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Vapahtaja opetti tottelevaisuuden ja käskyjen opettelemisen tärkeyden, kun
Hän sanoi: ”Sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten
valtakunnassa suureksi.” (Matt. 5:19) Sinulle on annettu pyhä velvollisuus
auttaa lapsia oppimaan, kuinka he pitävät kastesitoumuksensa ja
palvelevat. Kun jokainen tyttö valmistautuu tullakseen nuoreksi naiseksi ja
jokainen poika valmistautuu tullakseen nuoreksi mieheksi ja saadakseen
pappeuden, sinulla on tärkeä vaikutus heidän elämäänsä.

Vuonna 1831 vähän sen jälkeen, kun kirkko järjestettiin, Vapahtaja opetti,
että opettajat ”opettakoot evankeliumini periaatteita, jotka ovat Raamatussa
ja Mormonin Kirjassa, jossa on minun evankeliumini täyteys” (LK 42:12).
Nämä olivat ainoat saatavissa olevat pyhät kirjoitukset siihen aikaan.
Nykyään opettajilla on vastuu opettaa pyhää totuutta kaikista ohjekirjoista,
mukaan lukien Opin ja Liittojen Kirja ja Kallisarvoinen Helmi, jotka auttavat
lapsia saamaan lisää uskoa Jumalaan ja Hänen Poikaansa Jeesukseen
Kristukseen.

Oppikurssit Kaikki 1. tammikuuta 8–11-vuoden ikäiset lapset saavat opetusta yhdestä
Alkeisyhdistys 4, 5, 6 ja 7 oppikirjasta. Kunakin vuonna käytetään vain yhtä
oppikirjaa kaikille tähän ikäryhmään kuuluville lapsille. Jokainen oppikurssi
perustuu yhteen pyhien kirjoitusten kirjaan: Alkeisyhdistys 4 Mormonin
Kirjaan, Alkeisyhdistys 5 Opin ja Liittojen Kirjaan, Alkeisyhdistys 6 Vanhaan
Testamenttiin ja Alkeisyhdistys 7 Uuteen Testamenttiin. Neljässä vuodessa
lapset ovat opiskelleet kaikki ohjekirjat.

Paikallisista tarpeista ja 8–11-vuotiaiden lasten lukumäärästä riippuen
voidaan järjestää oma luokka jokaista ikäryhmää varten, yhdistettyjä luokkia
tai eri luokat pojille ja tytöille. Olipa luokkasi järjestetty miten tahansa, sinun
tulee huolehtia siitä, että jokainen lapsi saa riittävästi huomiota osakseen.

Kun lapset täyttävät 12 vuotta, he siirtyvät Nuoriin Naisiin tai Aaronin
pappeuteen. He osallistuvat kuitenkin edelleen Alkeisyhdistyksen luokkaan
pyhäkoulun aikana tammikuun ensimmäiseen viikkoon asti, jolloin he
siirtyvät pyhäkouluun.

Tähän oppikirjaan sisältyy erikoisoppiaihe ”Pappeus voi tuoda elämäämme
siunauksia”. Yksitoistavuotiaiden lasten opettajat käyttävät tätä oppiaihetta
siinä vaiheessa, kun pojat valmistautuvat tulemaan diakoneiksi ja kun tytöt
siirtyvät Nuoriin Naisiin. Opeta tämä oppiaihe ennen kuin ensimmäinen lapsi
luokallanne täyttää 12 vuotta. Rukoile Herran johdatusta, kun valmistaudut ja
opetat tämän oppiaiheen, jotta lapset ymmärtäisivät, mitä pappeus tarkoittaa,
kuinka se voi tuoda heidän elämäänsä siunauksia ja kuinka he voivat täyttää
velvollisuutensa kunnioittaa pappeutta.

Tämä oppikirja keskittyy Mormonin Kirjan opetuksiin. Kun kerrot lapsille
näistä opetuksista ja keskustelette niistä, lasten pitäisi oppia ymmärtämään
Jeesuksen Kristuksen tehtävä ja sovitus sekä saada suurempi usko ja

Tämän 
oppikirjan käyttö 
opetuksessa

Neuvoja opettajalle

V
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VI

todistus Hänestä. Heidän tulee oppia soveltamaan Jeesuksen Kristuksen
opetuksia omaan elämäänsä ja saada voimakkaampi halu pitää Hänen
käskynsä.

Kehota lapsia lukemaan Mormonin Kirjaa kotona, niin että he saavat tietää
profeetoista, jotka palvelivat Amerikan mantereella, ja Vapahtajan
palvelutyöstä nefiläisten keskuudessa. Kun lapset saavat tietoa näistä
profeetoista ja Vapahtajasta, he haluavat seurata heidän innoitettua
esimerkkiään ja opetuksiaan ja haluavat tulla enemmän heidän
kaltaisikseen. Ne tärkeät totuudet, joita lapset oppivat Vapahtajan ja Hänen
profeettojensa opetuksista, valmistavat heitä pitämään liitot ja palvelemaan
kirkossa koko elämänsä ajan. Nämä totuudet antavat heille myös voimaa
vastustaa kiusauksia nykyajan maailmassa.

