muuta
voisimme kymmenysten lisäksi uhrata Herralle valmistau-
tuessamme Hänen toiseen tulemiseensa?

Millä tavalla se on vaikuttanut sinuun?

Kirjoita merkityksellisimmistä tavoista, joilla kohdan 3. Ne. 25:5–6
toteutuminen on mielestäsi vaikuttanut omaan elämääsi.

Kolmannen Nefin kirjan luvussa 19 alkanut Jeesuksen toinen
käynti nefiläisten luona päättyy luvussa 26. Tulet huomaa-
maan, että Mormon selitti tässä luvussa, että Jeesus sanoi ja
teki kansan parissa paljon enemmän kuin mitä on kirjoitettuna
Mormonin Kirjassa. Hän sanoi kuitenkin, että me voimme
jonakin päivänä saada lisää aikakirjoja siitä, mitä on sanottu
ja tehty. Etsi lukiessasi syitä siihen, miksi meillä ei ole noita
aikakirjoja ja mitä meidän on tehtävä saadaksemme ne.

3. Nefi 26
Koetus ihmisille myöhempinä aikoina

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

3. Nefi 26:9–11 – ”Suurempia asioita” ei ole annettu
Presidentti Joseph Fielding Smith sanoi kahdentoista apostolin
koorumin presidenttinä palvellessaan: ”Ja kun me itse kirkon
jäseninä olemme halukkaat pitämään käskyt sellaisina, kuin ne
on meille annettu, ja osoittamaan uskoamme, – – silloin Herra on
valmis saattamaan esiin toisen aikakirjan ja antamaan sen meille.
Mutta me emme ole nyt valmiita ottamaan sitä vastaan. Miksi
emme? Koska me emme ole eläneet vaatimusten mukaan – – sen
aikakirjan lukemisessa, joka meille on annettu, ja sen neuvojen
seuraamisessa.” (Vanhin Henry B. Eyringin lainaamana
artikkelissa ”Jaredin veli – oppimisen asiantuntija ”, Valkeus,
syyskuu 1996, s. 20.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tutkiessasi Kolmannen Nefin kirjan lukua 26.

Suurempia ja vähäisempiä asioita

1. Kertaa kohta 3. Ne. 26:6–12 ja kirjoita, mitä opimme Mormonin
Kirjan sisällöstä.

2. Lue myös kohdat Al. 12:9–11, LK 84:54–58 ja edellä oleva
osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen” ja kirjoita siitä, mitä
meidän pitää tehdä henkilökohtaisesti ja mitä koko kirkon
pitää tehdä saadakseen Herralta ”suurempia asioita”.

3. Luettele joitakin ”suurempia asioita”, joita tapahtui nefiläisten
parissa Jeesuksen lähdettyä (ks. 3. Ne. 26:15–21).

Kahden ensimmäisen Amerikan käyntinsä aikana Jeesus Kristus
opetti henkilökohtaisesti evankeliumiaan ja johti kirkkonsa perus-
tamista nefiläisten keskuudessa. Hän valitsi ja asetti johtajat

3. Nefi 27
”Tämä on minun evankeliumini”
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jatkamaan työtään. He jatkoivat Hänen evankeliuminsa
opettamista ja antoivat pelastavia pappeustoimituksia. Kuten
Kolmannen Nefin kirjan luvussa 27 on merkitty muistiin,
määrittelemättömän ajan kuluttua Vapahtaja kävi nefiläisten
opetuslastensa luona kolmannen kerran. Tuo käynti opettaa
meille, että Jeesus Kristus, kirkkonsa päänä, ei ole kovin kaukana
ja että Hän antaa ohjeita kirkkonsa johtajille. Herra jatkaa
kirkkonsa johtamista nimitettyjen palvelijoidensa kautta. Presi-
dentti Gordon B. Hinckley todisti neuvonantajana ensimmäi-
sessä presidenttikunnassa ollessaan: ”Ymmärtäkööt kaikki,
että Jeesus Kristus on tämän Hänen pyhää nimeään kantavan
kirkon pää. Hän valvoo sitä. Hän ohjaa sitä. Seisten Isän oikealla
puolella Hän johtaa tätä työtä.” (”Jumala on peräsimessä”,
Valkeus, heinäkuu 1994, s. 57.) Kiinnitä lukiessasi huomio
siihen, mitä Jeesus opetti evankeliumistaan tässä luvussa.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
3. Ne. 27

3. Nefi 27:3–8 – Kirkon nimi
Jeesus teki selväksi Kolmannen Nefin kirjan luvussa 27, että Hänen
kirkkonsa nimettäisiin Hänen nimensä mukaan. Kun Herra
palautti evankeliuminsa meidän aikanamme, Hän paljasti, että
Hänen kirkkoaan pitäisi jälleen kutsua Hänen nimensä mukaan
(ks. LK 115:3–4). Vaikka Joseph Smithin aikana oli monia erilaisia
kristillisiksi tunnustautuvia kirkkoja, vain harvat oli nimetty
Jeesuksen Kristuksen nimen mukaan.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä B ja tehtävä A tai C tutkiessasi Kolmannen Nefin
kirjan lukua 27.

”Minun nimeni mukaan”

1. Voit halutessasi merkitä kohdasta 3. Ne. 27:1–10 kaikki ilmaisut,
joissa puhutaan jollakin tavalla Kristuksesta (kuten ”Jeesuksen
nimeen”, ”Kristuksen nimi”, ”tällä nimellä”, ”hänen nimessään”,
”minun nimessäni” tai ”minun nimeni mukaan”). Lue myös
kohdat Moosia 3:17; 5:7–13 ja kirjoita kappale, jossa selität,
miksi kaikki, mitä teemme tai sanomme kirkossa, täytyy tehdä
”Jeesuksen Kristuksen nimessä”.

Mitä ovat ”hyvät uutiset”

Sana evankeliumi tarkoittaa kirjaimellisesti ”hyviä uutisia” tai
”ilosanomaa”.

1. Lue huolellisesti kohta 3. Ne. 27:9–21 ja alleviivaa sana
evankeliumi aina kun se esiintyy.

2. Mitä Jeesuksen evankeliumi erityisesti sisältää Hänen
sanomansa mukaan?

3. Tee kappaleen mittainen yhteenveto siitä, millä tavalla nämä
jakeet Jeesuksen Kristuksen evankeliumista liittyvät kolmanteen
ja neljänteen uskonkappaleeseen.

Kadotuksen lapsi (jae 32) – Henkilö, joka kokee toisen kuoleman
(hengellisen)

4. Millä tavalla evankeliumi merkitsee ”hyviä uutisia” sinulle?

5. Mitä ”evankeliumin mukainen elämä” merkitsee henkilökoh-
taisessa elämässäsi?

Pyhien kirjoitusten hallinta –
3. Ne. 27:27

1. Minkä erityisen tehtävän kaksitoista nefiläistä opetuslasta sai
Vapahtajalta kohdassa 3. Ne. 27:24–27?

2. Mitä heidän piti Jeesuksen mukaan tehdä tai olla onnistuakseen
tehtävässään?

3. Kirjoita kappale, jossa kuvailet sitä, kuinka yrität tulla enemmän
Kristuksen kaltaiseksi. Kerro erityisesti siitä, mitä olet tehnyt,
ja mitä haluaisit tehdä paremmin.

Jos voisit pyytää jotakin haluamaasi Vapahtajalta, niin mitä se
olisi? Kahdelletoista nefiläiselle opetuslapselle annettiin tämä
tilaisuus. Kiinnitä huomiota siihen, mitä he halusivat. Olisiko
oma pyyntösi samanlainen vai erilainen kuin heidän?

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
3. Ne. 28

Ihmisen täysi ikä (jae 2) –
Se, mihin ikään ihminen
tavallisesti elää

Kuolevaisuus (jakeet 8, 36) –
Se, että on fyysinen ruumis,
joka voi kuolla

Kuolemattomuus
(jakeet 8, 36) – Se, että on
ylösnoussut ruumis,
joka ei voi koskaan kuolla

Lihassa (jae 9) – Fyysisessä
tai kuolevaisessa ruumiissa

3. Nefi 28
Kahdentoista opetuslapsen 

erityiset toiveet
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3. Nefi 28:13–17, 36–40 – Kirkastuminen ja muuttaminen
Mormon sanoi, että kolme kahdestatoista nefiläisestä opetuslap-
sesta ”kirkastettiin”. Tällä tarkoitetaan väliaikaista muutosta, joka
henkilön täytyy kokea seisoakseen Jumalan edessä ilman, että
tuhoutuisi (ks. LK 67:11; KH Moos. 1:11). Kirkastumista ei pitäisi
sekoittaa ruumiin muuttamiseen, vaikka kummatkin mahdol-
lisesti vaikuttavat ruumiiseen samalla tavoin. Kirkastuminen on
hetkellinen muutos, kun taas muuttaminen on pidempiaikainen
muutos ruumiissa, joka päättyy vasta kun henkilö siirtyy kuole-
vaisuudesta kuolemattomuuteen eli nousee ylös (ks. 3. Ne. 28:8).
Jonakin aikana muutettujen joukkoon kuuluvat Eenok ja Siionin
kaupunki (KH Moos. 7:18–23, 27), Elia, apostoli Johannes (LK 7)
ja kolme nefiläistä opetuslasta (ks. 3. Ne. 28:4–11, 15–40).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi Kolmannen Nefin kirjan lukua 28.

Mitä sinä haluaisit?

1. Kirjoita, mitä yhdeksän kahdestatoista nefiläisestä opetus-
lapsesta halusi Kolmannen Nefin kirjan luvussa 28 ja luettele
siunaukset, jotka Herra lupasi heille.

2. Kirjoita, mitä muut kolme opetuslasta halusivat Kolmannen
Nefin kirjan luvussa 28 ja luettele siunaukset, jotka Herra
lupasi heille.

3. Jos sinun annettaisiin valita se, mitä annettiin niille yhdeksälle
tai se, mitä annettiin niille kolmelle, kumman valitsisit? Miksi?

Tee tietokilpailukysymyksiä

Käyttäen hyväksesi sitä, mitä opit muutetuista olennoista yleensä
ja kolmesta nefiläisestä erityisesti, kirjoita ”oikein tai väärin”
tietokilpailukysymyksiä. Tietokilpailun pitää sisältää ainakin viisi
väittämää. Kirjoita kunkin väittämän jälkeen oikea vastaus ja jae,
josta opit kyseisen asian.

Sen sijaan että Mormon olisi jatkanut kertomustaan siitä, mitä
tapahtui sen jälkeen kun Jeesus Kristus oli käynyt nefiläisten
luona, hän päätti Kolmannen Nefin kirjan omaan todistukseensa,
neuvoihin ja varoituksiin tuleville lukijoille. Muista lukiessasi
lukuja 29–30, että Mormon kirjoitti suoraan oman aikamme
ihmisille.

3. Nefi 29–30
Mormonin varoitukset

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
3. Ne. 30

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi Kolmannen Nefin kirjan
lukuja 29–30.

Tee luettelo

1. Lue mitä Mormon sanoi kohdissa 3. Ne. 29:1–4, 8–9 ja kirjoita
luettelo siitä, mitä meidän tulisi tietää tai tehdä, koska tämä
aikakirja on tuotu maailmaan. Jos näissä jakeissa on syy siihen,
miksi meidän tulisi tietää tai tehdä noita asioita, kirjoita se
luetteloosi vastaavan kohdan viereen.

2. Luettele tietyt ihmisryhmät, joille Mormon antoi varoituksia
kohdissa 3. Ne. 29:5–7; 30:2. Jos kyseiseen varoitukseen
liittyviä seurauksia on mainittu, kirjoita ne luetteloosi
vastaavan kohdan viereen.

3. Sen mukaan mitä Mormon neuvoi ja varoitti Kolmannen Nefin
kirjan luvuissa 29–30, tee luettelo siitä, mitä häntä innoitettiin
tietämään meidän ajastamme.

Kuka puhuu?

Lue huolellisesti kohta 3. Ne. 30:1–2. Kenen sanat on kirjoitettu
muistiin jakeessa 2? Miksi arvelet Mormonin saaneen käskyn
kirjoittaa ne muistiin?

Haureudet (jae 2) –
Sukupuolisynnit

Kauhistukset (jae 2) –
Vakavat synnit; Jumalaa
loukkaavat ajatukset ja teot

Epäjumalanpalvelukset
(jae 2) – Väärien jumalien
palvelukset
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Neljäs Nefi: Nefin kirja

Tietoja Neljännestä Nefistä
Mormonin Kirjan vuoden 1879 englanninkieliseen laitokseen
saakka tämän kirjan nimenä oli yksinkertaisesti ”Nefin kirja jonka
tekijä on Nefin poika – yksi Jeesuksen Kristuksen opetuslapsista”.
Vanhin Orson Pratt, joka palveli tuolloin kahdentoista apostolin
koorumissa, suositteli otsikkoon lisäystä ”Neljäs Nefi”, jonka
ensimmäinen presidenttikunta hyväksyi.

Ensimmäistä osaa Neljännen Nefin kirjasta kutsutaan joskus
”kulta-ajaksi”. Sadanseitsemänkymmenen vuoden ajan kansa
oli yhtenäinen ja eli rauhassa ilman riitaisuuksia ja ”kaikki oli
heidän keskuudessaan yhteistä” (4. Ne. 3). Millä tavalla he
onnistuivat järjestämään niin siunatun ja menestyvän kauden?
Myöhemmin kansa alkoi taas jakautua ja teki ”kaikenkaltaista
syntiä” (jae 34). Miksi kansa valitsi sellaisen tien niin siunatun
rauhan ajan jälkeen?

Sen jälkeen kun jumalattomat olivat tuhoutuneet ja Vapahtaja
ja taivaalliset enkelit opettivat ja palvelivat jäljelle jääneitä
ihmisiä, kansa eli rauhassa ja vanhurskaudessa monen sukupol-
ven ajan. Heidän elämänsä oli samanlaista kuin Siioniksi
kutsutun Eenokin kansan kokema elämä (ks. KH Moos. 7:18).

4. Nefi
Neljä rauhan sukupolvea

Moosia 

(vuosien 130 ja 92 eKr. välillä)

Alma 
(vuosien 91 ja 53 eKr. välillä)

Helaman 

(vuosien 52 ja 1 eKr. välillä)

3. Nefi 
(vuosien 1 ja 35 jKr. välillä)

4. Nefi 
(vuosien 36 ja 321 jKr. välillä)

LÄHDE

Mormonin lyhennelmä 

Nefin isoista levyistä

KIRJAT

Mormon kirjoitti, ettei ”voinut olla onnellisempaa kansaa”
(4. Ne. 16). Kiinnitä lukiessasi huomio siihen, millaisten
evankeliumin periaatteiden mukaan he elivät, jotka toivat niin
suurta onnea.

Valitettavasti kansasta tuli lopulta yhtä jumalaton kuin se oli
aikana ennen Jeesuksen Kristuksen tulemista. Meidän pitää
huolella miettiä heidän tekemiään virheitä ja ottaa niistä oppia,
sillä ne virheet johtivat heidät suuresta vanhurskaudesta ja
onnesta jumalattomuuteen ja kurjuuteen, joka johti lopulta
nefiläisen kansakunnan tuhoon.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
4. Ne.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Neljättä Nefiä.

Onnellisin kansa

1. Kohdassa 4. Ne. 16 Mormon kirjoitti, ettei voinut olla
onnellisempaa kansaa kuin kohdassa 4. Ne. 1–22 kuvattu
kansa. Luettele ainakin viisi näistä jakeista löytyvää
periaatetta, joiden uskot olevan tärkeimpiä syitä siihen,
että he päätyivät tällaiseen onneen.

2. Kohdan 4. Ne. 15 mukaan, mikä oli se syy, jonka ansiosta
riitaisuuksia ei ollut? Selitä, miksi arvelet kyseisen piirteen
kansassa vaikuttaneen siihen.

Haastattelu

Kuvittele, että joukko nuoria kohdassa 4. Ne. 1–22 kuvatulta
ajalta voisi olla haastateltavana meidän aikanamme. Kirjoita
kolme kysymystä, joita arvelet oman aikamme nuorten haluavan
kysyä heiltä. Kirjoita sitten Neljännestä Nefistä lukemasi
perusteella vastaukset, jotka he saattaisivat antaa.

Alaspäin johtavat askeleet

Vanhin Spencer W. Kimball opetti kahdentoista apostolin
koorumin jäsenenä ollessaan: ”Matkan tavoin synti alkaa ensim-
mäisestä askeleesta” (Anteeksiantamuksen ihme, 1975, s. 202).
Neljännessä Nefissä nefiläisyhteisö eli kuuliaisena Jumalan
käskyille luvun ensimmäisen puoliskon ajan, mutta sen loppuun
mennessä heistä oli tullut äärimmäisen jumalattomia. Piirrä
vihkoosi alaspäin johtavat portaat. Niissä pitäisi olla viidestä kah-
deksaan askelta. Kirjoita ylimmälle askelmalle se, mikä tuntuu
olevan Neljännen Nefin mukaan ensimmäinen kansan ottama
askel, joka johdatti heidät alaspäin, ja kirjoita viereen jae, josta sait
sen selville. Jatka nimeämällä jokainen askelma sen mukaisesti,

Kaikki oli – – yhteistä (jae 3) –
Kaikki ymmärsivät, että kaikki
oli peräisin Herralta, ja niin
he jakoivat auliisti kaiken
omistamansa toisten kanssa,
Jumalan valtakunnan
rakentamiseksi

Irstaisuus (jae 16) –
Himokkuus, sukupuolisyntejä

Luokkiin (jae 26) –
Sosiaalisiin ryhmiin, jotka
perustuivat varallisuuteen
tai suosioon



Mormonin kirja

mitä Neljännessä Nefissä opetetaan jatkossa alaspäin vievistä
askeleista, jotka johtivat kansan pois sen kaltaisesta elämästä, jota
Herra haluaisi heidän elävän.

Kuuliainen ja yhtenäinen – onnellisin kansa

Äärimmäisen jumalaton – paljon murhetta

2. Neljännen Nefin loppuun mennessä hyvin harvaa ihmistä
heidän yhteiskunnassaan olisi voitu pitää vanhurskaana.
Kirjoita lyhyesti jokaisen kaaviossasi olevan askelman viereen,
mitä arvelet vanhurskaiden ihmisten tehneen pysyäkseen
vanhurskaina, vaikka muu yhteisö otti sen askeleen alaspäin.

3. Miltä arvelet sen tuntuneen, että olisi ollut niiden muutamien
joukossa, jotka elivät uskollisina Jeesuksen Kristuksen evan-
keliumille Neljännen Nefin loppuun mennessä? Minkälaisia
haasteita arvelet vanhurskaan ihmisen joutuneen kohtaamaan
silloin?
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Kirjoittajan oma kirja
Sen jälkeen kun Mormon oli koonnut ja kirjoittanut kaikki ne
kirjat, joita kutsumme nykyään Mormonin Kirjaksi, hän kirjoitti
kertomuksen omasta ajastaan. Tätä pienempää kirjaa kutsutaan
myös nimellä ”Mormonin kirja”, vaikka se sisältyy laajempaan
kirjaan nimeltä Mormonin Kirja. Mormon kuoli vähän sen jälkeen
kun hän oli kirjoittanut sen, mikä on Mormonin kirjan luvussa 7.
Hänen poikansa Moroni päätti isänsä aloittaman aikakirjan
(ks. Morm. 8–9).

Mormon 

(vuosien 322 ja 421 jKr. välillä)

LÄHDE

Mormon ja Moroni

KIRJAT

”Enemmän hyvää”
Pyrkimyksessään korjata joidenkin ihmisten väärän tulkinnan
sanasta Mormon profeetta Joseph Smith kirjoitti varhaisen kirkon
julkaisun Times and Seasons -lehden toimittajalle kirjeen. Siinä
hän sanoi:

”Lehtenne välityksellä haluaisin korjata virheen. – –

Virhe, josta puhun, koskee sanan ’Mormon’ määritelmää.
On sanottu, että tämä sana olisi peräisin kreikankielisestä sanasta
mormo. Tämä ei pidä paikkaansa. Levyillä, joista minä Herran
armosta käänsin Mormonin Kirjan, ei ollut yhtään kreikan tai
latinan kieltä. – –

Sana Mormon tarkoittaa kirjaimellisesti enemmän hyvää”.
(History of the Church, osa 5, s. 399–400.)

Mormon = Enemmän hyvää



Puhuessaan kirkon ulkopuolisista ihmisistä, jotka kutsuvat
meitä ”mormoneiksi”, presidentti Gordon B. Hinckley opetti
kirkon jäseniä pitämään tuota nimitystä kohteliaisuutena.

Hän sanoi:

”Ja 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 maailmamme Lunastajasta.

Jokainen, joka oppii tuntemaan miehen nimeltä Mormon luke-
malla ja tutkimalla hänen sanojaan; jokainen, joka lukee tämän
kallisarvoisen historian aarteen, jonka hän suurelta osin kokosi
ja tallensi, tulee tuntemaan, ettei Mormon ole haukkumasana
vaan sana, joka edustaa suurinta hyvää – sitä hyvää, mikä on
Jumalasta. Tämän muinaisen aikakirjan meidän aikamme kään-
täjä julisti, että lukemalla sen ihminen voi päästä lähemmäksi
Jumalaa kuin minkään muun kirjan lukemisen kautta.

Kaikki tämä antaa meille tämän kirkon jäsenille ja tälle sukupol-
velle velvoittavan ja vaativan tehtävän huomata, että kun meistä
käytetään nimitystä mormoni, meidän on elettävä siten, että
meidän esimerkkimme saa ihmiset oivaltamaan, että mormoni voi
merkitä hyvin todellisella tavalla enemmän hyvää.” (”Sanan
mormoni tulisi merkitä ’enemmän hyvää’”, Valkeus, tammikuu
1991, s. 54.)

Lukiessasi Mormonista näistä muutamista luvuista, ajattele,
kuinka voit seurata hänen esimerkkiään ja edustaa tai saada
”enemmän hyvää” elämässäsi.

Mormon oli suuri jo nuoruudessaan. Puhuessaan kirkon
nuorille miehille presidentti Spencer W. Kimball sanoi:
”Teidän nuorten poikien ei tarvitse odottaa, että teistä tulee
suuria. Te voitte olla ensiluokkaisia lähetyssaarnaajia, vahvoja
nuorukaisia, suurenmoisia tovereita ja onnellisia, luotettuja
johtajia kirkossa. Teidän ei tarvitse odottaa huomista.” (”Pojat
tarvitsevat sankareita lähellään” Valkeus, lokakuu 1976, s. 41.)
Presidentti Gordon B. Hinckley neuvoi nuoria miehiä ja naisia:
”Uskokaa omiin kykyihinne ja tehkää jotakin elämästänne.
Seisokaa suorina ja kulkekaa eteenpäin”. (Teachings of Gordon
B. Hinckley, s. 715.)

Mormon 1
Mormon nuorena miehenä

Huomaa lukiessasi Mormonin kirjan lukua 1, kuinka vanha
Mormon oli ja mitä hänestä sanottiin tuossa iässä. Mieti
myös sitä, mitä luit Neljännen Nefin loppuosasta siitä, millai-
sessa yhteiskunnassa Mormon kasvoi. Hänen esimerkkinsä
nuoren vanhurskaudesta suuren jumalattomuuden keskellä
on opetuksena yhtä voimallinen kuin mikä tahansa hänen
julistamansa opetus.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Morm. 1

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tutkiessasi Mormonin kirjan lukua 1.

Seuraukset

Sana koska on tärkeätä huomata pyhissä kirjoituksissa. Se auttaa
usein tunnistamaan tekoja ja niiden seurauksia, joko hyviä tai
huonoja.

1. Käyttäen apunasi sitä, mitä luit kohdasta Morm. 1:13–14,
tee seuraavan kaltainen kaavio ja nimeä nefiläisten kokemat
seuraukset ja ne teot, jotka johtivat noihin seurauksiin.

2. Kuvittele, että Mormonin aikakauden nefiläinen näkisi kaaviosi
tai lukisi nuo sanat, hänelle selitettäisiin nuo periaatteet, ja
hän vastaisi sitten sanoen ”Entä sitten?” Kirjoita sellaiselle hen-
kilölle kirje, joka auttaa häntä ymmärtämään, kuinka merkit-
täviä nuo seuraukset ovat. Liitä mukaan erityisiä esimerkkejä
siitä, millä lailla oma elämäsi on erilaista, koska olet kokenut
niitä siunauksia, joista Mormon puhui.

Teot Seuraukset”Koska”

Vakaa (jakeet 2, 15) –
Kykenevä ajattelemaan
vakavasti tärkeitä asioita,
hengellisyyteen taipuvainen

Kaiverrukset (jae 3) –
Kirjoitukset, jotka on
kaiverrettu metallilevyille

Loitsimista (jae 19) –
Pyrkimyksiä saada vääriä
ilmoituksia pahoista lähteistä
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Voimme lukea Mormonin kirjan luvusta 1 nefiläisten
jumalattomuuden hengellisistä seurauksista. Mormonin kirjan
luvusta 2 saamme tietää joistakin heidän synneistään ja niiden
seurauksista. Joskus pahojen asioiden tapahtuminen meille
voi tehdä meidät nöyräksi ja johdattaa meidät tarkastelemaan
elämäämme lähemmin ja tekemään tarvittavia muutoksia.
Huomaa lukiessasi Mormonin kirjan lukua 2, kuinka Mormonin
aikakauden nefiläiset suhtautuivat tappioihinsa, onnettomuuk-
siinsa ja murheisiinsa, jotka johtuivat heidän teoistaan. Mitä
voit oppia heidän esimerkistään? Mitä voit oppia Mormonin
esimerkistä tästä luvusta?

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Morm. 2

Mormon 2:11–14 – ”Kadotettujen murehtiminen”
tai ”parannukseen johtava murehtiminen”
Presidentti Spencer W. Kimball on opettanut, että ”hyvin usein
ihmiset ajattelevat, että he ovat tehneet parannuksen ja ovat
kelvollisia saamaan anteeksiannon, kun kaikki, minkä he ovat
tehneet, on murheen tai katumuksen osoittaminen valitettavasta
tapahtumasta” (Teachings of Spencer W. Kimball, toim. Edward L.
Kimball, 1982, s. 87.) Mormonin kuvaus kohdassa Morm. 2:11–14
auttaa meitä ymmärtämään, että vain ”parannukseen johtava”
murehtiminen johtaa sellaisiin muutoksiin, jotka puhdistavat
meidät ja korvaavat murheen onnellisuudella. Tämä syvempi
”Jumalan mielen mukainen murhe” (ks. 2. Kor. 7:10) on sen
ymmärtämistä, että meidän jumalattomat tekomme ovat tosias-
iassa kapinointia Jumalaa vastaan (ks. Morm. 2:15) ja että me
olemme osallisena toisten – mukaan lukien Vapahtajan –
kärsimykseen (ks. Moosia 14:5; LK 19:16–19). ”Parannukseen
johtava murehtiminen” tarkoittaa, että haluamme muuttua.

Särjetyin sydämin (jae 14) –
Nöyryydessä, jumalallisessa
murheessa

Murtunein mielin (jae 14) –
Sisäinen halu tehdä parannus
ja tehdä Jumalan tahto

Kaatui (jae 15) –
Kuoli taisteluissa

Kauhistukset (jakeet 18, 27) –
Vakavat synnit; Jumalaa
loukkaavat ajatukset ja teot

Mormon 2
Mahtava johtaja suuren

jumalattomuuden keskellä

Mormon 2:15 – ”Armon päivä oli – – mennyt”
Presidentti Joseph Fielding Smith selitti kahdentoista apostolin
koorumin presidenttinä ollessaan, että ”on mahdollista, että
ihmiset joutuvat kapinoimisen ja jumalattomuuden tähden niin
kauas pimeyteen, että parannuksen henki jättää heidät – – ja
he joutuvat parannuksen voiman ulottumattomiin” (Pelastuksen
oppeja, osa 2, 1980, s. 185; ks. myös He. 13:38).

Voimme oppia paljon Mormonin luonteesta sen perusteella,
kuinka hän jatkoi kansansa auttamista sen jälkeen, kun hän
ymmärsi, että tuo ”armon päivä oli – – mennyt”.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tutkiessasi Mormonin kirjan lukua 2.

Syitä murheeseen

1. Miksi nefiläiset kohdan Morm. 2:10–15 mukaan murehtivat?
Merkitse kunkin luettelemasi syyn viereen jae tai jakeet, josta
löysit sen.

2. Kohtien Morm. 2:10–15, 18–19, 25–27 mukaan, miksi Mormon
murehti? Merkitse kunkin luettelemasi syyn viereen jae tai
jakeet, josta löysit sen.

3. Mitä eroa nefiläisten murehtimisella ja Mormonin murehti-
misella oli?

4. Selitä, millä tavalla kukin seuraavista pyhien kirjoitusten
kohdista liittyy nefiläisten murehtimiseen, Mormonin
murehtimiseen tai kumpaankin: Al. 41:10; 42: 29; Moro. 10:22;
KH Moos. 7:28–40.
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Mormonin kirjan luvusta 3 saamme tietää paljon Jumalan
armosta ja Mormonin suuruudesta, kun otamme huomioon sen,
että Herra antoi jumalattomille nefiläisille toisen tilaisuuden
tehdä parannus. Herra auttoi heitä myös taisteluissa laamani-
laisia vastaan. Vanhan testamentin profeetta Hesekielille
Herra sanoi: ”Minäkö haluaisin, että jumalaton kuolee? Enkö
ennemminkin halua, että hän kääntyy teiltään ja saa elää?”
(Hes. 18:23.) Huolimatta siitä, kuinka paljon Herra haluaa
kaikkien ihmisen tekevän parannuksen, Hän ei pakota meitä, ja
oikeudenmukaisuuden laki on täytettävä. Lukiessasi Mormonin
kirjan lukua 3 kiinnitä erityistä huomiota siihen, mitkä teot
ja asenteet erottivat nefiläiset Herrasta. Valitettavasti monet
ihmiset nykyään tekevät noita samoja virheitä. Näyttää siltä,
että Mormon halusi meidän oppivan tuosta surullisesta kerto-
muksesta nefiläisten itsetuhosta, sillä hän kirjoitti tämän luvun
viimeisessä osassa erityisesti meidän aikaamme varten.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tutkiessasi Mormonin kirjan lukua 3.

Ääni maan tomusta

Lukiessasi Mormonin Kirjan viimeisiä sivuja huomaat niissä
paikkoja, joissa näyttä siltä, että Mormon ja Moroni tunsivat
meidän aikamme yhtä hyvin kuin omansa. Puhuessaan suoraan
meille kohdassa Morm. 3:17 Mormon sanoi: ”Sen tähden”
tai toisin sanoen ”niiden asioiden tähden, jotka te nyt tiedätte,
kerron teille. . .”.

1. Luettele totuudet, joista Mormon todisti kohdassa
Morm. 3:17–22.

2. Kirjoita, millä tavalla näiden totuuksien ymmärtäminen estää
sinua toistamasta nefiläisten traagisia virheitä.

Mormon 3
Toinen tilaisuus, toinen hylkääminen

Voimme lukea Mormonin kirjan luvusta 3, että Mormon
kieltäytyi tulemasta nefiläisten sotajoukkojen päälliköksi heidän
paatuneen sydämensä vuoksi, ja sen vuoksi, että he nauttivat
veren vuodattamisesta. Mormon jatkoi kuitenkin kansansa
tarkkailemista ja aikakirjan pitämistä. Lukiessasi Mormonin
kirjan lukua 4 kiinnitä huomiosi mahdollisiin muutoksiin
nefiläisten asenteissa tai taistelumenestyksessä.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Mormonin kirjan lukua 4.

Tee tietokilpailukysymyksiä

Tee lyhyt tietokilpailu, joka kattaa sen, minkä arvelet olevan
kolmesta viiteen tärkeintä ajatusta tai tapahtumaa Mormonin
kirjan luvussa 4. Voit tehdä siitä oikein tai väärin -visailun
tai tehdä kysymyksiä, joihin vastataan lyhyesti. Liitä mukaan
avain oikeisiin vastauksiin merkitsemällä jae tai jakeet, joista
kukin vastaus voidaan löytää.

Kieltäytyivät tekemästä parannusta

Merkitse kohdasta Morm. 4:10–18 ne jakeet, joiden tunnet
kuvailevan sitä, mitä nefiläisille tapahtui sen tähden, että
he kieltäytyivät tekemästä parannusta. Kirjoita, miltä arvelet
nefiläisistä tuntuneen tuona aikana, ja miksi.

Mormonin kertomus tapahtumista hänen viimeisinä päivinään
on ollut täynnä murhetta ja epätoivoa, ja valitettavasti nefi-
läisten elämä ei tullut paremmaksi heidän jumalattomuutensa
tähden. Mormonin kirjan luvussa 5 Mormon käytti aikaa
selittääkseen, mitä hän halusi myöhempien aikojen ihmisten
oppivan tästä traagisesta kertomuksesta.

Mormon 5
Mormonin aikakirjan tarkoitus

Mormon 4
”Jumalattomien välityksellä 

jumalattomia rangaistaan”
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Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Morm. 5

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Mormonin kirjan lukua 5.

Mormonin Kirjan tarkoitukset

1. Kohdassa Morm. 5:14–15 Mormon esitti syitä siihen, miksi
Mormonin Kirja tulisi esiin meidän aikanamme. Luettele
tarkoitukset vihkoosi.

2. Lisää luetteloosi tarkoitukset, jotka löydät kohdista 1. Ne. 13:40;
2. Ne. 3:12; LK 3:19–20; 10:48–52, 62–63; 20:11–12.

”Rakkaat pakanat”

Mormon tiesi, että myöhempien aikojen pakanakansoilla olisi
hänen sanansa. Hän kirjoitti erityisesti heille suuren osan kohdasta
Morm. 5:9–24. Tee yhteenveto Mormonin sanomasta pakanoille
kirjoittamalla ne omin sanoin kirjeeseen ”Viimeisten aikojen
pakanoille”. Huomaa kirjoittaessasi, että Mormon kirjoitti sekä
pakanoista että pakanoille.

Mormonin kirjan lukujen 1 ja 6 kirjoittamisen välillä oli
kulunut yli 60 vuotta. Mormon oli johtanut nefiläisten
sotajoukkoja yli viisikymmentä vuotta. Kuten olet lukenut,
nefiläiset kieltäytyivät kuitenkin tekemästä elämässään

Mormon 6
”Kansani tuho”

Akanat (jakeet 16, 18) – Viljan jyvän uloin kuori

muutoksia, joiden ansiosta he olisivat saaneet apua Herralta ja
pelastuneet tuholta. Mormonin kirjan luvussa 6 kerrotaan
nefiläisten kansakunnan viimeisistä taisteluista – kansakunnan,
joka sai alkunsa yli yhdeksänsataa vuotta aiemmin ja jolle 

Herra oli antanut erityisiä lupauksia ja jolle suotiin se
etuoikeus, että ylösnoussut Jumalan Poika kävi heidän luonaan.
Lukiessasi Mormonin murheesta mieti, kuinka hänen sanansa
muistuttavat Jeesuksen Kristuksen sanoja, kun hän sanoi:
”Jerusalem, Jerusalem! Sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka
on lähetetty sinun luoksesi. Miten monasti olenkaan tahtonut
koota lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikaset siipiensä suojaan!
Mutta te ette tahtoneet tulla.” (Matt. 23:37.)

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Mormon 6

Mormon 6. – Mormonin elämän aikajana

Aloitti 
Mormonin 

Kirjan 
muistiin-
panojen 

lyhentämisen 
(ks. jakeet 

15–18)

Kuoli 
taistelussa 
(ks. Morm. 

6:5–6)

Herra 
ilmaisi 
itsensä 
hänelle 

(ks. jakeet 
15–16)

Hän sai erään 
nefiläisen 

sotajoukon 
johdetta-
vakseen 

(ks. Morm. 
2:1–2)

Kieltäytyi 
johtamasta 

sotajoukkoja 
(ks. Morm. 
3:8–11, 16)

Ikä

Syntyi
310 jKr.

Sai tehtävän 
pitää 

aikakirjoja 
(ks. Morm. 

1:1–6)

S. 10 15 16 35 52 75

Kuolemattomuus (jae 21) – Ylösnoussut ruumis, joka elää
iankaikkisesti
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tutkiessasi Mormonin kirjan lukua 6.

Vertaile

Kun luemme kansan tuhosta – kansan, joka kääntyi vanhurs-
kaudesta suureen jumalattomuuteen – meidän on myös ymmär-
rettävä, että se on kertomus miehestä, joka eli vanhurskaasti yli
kuusikymmentä vuotta keskellä uskomatonta jumalattomuutta.
Lähempi tarkastelu auttaa meitä arvostamaan paremmin sitä,
kuinka Kristuksen kaltainen Mormon oli. Se antaa myös esimerkin
siitä, kuinka voimme tehdä vanhurskaita päätöksiä omana
aikanamme.

1. Jaa vihkosi sivu kahteen sarakkeeseen. Kirjoita ensimmäisen
puolen nimeksi ”Nefiläiset” ja kirjoita sen alle kaikki, mitä saat
tietää Mormonin ajan nefiläisistä seuraavista lähdeviitteistä:
Morm. 1:13–14, 16–17, 19; 2:10–15, 18, 26, 3:9–10, 13–14; 4:8,
10–12; 5:2, 15–18; 6:7.

2. Kirjoita sivun toisen sarakkeen nimeksi ”Mormon” ja kirjoita
sen alle kaikki, mitä saat tietää Mormonista seuraavista lähde-
viitteistä: Morm. 1:1–2, 5, 15–17; 2:1–2, 9, 12–15, 19, 23–24, 27;
3:1–3, 11–14, 16–22; 5:1–2, 8–11, 13; 6:2–4, 6, 16–22. Yritä
ymmärtää, mitä joissakin lähdeviitteissä vihjataan Mormonista
päätelläksesi, mitä ne paljastavat hänen luonteestaan. Mieti
esimerkiksi sitä, mitä hän teki verrattuna siihen, mitä hän olisi
voinut tehdä kyseisessä tilanteessa. Voit myös miettiä hänen
tekojaan sen valossa, millaisten ihmisten keskellä hän eli ja
millaisia ihmisiä hän johti.

3. Kirjoita kappale siitä, miksi Mormonia voidaan pitää yhtenä
kristuksenkaltaisimmista miehistä pyhissä kirjoituksissa.

Voimme lukea Mormonin kirjan luvusta 6 niistä kauheista ja
tuhoisista taisteluista, joissa Mormon itse haavoittui. Mormonin
kirjan luku 7 on Mormonin sanoma ”tämän kansan jäännök-
selle, joka on säästynyt” (jae 1) sekä hänen aikanaan että
myöhempinä aikoina. Koska Mormonin poika Moroni kirjoitti
Mormonin kirjan luvun 8 ja kertoi meille Mormonin kuole-
masta, tämä on viimeinen todistus, jonka Mormon kirjoitti
tähän kirjaan.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Mormon 7

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi Mormonin kirjan lukua 7.

Mitä ja miksi

Viimeisessä todistuksessaan nefiläisten ja laamanilaisten jälkeläi-
sille Mormon kirjoitti, mitä hän halusi heidän tietävän ja tekevän.
Kirjoita vihkosi sivun yläosaan Mormonin kirjan luvusta 7 luettelo
siitä, mitä hän halusi kansan tietävän. Kirjoita sivun alaosaan,
mitä hän halusi heidän tekevän. Kirjoita kummankin luettelon
jokaisen kohdan jälkeen lyhyt selitys siitä, miksi hän oman arviosi
mukaan halusi heidän tietävän sen tai tekevän niin.

Tämä (jae 9) – Mormonin Kirja Se (jae 9) – Raamattu

Mormon 7
Mormonin todistus kansalleen
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Mormonin viimeiset sanat

Mormonin kirjan luvut 1–7 ovat viimeiset Mormonin levyille
kirjoittamat sanat. Kirjoita kappale siitä, mitä tunnet Mormonia
kohtaan ja sitä kohtaan, mitä hän kirjoitti.

Mormonin pojan Moronin kirjoitukset alkavat Mormonin kirjan
luvussa 8. Hän kirjoitti, että hänen isänsä kuoli taistelussa ja
että hän, Moroni, jäi yksin. Luvun loppuosassa Moroni kirjoitti
siitä, että Mormonin Kirja tulee esiin myöhempinä aikoina
Jumalan voimasta. Hänen isänsä oli käskenyt häntä kirjoitta-
maan osan siitä (ks. Morm. 8:1), ja loput hän kirjoitti muistiin
näyistä, jotka Vapahtaja oli näyttänyt hänelle myöhemmistä
ajoista (ks. jakeet 34–41).

Moroni ymmärsi, ettei kukaan lukisi aikakirjaa hänen aikanaan
ja että hän kirjoitti meidän aikaamme varten. Pitäen mielessä
sen, että Moroni ja toiset Mormonin Kirjan profeetat olivat
nähneet meidän aikamme, presidentti Ezra Taft Benson neuvoi:
”Jos he näkivät meidän aikamme ja valitsivat sen, mikä olisi
meille arvokkainta, niin eikö meidän tule tutkia Mormonin
Kirjaa sillä mielellä? Meidän tulee koko ajan kysyä itseltämme:
’Miksi Herra innoitti Mormonia (tai Almaa tai Moronia)
ottamaan tämän mukaan aikakirjaansa? Mitä sellaista minä
voin tästä oppia, mikä auttaa minua elämään tänä aikana?’”
(”Mormonin Kirja – uskontomme lakikivi”, Valkeus, tammikuu
1987, s. 4.) Kysy itseltäsi nämä kysymykset lukiessasi tätä lukua
ja jatkaessasi Mormonin Kirjan lukemista loppuun asti.

Mormon 8
Moroni näkee meidän aikamme

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Morm. 8

Mormon 8:7 – Nefiläisten lopullinen tuhoutuminen
Sen jälkeen kun Jeesus Kristus oli käynyt heidän luonaan, ketään
ei kutsuttu nefiläiseksi tai laamanilaiseksi, vaan koko kansa oli
yhtenäinen Hänessä. Myöhemmin kansa alkoi taas jakaantua
ryhmiin ja kutsua itseään laamanilaisiksi tai nefiläisiksi, uskonsa
ja perimätietojensa mukaan eikä välttämättä sen mukaan, mistä
he polveutuivat. Siitä johtuu, että kun luemme, ettei nefiläisiä
tuhottu kokonaan, se tarkoittaa sitä, että kaikki ne, jotka katsoivat
olevansa nefiläisten perimätietojen seuraajia, hävitettiin. Nefin,
Samin, Jaakobin ja Joosefin jälkeläisiä saattoi olla laamanilaisten
joukossa, joita ei tuhottu kansana.

Katkeruuden sappi (jae 31) –
Ks. kohdan Al. 36:18 osio
”Pyhien kirjoitusten
ymmärtäminen” (s. 121)

Vääryyden siteet (jae 31) –
Synnin vankeus

Nurja (jae 33) – Turmeltunut,
tahallaan tottelematon

Niskuri (jae 33) – Ylpeä

600 eKr. 34 jKr. 201 jKr. 400 jKr.

Lehi

Laamanilaiset Laamanilaiset

Nefiläiset Nefiläiset

Jeesus Kristus käy 
Amerikan mantereella

Ei laamanilaisia eikä 
nefiläisiä – kaikkia 
kutsutaan Kristuksen 
lapsiksi (ks. 4. Ne. 17)

Suuri jumalattomuus 
koittaa jälleen

Tuhottiin suunnilleen 
vuonna 400 jKr.
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Mormonin
kirjan lukua 8.

Neuvoja lukijoille

Sen perusteella, mitä Moroni kirjoitti kohdissa Morm. 8:12, 17–19,
21, 23, 34–35, kirjoita luettelomuodossa ”Ohjeita ja neuvoja
Mormonin Kirjan lukijoille”.

Kuvaile päivää

1. Kohdassa Morm. 8:26–32 Moroni kuvaili päivää, jolloin
Mormonin Kirja tulisi maailman tietoon. Luettele ainakin
kymmenen ehtoa, jotka olisivat Moronin mukaan voimassa
tuona päivänä.

2. Mikä Moronin profetiassa tästä ajasta tekee suurimman
vaikutuksen sinuun?

Vastaa Moronille

1. Kohdassa Morm. 8:34–35 Moroni
todisti, että hän näki meidän
aikamme. Sen perusteella, mitä
luit jakeista 36–41, mikä tuntui
huolettavan häntä eniten?

2. Etsi ja luettele kaikki Moronin
tekemät kysymykset kohdasta
Morm. 8:36–41. Kirjoita sitten
vastaus, jonka arvelet edustavan
parhaiten maailman asenteita
tänä päivänä.

3. Kirjoita lyhyesti kirje, ikään kuin
vastauksena Moronille. Selitä
hänelle, mitä teet henkilökoh-
taisesti niiden huolenaiheiden
suhteen, joita hän ilmaisi
kohdassa Morm. 8:36–41.

Kuten luet Mormonin kirjan luvusta 8, Moroni näki meidän
aikamme ja tiesi, milloin hänen profetiansa toteutuisivat.
Mormonin kirjan luvussa 9 hän ajatteli käyttävänsä hyväkseen

Mormon 9
”Tiedän, että te kuulette minun sanani”

viimeisen tilaisuuden puhua oman aikamme epäuskoisemmille
ihmisille (ks. Moro. 1:1). Ne, jotka uskovat, voivat kuitenkin oppia
paljon siitä, mitä hän opetti, ja tavasta, jolla hän opetti sitä.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Mormon 9

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Mormonin kirjan lukua 9.

Neuvoja tietyille ihmisille

Moroni puhui ainakin neljälle ihmisryhmälle Mormonin kirjan
luvussa 9. Tee yhteenveto hänen sanomastaan seuraaville ryhmille:

1. Ne, ”jotka eivät usko Kristukseen” (jakeet 1–6)

2. Ne, jotka kieltävät Jumalan ilmoitukset (jakeet 7–14)

3. Ne, jotka eivät usko, että Jumala voi tehdä ihmeitä
(jakeet 15–25)

4. Ne, jotka halveksivat Herran tekoja (jakeet 26–31)

Jumalan suunnitelman opinkappaleet

Ei ole olemassa yksittäistä pyhien kirjoitusten kohtaa, jossa
Jumalan pelastussuunnitelma selitettäisiin yksityiskohtaisesti ja
joka osoittaisi suunnitelman eri osa-alueiden keskinäiset suhteet.
Suunnitelman opinkappaleet on siroteltu kaikkialle pyhiin
kirjoituksiin, josta ne, jotka tutkivat uutterasti, voivat löytää ne
ja soveltaa niitä. Vaadittu ponnistus tekee oppimisen merkityk-
sellisemmäksi ja helpommaksi muistaa. Mormonin kirjan luku 9
sisältää joitakin tärkeitä ”suureen autuudensuunnitelmaan”
liittyviä oppeja. Etsi Mormonin kirjan luvusta 9 mielestäsi viisi
tärkeintä suunnitelmaan liittyvää oppia. Kirjoita ne vihkoosi
ja liitä mukaan lyhyt selitys siitä, kuinka tärkeä tämä oppi on
suunnitelmalle kokonaisuudessaan.

Rangaistuksen päivänä
(jae 2) – Jeesuksen Kristuksen
toisen tulemisen aikoina

Ajallinen (jae 13) –
Fyysinen, kuolevainen

Opetuslapset, joiden oli
määrä jäädä (jae 22) –
Ne kolme nefiläistä opetuslasta,

jotka muutettiin ja jotka
jatkoivat palvelutehtäväänsä
maan päällä

Koetusaika (jae 28) – Koettelu
tässä kuolevaisessa elämässä

Kuluttaa himoissaan (jae 28) –
Tyydyttää fyysiset tai maalliset
halut
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Eterin kirja

Kuka Eter oli?
Eter oli jaredilaisten viimeinen profeetta ja aikakirjanpitäjä
(ks. Et. 15:33–34). Hänen kertomuksensa jaredilaisten kansakun-
nan noususta ja tuhosta oli merkitty muistiin kahdellekym-
menelleneljälle levylle, jotka kuningas Limhin kansa löysi
(ks. Moosia 8:7–11). Lopulta kuningas Moosia käänsi kertomuksen,
ja se aiheutti hänen kansalleen paljon surua (ks. Moosia 28:18).
Kulkiessaan ympäri maata Moroni lyhensi jaredilaisten aikakirjan
ja liitti sen yhteen muiden Mormonin Kirjan aikakirjojen kanssa,
koska hänen isänsä Mormon oli sanonut, että ”on tarpeen,
että kaikki ihmiset saavat tietää, mitä tässä kertomuksessa on
kirjoitettu” (Moosia 28:19).

Keitä jaredilaiset olivat?
Eterin kirjassa kerrotut tapahtumat alkavat Baabelin tornin
aikoina (noin vuonna 2200 eKr.) kun Herra sekoitti kielet. Herra
siunasi Jaredia ja hänen veljeään ja heidän perheitään siten, että
he välttyivät kielten sekoitukselta ja heidät johdatettiin Amerikan
mantereelle. Heidät tunnettiin myöhemmin jaredilaisina. Siellä
he menestyivät ja saivat Herran siunauksia Hänen valittuna kan-
sanaan. Kertomus jaredilaisista päättyi kuitenkin paljolti samalla
tavoin kuin nefiläisen kansakunnan kertomus noin 2600 vuotta
myöhemmin. Ylpeys, salaliitot ja profeettojen sanojen hylkääminen
aiheuttivat sen, että kumpikin kansakunta kääntyi pois Jumalasta
ja tuhoutui täydellisesti.

Mitä voin oppia tästä kertomuksesta?
Eterin kirjassa on paljon kertomuksia sodista, kapinoista ja tuhosta
jaredilaisten kansan keskuudessa. Tuon suuren jumalattomuuden
keskellä on kuitenkin liikuttavia kertomuksia ihmisistä, jotka
harjoittivat uskoa Jeesukseen Kristukseen ja saivat monia voimal-

Eter

LÄHDE

Moronin lyhennelmä

Eterin levyistä

KIRJAT

lisia ihmeitä Herralta. Sen sivuilla opetetaan myös monia tärkeitä
opinkappaleita. Myöhempinä aikoina elävänä kirkon jäsenenä
sinäkin huomaat usein olevasi pahojen vaikutusten ympäröimänä.
Eterin kirjan opetukset auttavat sinua pysymään vahvana ja
puhtaana. Lue tämä muinainen aikakirja huolella ja mieti, miksi
se säästettiin. Kysy itseltäsi, mitä voit oppia niin uskollisilta
miehiltä kuten Jaredin veli, Eemer, Eter ja muut.

Oletko koskaan kokenut aikaa, jolloin tarvitsit erityistä apua
Herralta – kun tarvitsit siunauksia tai voimaa, joka oli
suurempi kuin omasi? Kaksi perhettä, jotka elivät Baabelin
tornin aikoina tarvitsivat erityistä apua Herralta. Kiinnitä
Eterin kirjan lukua 1 lukiessasi huomiota siihen erityiseen
siunaukseen, jota he tavoittelivat, ja katso, kuinka he täyttivät
sen vaatimukset.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi Eterin kirjan lukua 1.

Kirjoita yhteenveto

Kohdassa Et. 1:2 viitataan kahteenkymmeneenneljään levyyn.
Tarkastele kuvaa osiossa ”Mormonin Kirjan levyjen päälähteet”
(s. 12) ja seuraavia pyhien kirjoitusten kohtia, ja kirjoita yhteen-
veto siitä, mitä saat tietää tästä aikakirjasta: Moosia 8:9; 21:27;
22:14; 28:11, Al. 37:21–32.
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Eter 1
Jaredilaiset ja Baabelin torni



Ongelmien ratkaiseminen Herran avulla

Kopioi vihkoosi seuraava kaavio. Lue kohta Et. 1:33–43 ja vastaa
kuhunkin kysymykseen käyttäen apunasi sitä, mitä opit
luetelluista jakeista.

Jaredilaiset ylittivät monia vesiä, kun heitä johdatettiin kohti
luvattua maata (ks. Et. 2:6–7). Herra tiesi, että heidän
matkansa meren yli olisi vaikea, ja Hän antoi heille erityiset
ohjeet, kuinka rakentaa laivoja, jotka auttaisivat heitä
matkustamaan turvallisesti. Lukiessasi Eterin kirjan lukua 2
vertaa heidän matkaansa luvattuun maahan omaan elämääsi
matkallasi kohti selestistä valtakuntaa. Vanhin Gordon B.
Hinckley opetti kahdentoista apostolin koorumin jäsenenä
ollessaan, että meidän matkamme läpi elämän tulee myös
olemaan vaikea:

”Tapaan kovin monia ihmisiä, jotka valittavat jatkuvasti tehtä-
viensä taakkaa. Tietysti paineet ovat suuria. On paljon, liian
paljon, tekemistä. – – Muuta asennettasi. Evankeliumi on hyvä
sanoma. Ihmiset ovat, jotta heillä olisi ilo. Olkaa onnellisia!
Antakaa tuon onnen loistaa kasvoiltanne ja puhutella
todistuksenne välityksellä. – –

Olen nauttinut näistä Jenkins Lloyd Jonesin sanoista – –

Eter 2
Jaredilaiset rakentavat laivoja

jakeet 33–34 jae 35 jae 35

jae 36 jae 37 jae 37

jae 38 jakeet 39–40 jakeet 41–43

Mikä oli 
ongelmana? Mitä he tekivät?

Millä tavalla Herra
siunasi heitä?

’Kuka tahansa, joka kuvittelee, että autuus – – on normaalia,
joutuu tuhlaamaan paljon aikaa siihen, että juoksee ympäriinsä
huutamassa, että hänet on ryöstetty. – –

Useimmilla puttauksilla golfpallo ei osu reikään. Liha on
useimmiten sitkeää. Useimmista lapsista kasvaa vain ihmisiä.
Useimmissa onnistuneissa avioliitoissa tarvitaan paljon
keskinäistä suvaitsevaisuutta. Useimmat työt ovat useammin
tylsiä kuin mitään muuta – –.

Elämä on kuin entisajan rautatiematka – viivytyksiä, sivurai-
teita, savua, pölyä, nokea ja nytkähdyksiä ja vain harvoin
kauniita maisemia ja jännittäviä kiihdytyksiä.

Avain on siinä, että kiittää Herraa siitä, että on päässyt matkalle.’
(Deseret News, 12. heinäkuuta 1973.)” (Four Imperatives
for Religious Educators [puhe uskonnollisille kasvattajille,
15. syyskuuta 1978], s. 4. Ks. myös ”Keskustelu yksinäisten
aikuisten kanssa”, Valkeus, marraskuu 1997, s. 20.)

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Et. 2

Eter 2:13 – ”Moriankumer”
”Asuessaan Kirtlandissa
vanhin Reynolds Cahoon sai
pojan. Eräänä päivänä, kun
presidentti Joseph Smith
kulki hänen ovensa ohitse hän
kutsui profeetan sisään ja
pyysi tätä siunaamaan vauvan
ja antamaan vauvalle nimen.
Joseph teki niin ja antoi pojalle
nimen Mahonri Moriancumer.
Päätettyään siunauksen
hän asetti lapsen vuoteelle ja
kääntyi vanhin Cahoonin
puoleen sanoen: Nimi, jonka
annoin pojallesi on Jaredin
veljen nimi, Herra on juuri
näyttänyt (eli ilmoittanut) sen

minulle” (”Questions and Answers”, Improvement Era, heinäkuu
1905, s. 705.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Eterin kirjan
lukua 2.

Vastaa kysymykseen

Kuvittele, että kirkkoon kuulumaton ystävä kysyisi sinulta, mitä
termillä ”lupauksen maa” tarkoitetaan (Et. 2:9). Käytä apunasi
kohtaa Et. 2:8–12 ja kirjoita, mitä sanoisit auttaaksesi ystävääsi
ymmärtämään yhden tuon ilmaisun tarkoituksista, sen mukaan
miten se liittyy maahan, johon nämä jakeet viittaavat.

Suippo (jae 17) – Terävä
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Kirjoita ”Näin me näemme” -väittämä

Luettuasi kohdan Et. 2:13–16 ajattele tämän kertomuksen opetusta
ja kirjoita ”näin me näemme” -väittämä, jossa on yhteenvetona se,
mitä Herra haluaa meidän oppivan tästä kokemuksesta.

Piirrä kuva

1. Kertaa kohta Et. 2:16–25 ja piirrä kuva siitä, miltä arvelet
jaredilaisten laivojen näyttäneen. Piirroksesi tulee osoittaa,
millä tavoin laivat toimivat ja miksi niiden suunnittelu oli
onnistunut.

2. Käyttäen apunasi kohtia Et. 2:1–7; 6:1–4 tee luettelo siitä, mitä
jaredilaiset ottivat mukaan laivoihinsa.

Minkä luonteenpiirteen haluaisit ihmisten liittävän sinuun
kuoltuasi, kun he ajattelevat sinun elämääsi? Jaredin veli oli
tunnettu uskostaan. Itse asiassa hänen uskonsa ansiosta hän

Eter 3
Pyhä näky

näki Jeesuksen Kristuksen ennen Hänen elämäänsä kuole-
vaisuudessa. Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin
koorumista on selittänyt, että kun Kristus sanoi: ”Enkä
koskaan minä ole näyttäytynyt kenellekään ihmiselle, jonka
olen luonut” (Et. 3:15), Hän ”sanoi Jaredin veljelle: ’Enkä
koskaan minä ole näyttäytynyt kenellekään tällä tavoin, en
omasta tahdostani vaan pelkästään katsojan uskon vuoksi.’
Säännönmukaisesti profeetat kutsutaan Herran kasvojen eteen
– – Ilmeisesti Herra itse yhdisti ennennäkemättömän uskon
tähän ennennäkemättömään näkyyn.” (Christ and the New
Covenant, s.20–23.) Tutkiessasi Eterin kirjan lukua 3, etsi,
mitä muuta voit saada tietää Jaredin veljen uskon voimasta.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Et. 3

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi Eterin kirjan lukua 3.

Lue löytääksesi vastaukset

Vastaa seuraaviin kysymyksiin tutkiessasi kohtaa Et. 3:1–8:

1. Miksi Jaredin veli valmisti läpinäkyvät kivet?

2. Miksi Jaredin veli arveli, että Herra saattaisi vihastua?

3. Mitä Jaredin veli rukoili?

Mitä opit tästä?

Eterin kirjan luvussa 3 Jaredin veli oppi paljon Jeesuksesta
Kristuksesta, joka on ”maailman valkeus ja elämä ja totuus”
(Et. 4:12). Kertaa Eterin kirjan luku 3 ja luettele ainakin kymmenen
totuutta, jotka opit Vapahtajasta.

Saatat muistaa, että osa profeetta Joseph Smithin saamista
kultalevyistä oli sinetöity. Oletko koskaan miettinyt, mitä tuo
pyhien aikakirjojen osa sisältää? Eterin kirjan luvussa 4 Moroni
selitti jonkin verran tuon aikakirjan sisältöä. Etsi lukiessasi

Eter 4
Tehkää parannus ja tulkaa 

Kristuksen tykö

Kaksi kiveä (jakeet 23, 28) – Uurim ja tummim
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vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Miksei meillä ole tutkitta-
vanamme Jaredin veljen aikakirjaa? Mitä täytyy tapahtua,
ennen kuin hänen aikakirjansa avataan? Mitä meiltä kultakin
edellytetään?

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Et. 4

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A ja tehtävä B tai C tutkiessasi Eterin kirjan lukua 4.

Selitä, mitä hän sanoisi

Sen mukaan mitä opit kohdasta Et. 4:1–6, kirjoita, mitä arvelisit
Moronin vastaavan seuraaviin kysymyksiin:

1. Miksi sinun piti kätkeä aikakirja ja kääntäjät?

2. Mitä täytyy tapahtua ennen kuin aikakirjat paljastetaan?

3. Mitä tuossa aikakirjassa lukee?

Kirjoita määritelmä

Lue kohta Et. 4:11–12 ja kirjoita määritelmä sanalle hyvä sen
mukaan kuin sitä on käytetty noissa jakeissa.

Kirjoita yhteenvetolauseita

Käyttäen kutakin seuraavista kohdan Et. 4:13–19 sanoista kirjoita
pari kolme lausetta, jotka esittävät tämän kohdan pääajatuksen:
pakanat, ilmaista, repäistä, levittää, alkaa, korottaa.

Kääntäjät (jae 5) – Uurim ja tummim

Eterin kirjan luku 5 on Moronin sanoma Mormonin Kirjan
tulevalle kääntäjälle – profeetta Joseph Smithille. Kuvittele,
miltä profeetta Joseph Smithistä tuntui, kun hän sai tietää tästä
luvusta, että kolme muuta todistajaa näkisi kultalevyt. Minkä
muun osan Moronin sanomasta arvelet kiinnostaneen häntä
erityisesti?

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Et. 5

Vahvistaa (jae 4) – Todistaa, julistaa todeksi

Eter 5
Lupaus kolmesta todistajasta
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi Eterin kirjan lukua 5.

Kirjoita oma todistuksesi

Lue kohta Et. 5:3 ja kiinnitä huomiosi sanaan varmuudella.

1. Lue Mormonin Kirjan alusta kohta ”Kolmen silminnäkijän
todistus”. Mitä sellaista tapahtui, minkä ansiosta he voivat
”tietää varmuudella”, että nefiläisten aikakirja oli totta?

2. Kirjoita jostakin kokemuksestasi, joka on auttanut sinua
tietämään, että Mormonin Kirja on tosi.

Selitä miksi

Luettuasi kohdan Et. 5:4–6 selitä, miksi arvelet Herran tarvitsevan
ja kutsuvan silminnäkijöitä todistamaan Mormonin Kirjan
totuudesta.

Kuinka vaarallinen ja pelottava matka jaredilaisilla on varmasti
ollut ylittäessään valtamerta! Pane merkille, millä tavalla
Herra auttoi ja lohdutti heitä. Jonkin aikaa sen jälkeen kun he
saapuivat luvattuun maahan, kansa halusi Jaredin veljeltä
jotakin, mikä huolestutti häntä suuresti. Mieti lukiessasi sitä,
miksi he pyysivät sitä mitä he pyysivät tietäessään, miltä
heidän johtajastaan tuntui.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Et. 6

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi Eterin kirjan lukua 6.

Kirjoita päiväkirjaan

Lue kohta Et. 6:1–11 ja kuvittele olevasi matkustaja yhdellä
jaredilaisten laivoista.

1. Kirjoita päiväkirjamerkintä, joka mielestäsi kuvailisi tyypillistä
päivää. Harkitse sitä, että sisällyttäisit siihen tietoja laivojen

Uskoen itsensä Herran haltuun (jae 4) – Jättäytyen Herran
haltuun, luottaen Herraan

Eter 6
Jaredilaiset ylittävät valtameren

kunnosta, matkaolosuhteista, pelottavista hetkistä ja
onnellisista ajoista.

2. Vertaile heidän kohtaamiaan vaikeuksia niihin, joita itse
kohtaat elämäsi matkan varrella. Kirjoita siitä, mikä tuo ”valoa”
omaan elämääsi ja millä tavalla se on siunannut elämääsi.

Anna lausunto lehdistölle

Kuvittele, että televisiotoimittajat olisivat haastatelleet Jaredia ja
hänen perhettään ja kyselleet kansan halusta saada kuningas.
Sen mukaan, mitä opit kohdasta Et. 6:22–30, kirjoita vastaukset,
jotka arvelisit seuraavien ihmisten saattaneen antaa oheisiin
kysymyksiin:

• Jaredin veli: ”Mitä sinulla on sitä vastaan, että kansalla olisi
kuningas?”

• Jared: ”Mitä ajattelet siitä, että kansalla olisi kuningas?”

• Pagag: ”Millä tavalla suhtautuisit siihen, että sinut nimitettäisiin
kuninkaaksi?”

• Oriha: ”Miksi hyväksyit nimityksen kuninkaaksi?”
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Jaredin veljen neuvot kuninkaan nimittämistä vastaan olivat
innoitettuja, kuten käy ilmi siitä ristiriidasta ja vallanhimosta,
jonka kuningasvalta tuo tullessaan. Orihan jälkeläiset taiste-
livat keskenään kuningaskunnan hallinnasta. Tämä korkeassa
asemassa olevien jumalattomuus johti jumalattomuuteen
kansan keskuudessa. Lukiessasi Eterin kirjan lukua 7 huomaa,
mikä sai lopulta aikaan sen, että kansa teki parannuksen.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tutkiessasi Eterin kirjan lukua 7.

Kuka on kuka?

Tutki huolellisesti kohtaa Et. 7:1–8:7 ja kopioi vihkoosi seuraava
sukutaulu.

1. Täytä sukutaulun puuttuvat kohdat.

2. Ympyröi kuninkaana palvelleiden nimet.

3. Merkitse V-kirjaimella ne, jotka olivat vanhurskaita ja
J-kirjaimella ne, jotka olivat jumalattomia.

4. Vastaa seuraaviin kysymyksiin sukutaulun perusteella:

a. Millä tavalla tämä osoittaa, että Jaredin veljen profetia
kohdasta Et. 6:23 toteutui?

b. Ketkä tämän perheen henkilöt tekivät sinuun suurimman
vaikutuksen? Miksi?

Oriha

Korihor

Nooa Omer

Eter 7
Orihan pojat

Ongelmat jatkuivat jaredilaisten johtajien taistellessa keskenään
vallasta ja vauraudesta. Mutta Eterin kirjan luvussa 8 ongelmat
pahenivat. Tarkkaile sellaisen pahuuden esiintuloa, joka
vaikutti lopulta koko jaredilaisen kansakunnan tuhoutumiseen.
Moroni päätti tämän luvun ankaraan varoitukseen kaikille
tulevaisuuden lukijoille. Millä tavalla hänen varoituksensa
soveltuu sinuun?

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Et. 8

Eter 8:9–22 – Salaliitot
Salaliitto on joukko jumalattomia ihmisiä, joka kokoontuu salaa
yhteen valehdellakseen, petkuttaakseen, varastaakseen,
murhatakseen tai tehdäkseen mitä vain täytyy tehdä saadakseen
rikkauksia, varakkuutta tai valtaa (ks. He. 7:21; 8:26–28).
Ensimmäinen salaliitto oli Saatanan ja Kainin välillä, joka tappoi
veljensä Aabelin (ks. KH Moos. 5:28–32). Salaliitot johtivat
kansan tuhoon Nooan päivinä sekä koko jaredilaisten ja nefiläisten
yhteiskunnan tuhoon (ks. Et. 8:21).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tutkiessasi Eterin kirjan lukua 8.

Varoituksen sana

Kirjoita varoitukset, jotka antaisit seuraavissa tilanteissa:

1. Olet salaisesta poliisista ja saat selville Akiisin suunnitelman
(ks. Et. 8:4–12). Kirjoita raportti, jossa varoitat johtajaasi tästä
salaisesta suunnitelmasta.

2. Olet saanut profeetalta tehtävän pitää puheen, jossa käytät
kohtaa Et. 8:20–26 lähteenäsi. Kirjoita kappale, jossa kuvailet
varoituksia, joita arvelet nykyajan kirkon jäsenten tarvitsevan.

Vala (jakeet 15–16, 20) – Lupaus

Eter 8
Salaliitot aloitetaan
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Eterin kirjan luku 9 paljastaa jaredilaisen yhteiskunnan parhaat
sekä pahimmat puolet. Tulet lukemaan siitä jumalattomista
kuninkaista ja vanhurskaista kuninkaista, pojista, jotka olivat
uskollisia, ja pojista, jotka kapinoivat isäänsä vastaan. Kiinnitä
lukiessasi huomiosi siihen, millä tavalla kansa ja kuninkaat
muuttuivat, kun jumalattomuus lisääntyi.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Et. 9

Eter 9 – Kuka on kuka Eterin kirjan luvussa 9?
Oheisena on aikajana, joka auttaa sinua ymmärtämään Eterin
kirjan luvussa 9 esiintyvät henkilöt ja tapahtumat.

Jumalattomuus ei voi tuoda onnea

Kuningas 
Oomerin 

jumalaton 
poika 

Jared hal-
litsijana.

Korian-
tumista tulee 

seuraava 
kuningas. 

Hän on 
vanhurskas 

ja näkee 
Vapahtajan.

Nälänhätä 
– kansa 
joutuu 
nöyr-

tymään.

Oma tytär ja 
hänen 

puolisonsa 
Akiis, jotka 

tappavat 
myös yhden 

omista 
pojistaan, 
tappavat 
kuningas 
Jaredin.

Oomer 
palaa 

takaisin 
ottaakseen 
kuningas-

kunnan 
haltuunsa.

Kom seuraa 
kuninkaana 

Koriantumia. 
Hänen 

poikansa Heet 
muodostaa 
salaliiton 
ja tappaa 

isänsä.

Nimra, 
Akiisin 
poika, 

pakenee 
liittyäk-

seen 
Oomeriin.

Profeetat 
varoit-
tavat 

kansaa.

Kuningas 
Oomer 

pakenee 
henkensä 

edestä.

Eemeristä 
tulee 

kuningas, 
ja hän 

hallitsee 
rauhan ja 

suuren 
vaurauden 

aikana.

T A P A H T U M A T

Kurelomit ja kumomit
(jae 19) – Ei tiedetä varmasti,
minkälaisia eläimiä ne olivat

Katovuosi (jae 30) –
Nälänhätä tai kuivuus

Elpyä (jae 35) – Voimistua

Eter 9
Valtaa ja voittoa 

tavoittelevien vaikutus

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tutkiessasi Eterin kirjan lukua 9.

Tee raportti

Käyttäen apunasi kohtaa Et. 9:1–9, kirjoita, mitä Nimra olisi
saattanut sanoa raportoidessaan Oomerille siitä, mitä kuningas-
kunnassa oli tapahtumassa.

Jaredilaiset eivät näyttäneet oppivan aiemmista kokemuksistaan.
He toistivat samoja syntejä yhä uudelleen. Lukiessasi Eterin
kirjan lukua 10 mieti, mitä tekemistä menestyksellä oli jaredi-
laisten ongelmien kanssa. Mitä Moroni halusi meidän ymmär-
tävän kertomuksestaan monista jaredilaisten kuninkaista?

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä B ja tehtävä A tai C tutkiessasi Eterin kirjan lukua 10.

Kirjoita esittely

Kertaa kohta Et. 10:1–8 ja kirjoita lyhyt kappale, jossa esittelet
Seesin ja hänen poikansa Riplakiisin. Muista, että esittelyn tulisi
korostaa sitä, mitä he tekivät ja mitä he saivat aikaan johtajina.

Tee ratkaisu

1. Tee vihkoosi luettelo kahdestatoista jaredilaisten johtajasta
kohdasta Et. 10:9–34.

2. Kirjoita kunkin nimen viereen, pitikö kyseinen johtaja käskyt
vai ei, tai ettet ole varma siitä.

Selitä lause

Moroni kirjoitti kohdassa Et. 10:28: ”eikä konsanaan mikään
kansa voinut olla enemmän Herran siunaama”.

1. Keistä hän puhui?

2. Minkähän takia arvelet Moronin sanoneen niin?

Eter 10
Jaredilaisten kuninkaat
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Jumalan profeetat on kutsuttu saarnaamaan parannusta. Ne,
jotka seuraavat profeettoja, huomaavat, että Hän pitää sanansa,
ja he saavat Hänen lupaamansa siunaukset. Ne, jotka eivät
seuraa profeettoja, jäävät paitsi noita siunauksia (ks. LK 1:14).
Profeetat varoittivat jaredilaisia monta kertaa siitä, että heidän
oli tehtävä parannus. Meidän aikanamme, kuten menneisyydes-
säkin, heidän varoitushuutonsa jumalattomille on kutsu tehdä
parannus ja kääntyä Herran puoleen. Jos he eivät tee niin,
heitä odottaa tuho. Lukiessasi siitä, kuinka jaredilaiset tuhosivat
yhteiskuntansa, mieti mitä voit oppia heidän virheistään.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Eterin kirjan lukua 11.

Kirjoita selitys

Kertaa kohdat Et. 11:1–5, 13–23 ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

1. Miksi jaredilaiset hylkäsivät profeetat ja yrittivät tappaa
heidät?

2. Millä tavoin ihmiset voivat mielestäsi hylätä profeetan tänä
päivänä?

3. Miksi on mielestäsi tärkeää seurata profeetan neuvoja?

Selitä kaavio

Mieti seuraavaa kaaviota tutkiessasi kohtaa Et. 11:5–12.

1. Nimeä kunkin lähdeviitteen päätapahtumat.

2. Selitä, millä tavalla piirros kuvaa sitä, mitä jaredilaisten
kansakunnalle oli tapahtumassa.

Et. 11:5

jakeet 6–7

jae 8

jae 10

jae 11

jae 12

Synnin
kulku

Eter 11
Profeetat varoittavat tuhosta

Mitä on usko Jeesukseen Kristukseen? Millä tavoin se voi
parantaa elämääsi? Millä tavoin uskosi lisääminen voi antaa
sinulle voimaa siunata toisten elämää? Mainitse joitakin
esimerkkejä siitä, millä tavalla usko on voimaa. Millä tavoin
Jumala auttaa meitä saamaan uskoa? Millä tavalla se, että
usko Jumalaan lisääntyy, antaa sinulle voimaa siunata toisten
elämää? Moroni antoi vastaukset näihin ja muihin tärkeisiin
kysymyksiin kertoessaan kokemuksestaan uskosta, toivosta
ja rakkaudesta.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Et. 12

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Eterin kirjan
lukua 12.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Et. 12:6

Kuvittele, että olet saanut kirjeen kirkkoa tutkivalta ystävältä,
joka epäilee profeetta Joseph Smithin kertomusta ensimmäisestä
näystä ja pyytää todisteita siitä, että kertomus on totta. Käyttäen
apunasi kohtaa Et. 12:4–9, kirjoita kirje, jossa on oma vastauksesi.

Tee luettelo

Lue kohta Et. 12:10–22.

1. Luettele esimerkkejä ihmeteoista ja ihmeistä, jotka Moroni
mainitsi opettaessaan uskosta.

2. Valitse yksi noista ihmeistä ja kirjoita, mistä kohtaa pyhistä
kirjoituksista voit löytää sen muistiin kirjoitettuna.

Rakkaus (28, 34–37) – Kristuksen puhdas rakkaus

Eter 12
Uskon, toivon ja rakkauden tärkeys
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3. Tee omin sanoin yhteenveto pääajatuksesta, jota Moroni opetti
esimerkkiensä kautta.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Et. 12:27

Kuvittele, että sinua on pyydetty pitämään oppiaihe kohdasta
Et. 12:27–29. Kirjoita esimerkki, jolla osoitat, kuinka tämä pyhien
kirjoitusten kohta soveltuu nykyajan tilanteeseen.

Kymmenennessä uskonkappaleessa sanotaan, että me uskomme,
”että Siion (Uusi Jerusalem) perustetaan Amerikan mantereelle”.
Oletko koskaan ihmetellyt, mitä sillä tarkoitetaan, minne Siion
perustetaan tai kuka sen rakentaa? Tämä profetia on erittäin

Eter 13
Uusi Jerusalem
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tärkeä sen suhteen, mitä tapahtuu ennen Vapahtajan toista
tulemista. Lukiessasi Eterin kirjan lukua 13 etsi asioita, joita
siinä opetetaan Uudesta Jerusalemista.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Eterin kirjan lukua 13.

Kirjoita tietosanakirja-artikkeli

Sinua on pyydetty kirjoittamaan artikkeli lasten tietosanakirjaan.
Aiheenasi on Uuden Jerusalemin kaupunki. Käytä apunasi kohtaa
Et. 13:1–12 kirjoittaessasi artikkelin, joka on noin viidenkym-
menen sanan mittainen ja kirjoitettu siten, että yksitoistavuotias
lapsi voisi sen ymmärtää.

Kirjoita päiväkirjaan

Lue kohta Et. 13:13–22 ja
kirjoita neljä lyhyttä päiväkir-
jamerkintää ikään kuin olisit
samassa piilopaikassa Eterin
kanssa. Päiväkirjamerkintöjesi
tulee kattaa se aika, jolloin
Eter oli piiloutuneena.
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Olisiko jaredilaisista voinut tulla yhtään sen raaempia ja
jumalattomampia kuin he jo olivat? Lukiessasi Eterin kirjan
lukua 14 mieti miksi Moroni kirjoitti jaredilaisten äärim-
mäisestä jumalattomuudesta. Miksi se on niin tärkeä opetus
Mormonin Kirjassa?

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi Eterin kirjan lukua 14.

Nimeä henkilöt

Kohdassa Et. 14:1–17 mainitaan neljä jaredilaista johtajaa
Koriantumrin lisäksi.

1. Luettele näiden neljän miehen nimet.

2. Selitä, mitä kullekin näistä johtajista ja Koriantumrille
tapahtui.

Lähetä uutisraportti

Olet taistelukentälle lähetetty toimittaja, ja sinulle on annettu
tehtäväksi lähettää uutisraportteja niille, jotka eivät ole sodassa
mukana. Kertaa kohta Et. 14:18–31 ja kirjoita julkaisijallesi
kolme lyhyttä raporttia, jotka auttavat lukijoita ymmärtämään
jaredilaisten sisällissodan tapahtumia.

Jaredilaiset olivat kohdanneet lopun. Jäikö ketään henkiin?
Mitä profeetta Eterille tapahtui? Lukiessasi Moronin kuvausta
jaredilaisten tuhosta muista, että nefiläiset saivat aikaan

Eter 15
Jaredilaisen yhteiskunnan loppu

Eter 14
Suuren sodan ja tuhon aika

oman tuhonsa samalla tavoin. Mitä Moroni on saattanut
muistella kirjoittaessaan jaredilaisista? Mieti, mitä meidän
täytyy oppia näistä kerran niin suurista kansakunnista.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Eterin kirjan
lukua 15.

Kirjoita kirje

Kertaa kohta Et. 15:1–12 ja kirjoita kirje, jonka Koriantumr olisi
mielestäsi saattanut kirjoittaa perheelleen.

Selitä miksi

Lue huolellisesti kohta Et. 15:19 ja kirjoita kappale, jossa selität,
millä tavalla kohdassa Et. 15:13–22 kuvattu tilanne oli niin
kauhea jaredilaisille.

Mitä tästä on opittava?

Luettuasi kohdan Et. 15:19 kirjoita, minkä opetuksen arvelet
Moronin halunneen meidän oppivan jaredilaisten kansasta
(ks. myös Om. 20–22).
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Moronin kirja

Kuten huutomerkki lauseen lopussa, Moronin todistus on sopiva
päätös Mormonin Kirjalle. Herra antoi Moronille merkittävän
näyn meidän ajastamme. Puhuen meille Moroni todisti: ”Katso,
minä puhun teille, ikään kuin te olisitte läsnä, vaikka te ette ole.
Mutta katso, Jeesus Kristus on näyttänyt teidät minulle ja minä
tiedän teidän tekonne” (Morm. 8:35). Kun otamme huomioon
hänen profeetallisen näkökulmansa, on tärkeää tietää enemmän
Moronista ja hänen sanomastaan.

Kuka oli Moroni?
Vanhin Mark E. Petersen kahdentoista apostolin koorumista on
selittänyt, että Moroni ”oli elänyt Amerikassa noin 1500 vuotta
aikaisemmin ja ollut silloin Jumalan profeetta. Hän ja hänen
isänsä Mormon olivat tätä [Amerikan] maata aikaisemmin asut-
taneen kansan historioitsijoita. He kirjoittivat kansansa historian
ja kaiversivat sen kultalevyihin, jotta se säilyisi aikojen hävityk-
seltä, sillä tuolla kirjalla oli oleva tärkeä merkitys myöhempinä
aikoina”. (”Enkeli Moroni tuli”, Valkeus, huhtikuu 1984, s. 55.)

Moroni piilotti pyhän aikakirjan Kumorankukkulaan noin vuonna
421 jKr. Levyt pysyivät siellä syyskuun 22. päivään asti vuonna
1827, jolloin Moroni Herran lähettämänä enkelinä antoi levyt
profeetta Joseph Smithille käännettäväksi (ks. KH J. S. Hist. 59).

Miksi minun tulisi lukea Moronin kirja?
Moroni päätti kirjansa kaikille osoitetulla kutsulla tulla ”Kristuksen
tykö” (Moro. 10:32). Näistä luvuista löydät Moronin opetukset
siitä, kuinka se tehdään. Rehelliselle totuuden tavoittelijalle hän
selitti tavan erottaa hyvä ja paha toisistaan (ks. Moro. 7:13–19),
ja sen, kuinka voi saada tietää, että Mormonin Kirja on totta

Moroni 
(vuosien 400 ja 421 jKr. välillä)

LÄHDE

Moroni, mukana on myös 

hänen isänsä Mormonin 

opetuksia ja kirjeitä

KIRJAT

(ks. Moro. 10:4–5). Hän liitti mukaan tärkeitä yksityiskohtia, jotta
voidaan tunnistaa Jeesuksen Kristuksen tosi kirkon merkit
ja käytännöt (ks. Moro. 1–6; 8:10–12; 10:8–18). Moroni todisti,
että meidät voidaan pyhittää ja tehdä täydellisiksi ainoastaan
Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämä syvällinen sanoma on
sopiva päätös Mormonin Kirjan sanomalle, jonka tarkoitus on
vakuuttaa kaikille, että ”Jeesus on Kristus, iankaikkinen Jumala”
(Mormonin Kirjan nimisivu).

Kuvittele olevasi yksin. Sinulla ei ole kotia, sinun ystäväsi
ja kotiväkesi on tapettu, ja heidän murhaajansa yrittävät ottaa
sinut hengiltä. Tämä oli Moronin tilanne hänen päättäessään
isänsä aikakirjaa. Vaikka hän ajatteli, ettei hänellä ollut paljon
aikaa kirjoittaa, hän huolehti siitä, että hän lisäsi sen, minkä
arveli olevan arvokasta tuleville sukupolville. Lukiessasi
Moronin kirjan lukuja 1–3 kiinnitä huomiota evankeliumin
tärkeisiin oppeihin ja toimituksiin ja kirkon hallinnon
periaatteisiin.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Moro. 2

Moro. 3

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Moronin kirjan
lukuja 1–3.

Kirjoita kiitoskirje

Kertaa Moronin kirjan luku 1 ja kirjoita Moronille kiitoskirje,
jossa ilmaiset erityisesti tiedostavasi hänen kohtaamansa haasteet
ja arvostavasi hänen työtään.

Asettaa (jakeet 1, 3–4) – Antaa pappeuden valtuus jollekulle

Opetuslapset (jae 1) – Kirkon kaksitoista nefiläistä johtajaa

Moroni 1–3
Pappeuden valtuus



Selitä kirkkoon kuulumattomalle
henkilölle

Kuvittele, että kirkkoon
kuulumaton ystävä tulisi
kanssasi sakramenttikokouk-
seen ja näkisi, kun joku
konfirmoidaan kirkon
jäseneksi. Käyttäen apunasi
Moronin kirjan lukua 2
kirjoita, mitä sanoisit ystäväl-
lesi tästä toimituksesta ja
siitä voimasta, jonka kautta
Pyhän Hengen lahja annetaan.

Kirjoita luonnos

Piispasi tai seurakunnanjohtajasi on pyytänyt sinua opettamaan
eräälle nuorelle miehelle Aaronin pappeutta koskevista asioista
käyttäen apunasi Moronin kirjan lukua 3. Kirjoita luonnos siitä,
mitä opettaisit.

Vanhin David B. Haight kahdentoista apostolin koorumista on
sanonut: ”Merkittävin jumalanpalveluksen muoto sakrament-
tikokouksessa on pyhä sakramenttitoimitus, sillä se tarjoaa
tilaisuuden keskittää mielemme ja sydämemme Vapahtajaan ja
Hänen uhriinsa.” (”Sakramentti – ja uhri”, Valkeus, tam-
mikuu 1990, s. 56.) On soveliasta, että Moroni tunsi innoitusta
sisällyttää sakramenttirukoukset muistiinpanoihinsa.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen

Moroni 5:1 – Sakramentti
Puhuessaan kirkon nuorille miehille vanhin Robert D. Hales
kahdentoista apostolin koorumista on sanonut:

”Te nuoret diakonit, opettajat ja papit: Oletteko kelvolliset
osallistumaan sakramentin valmistamiseen, jakamiseen
ja siunaamiseen? Nämä ovat pyhiä tehtäviä. Leipä ja vesi ovat
Vapahtajamme ruumiin ja veren vertauskuvat; ne edustavat
Hänen sovitusuhriaan.

Moroni 4–5
Sakramenttirukoukset

Ajatelkaa tätä hetken ajan. Sakramenttipalvelu, jonka toimitatte
joka viikko, tehdään Jeesuksen Kristuksen sovituksen muistoksi.
Sovituksen suurenmoinen lahja voittaa kuoleman asettamatta
mitään ehtoja, ja se on ääretön, sillä se koskee kaikkia, jotka ovat
eläneet tai tulevat elämään kuolevaisuudessa. Sovituksen kautta
meidät kaikki vapautetaan Aadamin lankeemuksesta ja me kaikki
tulemme nousemaan kuolleista.

Jotta sovituksen täydet siunaukset voisivat vaikuttaa elämäs-
sämme ja sallia meidän palata taivaallisen Isämme luokse, meidän
on kuitenkin tehtävä parannus synneistämme ja noudatettava
uskollisesti Jumalan käskyjä. Parannuksen ja anteeksiantamisen
vapauttavat siunaukset ovat siten tärkeä osa sovitusta, mutta
ne riippuvat meidän uskollisuudestamme Jumalan käskyjen ja
toimitusten noudattamisessa.

Voi miten Jumala siunaakaan niitä kelvollisia Aaronin pappeuden
haltijoita, jotka siunaavat ja jakavat sakramentin Hänen muistok-
seen uskollisille kirkon jäsenille! Ja miten Hän siunaakaan niitä,
jotka nauttivat sakramentin kelvollisina!” (”Jos haluat päästä
sisälle elämään, noudata käskyjä”, Valkeus, heinäkuu 1996, s. 37.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tutkiessasi Moronin kirjan lukuja 4–5.

Muista liitto

Kun nautimme sakramentin, uudistamme kasteessa tekemämme
liitot. Lue huolellisesti sakramenttirukoukset kohdasta Moro. 4:3
ja 5:2 ja vastaa sitten seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitä lupauksia teet Jumalalle nauttiessasi sakramentin?

2. Mitä siunauksia Herra lupaa niille, jotka pitävät liittonsa?

3. Mainitse jokin sellainen tavoite, jonka voit asettaa itsellesi
ja joka auttaisi sinua pitämään ne liitot, jotka uudistat
sakramentin aikana.
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Onko sinusta koskaan tuntunut siltä, ettet voisi tehdä mitään
kovin tärkeää kirkossa, koska olet nuori? Moroni antoi sekä
nuorille että vanhoille joitakin perustavia ohjeita heidän
jäsenyydestään kirkossa. Lukiessasi Moronin kirjan lukua 6
esitä itsellesi seuraavat kysymykset: Mitä sellaista minä teen,
joka auttaa ravitsemaan perhettäni ja ystäviäni ”Jumalan
hyvällä sanalla”? Mitä voin tehdä auttaakseni tekemään kirkon
kokouksista hengellisesti kohottavampia?

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Moro. 6

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Moronin kirjan lukua 6.

Selitä se ystävälle

Ystäväsi on kirjoittanut sinulle kirjeen selittäen, että hän haluaa
liittyä kirkon jäseneksi. Lue kohta Moro. 6:1–4 ja kirjoita hänelle
kirje, jossa selität seuraavat asiat:

1. kastetta edeltävät vaatimukset

2. mitä Herra odottaa häneltä sen jälkeen kun hänet on kastettu

3. apu, jota hän saa muilta jäseniltä sen jälkeen kun hänet on
kastettu.

Haastattele kirkon johtajaa

Haastattele johtajaa seurakunnassasi tai perheenjäsentä ja kirjoita
hänen selityksensä seuraavista kohdan Moro. 6:5–9 ilmaisuista:

1. ”keskenään keskustelemaan sielujensa parhaasta” (jae 5)

2. ”he pitivät tarkasti vaarin siitä, ettei heidän keskuudessansa
olisi vääryyttä” (jae 7)

3. ”vahvisti heidän syyllisyytensä vanhimmille” (jae 7)

4. ”heille annettiin anteeksi” (jae 8)

5. ”kokouksensa kirkko johti Hengen vaikutuksen mukaisesti”
(jae 9).

Murtunut (jae 2) – Katuvainen Vilpittömällä mielellä (jae 8) –
Tosi tarkoituksell

Moroni 6
Kirkon tulisi kerääntyä usein yhteen

Kuinka tarkkaavaisesti kuuntelisit, jos profeetta puhuisi sinun
seurakunnassasi? Profeetta Mormon puhui kansalleen yhdessä
heidän jumalanpalveluspaikoistaan, ja Moroni liitti suuren
osan tuosta sanomasta Moronin kirjan lukuun 7. Kiinnitä
huomiota siihen, mitä Moroni opetti rukouksesta, siitä kuinka
erottaa hyvä ja paha toisistaan, ja siitä mikä tekee ihmeet
mahdolliseksi. Pohdi, mitä Mormon sanoi rakkaudesta, ja miksi
se on välttämätöntä iankaikkiselle elämälle.

Sovitus oli Kristuksen suurin rakkauden osoitus.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Moro. 7

Moroni 7:6–9 – Ovatko vaikuttimesi puhtaat?
Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin koorumista on
opettanut:

”Ei riitä, että me ainoastaan teemme oikein. Meidän täytyy tehdä
niin oikeista syistä. Nykyajan termi on hyvä motiivi. Pyhissä
kirjoituksissa tätä oikeaa mielenlaatua kuvataan usein sanoilla
vakaalla sydämellä tai rehellisin aikomuksin.

Pyhissä kirjoituksissa sanotaan selvästi, että Jumala ymmärtää
meidän motiivimme ja tuomitsee meidän tekomme sen mukaan.
Jos emme toimi oikeista syistä, meidän tekojamme ei lasketa
meille vanhurskaudeksi” (ks. Pure in Heart, 1988, s. 15).

Otollista (jae 33) – Sopivaa,
tarpeellista

Pitkämielinen (jae 45) –
On kärsivällinen eikä valita

Ei etsi omaansa (jae 45) –
Asettaa Jumalan ja muut
ensimmäiseksi

Moroni 7
Kristuksen Henki 

on annettu jokaiselle
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Moroni 7:45–47 – Mitä on rakkaus?
Vanhin C. Max Caldwell, joka palveli tuolloin seitsemänkym-
menen koorumissa, on sanonut: ”Rakkaus ei ole pelkästään
sääntö tai periaate eikä vain sana, joka kuvaa toimintaa tai asen-
netta. Se on ennemminkin sisäinen tila, jota täytyy kehittää
ja joka täytyy kokea, jotta sen voi ymmärtää. Meillä on rakkautta
silloin, kun siitä on tullut osa luonnettamme. Ihmiset, joilla on
rakkautta, rakastavat Vapahtajaa, ovat saaneet osakseen Hänen
rakkaudestaan ja rakastavat toisia samoin kuin Hän.” (”Kristuksen
rakkaus”, Valkeus, tammikuu 1993, s. 30.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä D ja kaksi tehtävistä A–C tutkiessasi Moronin kirjan
lukua 7.

Täydennä lause

Käyttäen piti kohtaa Moro. 7:1–11, täydennä seuraavat lauseet:

1. Mormon piti kansaa uskollisina kirkon jäseninä, koska . . .

2. Rukoukset, jotka eivät ole vilpittömiä, eivät hyödytä, koska . . .

Pyhien kirjoitusten hallinta –
Moro. 7:16–17

Presidentti Ezra Taft Benson on sanonut: ”Käyttäkäämme tätä
mittapuuna päättäessämme, mitä luemme, millaista musiikkia
kuuntelemme, millaista viihdettä katselemme ja millaisia ajatuksia
ajattelemme. Olkaamme enemmän Kristuksen kaltaisia.” (”Pyhä
tehtävä”, Valkeus, 1986, konferenssiraportti 156. vuosikonferens-
sista, s. 80.) Lue kohta Moro. 7:12–19 ja luettele asiat, joiden
perusteella voit tietää, onko jokin hyvää vai pahaa.

Usko, toivo ja rakkaus

Merkitse sanat usko, toivo ja rakkaus joka kerta, kun ne ilmenevät
kohdissa Moro. 7:21–48; Et. 12:3–36 ja Moro. 10:20–23. Kirjoita
lyhyesti, mitä opit uskosta, toivosta ja rakkaudesta.

Pyhien kirjoitusten hallinta –
Moro. 7:45

Luonnostele 3–5 minuutin puhe rakkaudesta liittäen mukaan
tapoja, joilla voimme tulla Vapahtajan kaltaisiksi tavallisessa
jokapäiväisessä elämässämme. Käytä kohtaa Moro. 7:45–48,
vanhin Caldwellin sanoja kohdasta ”Pyhien kirjoitusten
ymmärtäminen” sekä esimerkkejä siitä, kuinka joku voi osoittaa
Kristuksen puhdasta rakkautta.

Tiedätkö, miksi lapsia ei kasteta ennen kahdeksan vuoden ikää?
Mormon selitti syyn tähän kirjeessään pojalleen Moronille.
Moroni liitti tämän tärkeän ohjeen pyhään aikakirjaansa. Pohdi
Mormonin opetuksia ja kiinnitä huomio siihen, kuinka ne
todistavat Jeesuksen Kristuksen sovituksen voimasta.

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Moro. 8

Moroni8:8 – ”Ympärileikkauksen laki on minussa
poistettu”
Ks. Pyhien kirjoitusten opas, ”Ympärileikkaus”.

Moroni 8:8–24 – Lasten kastaminen
Vuonna 1830 profeetta
Joseph Smith sai tietää, että
”pienet lapset ovat lunastetut
maailman perustamisesta
asti” Kristuksen kautta.
He ”eivät voi tehdä syntiä,
sillä saatanalle ei ole annettu
valtaa kiusata pieniä lapsia,
ennen kuin he alkavat tulla
vastuullisiksi minun edessäni”
(LK 29:46–47). Vuotta
myöhemmin, vuonna 1831,
Herra ilmoitti profeetalle,
että lapsista tulee vastuullisia
kahdeksan vuoden iässä
(ks. LK 68:25–27).

Juhlamuotoista pilkkaa
(jakeet 9, 23) – Vakavaa
kunnioituksen puutetta

Puolueellinen (jakeet 12, 18) –
Epäreilu

Joka katsoo henkilöön
(jae 12) – Joka ei kohtele
kaikkia tasapuolisesti

Katkeruuden sapessa (jae 14) –
Ks. kohdan Al. 36:18 osio
”Pyhien kirjoitusten
ymmärtäminen” (s. 121)

Tehdä tyhjäksi (jae 20) –
Pitää arvottomana

Moroni 8
Kaste ja pienet lapset
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi Moronin kirjan lukua 8.

Mitä itse sanoisit?

Naapurisi eivät ole kirkon jäseniä. Heidän vastasyntynyt
vauvansa kuoli yhtäkkiä. Kertaa kohta Moro. 8:5–22 ja kirjoita
Mormonin opetuksiin perustuva osanottokirje. Liitä mukaan
Mormonin selitys sille, miksei pieniä lapsia tarvitse kastaa.

Yhdistä pyhien kirjoitusten kohta
kertomukseen

Lue kohta Moro. 8:25–26 ja luettele periaatteet, joita seuraavassa
kertomuksessa kuvataan:

Tuomas kastettiin eilisiltana. Hän on yhdeksäntoistavuotias
ja kuuli ensimmäisen kerran kirkosta ystävältään yliopistossa.
Sen jälkeen kun lähetyssaarnaajat opettivat häntä, hän jätti
kahvin, teen ja oluen juomisen. Hän käy mielellään kirkossa ja on
saanut uusia ystäviä. Hänen entiset ystävänsä sanovat, että hän
on muuttunut – että hän on vähän ujompi, huomaavaisempi ja
kypsempi, muttei enää yhtä hauska kuin ennen. Tuomas odottaa
innolla elämäänsä kirkossa. Hän toivoo lähtevänsä lähetystyöhön
heti, kun on ollut kirkon jäsenenä vuoden, jotta hän voisi auttaa
toisia löytämään sen, mitä hän on löytänyt.

Pian sen jälkeen kun he saapuivat luvattuun maahan, Lehi
profetoi kansalleen, että ”saatuansa näin paljon siunausta
Herran kädestä”, jos he ”hylkäävät Israelin Pyhän, totisen
Messiaan, Lunastajansa ja Jumalansa, niin katso, Vanhurskaan
tuomio on lepäävä heidän päällään” (2. Ne. 1:10). Hän sanoi,
että Jumala ”ottaa heiltä pois heidän hallussansa olevat maat,
ja hän saattaa heidät hajaannukseen ja lyödyiksi” ja että
tulee olemaan ”verenvuodatuksia ja suuria vitsauksia heidän
keskuudessansa” (jakeet 11–12). Lukiessasi Mormonin kirjettä
pojalleen Moronille kiinnitä huomiota syihin, miksi Lehin
profetia oli toteutumassa. Mitkä opetukset Moronin kirjan
luvussa 9 voivat auttaa sinua vastustamaan tämän päivän
maailmassa olevaa jumalattomuutta?

Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen
Moro. 9

Savimaja (jae 6) –
Kuolevainen ruumis

Kauhistus (jakeet 9, 13, 15) –
Vakava jumalattomuus, synti

Moroni 9
Nefiläisillä on tuskin toivoa

Moroni 9:9 – Miksi siveyden laki on niin tärkeä?
Vanhin Richard G. Scott kahdentoista apostolin koorumista on
opettanut: ”Sukupuolinen siveettömyys on esteenä Pyhän Hengen
vaikutukselle ja kaikille sen mieltä ylentäville, valaiseville ja
voimia antaville kyvyille. Se saa aikaan voimakasta fyysistä ja
emotionaalista kiihotusta. Ajan mittaan se saa aikaan sammumat-
toman himon, joka ajaa uhrinsa yhä vakavampiin synteihin.
Se synnyttää itsekkyyttä ja voi tuottaa aggressiivisia tekoja kuten
raakuus, abortti, seksuaalinen hyväksikäyttö ja väkivaltarikokset.
Sellainen kiihotus voi johtaa homoseksuaalisiin tekoihin, ja
ne ovat pahoja ja ehdottomasti vääriä.” (”Oikeiden valintojen
tekeminen”, Valkeus, tammikuu 1994, s. 36.)

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävät A ja B tutkiessasi Moronin kirjan lukua 9.

Esitä todisteita

Kohdassa Moro. 9:4 Mormon pelkäsi, että Herran Henki oli
jättänyt nefiläiset.

1. Kertaa kohta Moro. 9:1–20 ja kirjoita kymmenen lausetta, jotka
osoittavat Mormonin havainnon pitävän paikkansa.

2. Lue jakeet 21–26 ja kirjoita kappale, joka mielestäsi kiteyttää
Mormonin tunteet.

3. Vastaa kysymyksiin, jotka Mormon esitti pojalleen jakeissa
13–14.

4. Kerro mitä ”tuntoa vailla” (jae 20) mielestäsi tarkoittaa. Mitä
todisteita tästä tilasta näet tänä päivänä?

Kerro mielipiteesi

Lue kohta Moro. 9:9 ja selitä, miksi uskot siveellisyyden ja
puhtauden olevan ”kaikkea muuta kalliimpaa ja arvokkaampaa”.
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Lukuvuoden alussa aloit päivittäin
tutkia Mormonin Kirjaa, joka todistaa
Jeesuksesta Kristuksesta ja pelastus-

suunnitelmasta. Nyt on aika
arvioida tunteitasi ja todistustasi

Mormonin Kirjasta. Sinun
todistuksesi tulisi olla entistä

voimallisempi, sillä olet
soveltanut itseesi monia
tässä kirjassa opetettuja
pelastavia periaatteita.

Sen, että luet Mormonin Kirjan
viimeistä lukua, ei pitäisi olla viimeinen

kerta, kun luet ja tutkit tätä pyhää aikakirjaa. Tee tämän
kirjan tutkimisesta elinikäinen toiminta, joka auttaa sinua
tulemaan Kristuksen tykö ja tulemaan täydelliseksi Hänessä
(ks. Moro. 10:32).

Pyhien kirjoitusten tutkiminen
Tee tehtävä A ja yksi tehtävistä B–D tutkiessasi Moronin kirjan
lukua 10.

Pyhien kirjoitusten hallinta –
Moro. 10:4–5

1. Lue kohta Moro. 10:3–7 ja
luettele, mitä meidän tulisi
tehdä voidaksemme
”kaikesta tietää totuuden”.

2. Kirjoita päiväkirjamerkintä,
johon sisältyy 1) todistuksesi
Mormonin Kirjasta, 2) millä
tavalla noissa jakeissa
olevien neuvojen seuraaminen
on auttanut todistustasi
kasvamaan ja 3) millä tavalla
todistuksesi on muuttunut, 

kun olet tutkinut Mormonin Kirjaa tämän vuoden ajan
seminaarissa.

Moroni 10
A Todistus Mormonin Kirjasta

Tunnista Hengen lahjat

Kohdasta Moro. 10:8–19 voit löytää esimerkkejä Hengen lahjoista.

1. Kirjoita vihkoosi Moronin mainitsemat lahjat.

2. Miksiköhän nämä Jumalan lahjat on annettu ihmisille?

3. Selitä, millä tavalla näiden lahjojen saaminen voi auttaa sinua,
perhettäsi ja muita palvelemaan.

Täydennä lause

Käyttäen apunasi sitä, mitä opit kohdasta Moro. 10:24–29,
täydennä seuraavat lauseet:

1. Voi niitä, jotka kuolevat synneissänsä, sillä . . .

2. Kaikki tulevat tietämään totuuden, kun. . .

3. On mahdollista tietää totuus, koska. . .

Muistele kokemusta

Ajattele kokemuksiasi seminaarissa tänä vuonna ja vastaa
seuraaviin kysymyksiin kohdasta Moro. 10:32–34:

1. Jae 32: Mainitse jokin kokemus, joka on auttanut sinua tulemaan
Kristuksen tykö ja luopumaan kaikesta jumalattomuudesta.

2. Jae 33: Mainitse yksi opetus, jonka voit muistaa tämän vuoden
tutkimisesta ja joka auttoi sinua haluamaan tulla pyhäksi ja
tahrattomaksi.

3. Jae 34: Kuka toinen Mormonin Kirjan profeetta opetti samaa
oppia kuin Moroni tässä jakeessa (ks. MK Jaak. 6:13)?
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Mormonin Kirjassa esiintyvien
paikkojen mahdollinen sijainti
(suhteessa toisiinsa)

Pohjoisenpuoleinen maa

Autiomaa

Kapea kannas

Runsaudenmaa

Pohjoinen meri
Pohjoinen meri

Mulek Omner
Gid

Morianton
Lehi

Jerson
Moroni

Gideon

Ammoniha
Mantin
kukkula

Amnihun kukkula

Antionum

Nefiha

Aaron
Juudea

Siidom
Nooa

MiinonAntipara

Kumeni Seesrom

Melek
Manti

Riplan kukkula

Etelänpuoleinen
erämaa

Hermountsin
erämaa

Siidonin virta

Kapea erämaakaistale

Itäinen erämaa

Itäinen meri

Läntinen meri

Amulon

HeelamNefi (Lehi-Nefi)

Mormon

Siilom
Middoni

Midian
Jerusalem

Semlon

Siimnilom

Ensimmäinen perintömaa

LemuelIsmael

Sarahemla

Mormonin Kirjassa esiintyvien paikkojen keskinäiset sijainnit perustuvat sisäisiin todisteisiin. 
Tämän kartan paikkoja ei pitäisi yrittää yhdistää varsinaisen maantieteellisen kartan paikkoihin. 
Tämän kartan on alunperin valmistanut Daniel H. Ludlow ja sitä käytetään tässä hänen luvallaan.    
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