Täyttääksesi pyhän tehtäväsi lasten opettajana sinun tulee valmistautua
sekä henkisesti että hengellisesti. Tähän valmistautumiseen kuuluu, että
ymmärrät opettamasi periaatteet ja että sinulla on todistus niistä. Vapahtaja,
kaikkein suurin opettaja, opetti meille paljon sellaista, mitä me voimme
käyttää hyväksemme valmistautuessamme opettamaan Hänen
evankeliumiaan muille:

• Etsi nöyrästi Henkeä rukouksessa. Herra on sanonut: ”Ole nöyrä, niin
Herra, sinun Jumalasi, taluttaa sinua kädestä ja vastaa rukouksiisi.” 
(LK 112:10) Jos me olemme nöyriä, meillä on oikeus tietää, kuinka Herra
haluaa meidän opettavan Hänen lapsiaan.

• Tutki pyhiä kirjoituksia ja elävien profeettojen sanoja. Herran sanojen
tutkimisessa ja mietiskelemisessä on suuri voima. Hän antoi meille
käskyn: ”Pyri ensin saamaan itsellesi minun sanani, ja sitten on kielesi
kirpoava; sitten, jos niin halajat, olet saava minun Henkeni ja minun
sanani, Jumalan voiman, ihmisten saamiseksi vakuuttuneiksi.” (LK 11:21)

Myöhempien aikojen profeetta, presidentti Ezra Taft Benson, on
tähdentänyt tarvettamme tutkia Herran sanoja: ”Kehotan teitä
päättämään jälleen, että tutkitte pyhiä kirjoituksia. Uppoutukaa niihin
päivittäin, niin teillä on Hengen voima apunanne kutsumuksissanne.”
(”Sanan voima”, Valkeus, 1986, konferenssiraportti 156. huhtikuun
yleiskonferenssista, s. 83)

• Pidä liittosi. Kykysi saada Hengen johdatusta riippuu siitä, kuinka
uskollisesti pidät liitot, jotka olet solminut taivaallisen lsän kanssa. Olet
myös hyvänä esimerkkinä, kun noudatat tarkoin näitä liittoja (ks. LK
42:13). Kun lapset näkevät rakkautesi Vapahtajaan ja päättäväisyytesi
elää evankeliumin mukaan, heissä kasvaa halu seurata Häntä.

• Etsi keinoja, joilla voit auttaa lapsia tuntemaan Vapahtajan rakkauden.
Kerro heille usein, kuinka paljon rakastat heitä ja kuinka arvostat heitä ja
heidän kykyjään. Rakkautesi ja ystävällisyytesi auttavat lapsia
ymmärtämään, miten taivaallinen lsä ja Jeesus Kristus rakastavat heitä.
Näin he myös oppivat rakastamaan muita.

Tämä oppikirja auttaa sinua suunnittelemaan oppiaiheita, jotka keskittyvät
pyhiin kirjoituksiin. Oppiaiheissa käytetään sellaisia otteita ja kohtia
Mormonin Kirjasta, joiden avulla lapset oppivat ymmärtämään evankeliumin
periaatteita. Oppiaiheissa ei neuvota yksityiskohtaisesti, kuinka pyhien
kirjoitusten kohdat tulee opettaa. Kun valmistaudut ja opetat Hengen avulla,
autat lapsia ymmärtämään paremmin pyhien kirjoitusten kohdat, niiden
sisältämät periaatteet ja sen, kuinka lapset voivat käyttää näitä periaatteita

Oppiaiheiden
valmistaminen

Oma
valmistautumisesi
opettamiseen
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VII

elämässään. Kun suunnittelet oppiaiheesi hyvin ja teet niistä
mielenkiintoisia, lapset innostuvat kuuntelemaan ja oppimaan.

Seuraavat askeleet auttavat sinua valmistautumaan tehokkaammin
opettamaan luokkasi lapsia:

1. Tutki rukoillen oppiaiheen tavoite ja ne pyhien kirjoitusten kohdat, jotka
on mainittu kohdassa ”Valmistelut”, viikkoa tai kahta ennen kuin opetat
oppiaiheen. Lue uudelleen oppiaiheen tavoite ja pyhien kirjoitusten
kohdat ja mieti, kuinka ne sopivat luokkasi lapsiin. Kysy itseltäsi: ”Mitä
taivaallinen lsä haluaa kunkin lapsen oppivan ja tekevän tämän
oppiaiheen seurauksena? Kuinka tämä oppiaihe auttaa lapsia
vahvistumaan uskossa Jeesukseen Kristukseen, vahvistamaan
todistustaan ja vastustamaan kohtaamiaan paholaisen kiusauksia?”
Kirjoita mieleesi tulevat ajatukset muistiin.

Kirja Evankeliumin periaatteet (31110 130) on tarkoitettu
henkilökohtaiseksi opiskeluoppaaksi evankeliumin perusperiaatteista ja
-opeista. Joidenkin oppiaiheiden kohdassa ”Valmistelut” on mainittu
tiettyjä Evankeliumin periaatteet -kirjan lukuja. Nämä luvut voivat auttaa
sinua valmistautuessasi opettamaan oppiaiheeseen sisältyvän
periaatteen tai opin. Voit saada kirjan seurakuntakirjastosta tai ostaa sen
paikallisesta jakelukeskuksesta.

2. Päätä, käytätkö ehdotettua huomion herättämiseksi suunniteltua
toimintaa oppiaiheesta vai keksitkö sellaisen itse, mutta huolehdi siitä,
että se sopii kyseisen pyhien kirjoitusten kohdan opettamiseen ja liittyy
siihen jollakin tavoin.

3. Oppiaiheissa ei kerrota, kuinka sinun tulee opettaa pyhien kirjoitusten
kohdat; sinun tulee etsiä Hengen apua päättäessäsi, mitä ja kuinka
opetat ne. Käytä eri opetusmenetelmiä viikoittain (ks. kohta ”Pyhien
kirjoitusten opettaminen” jäljempänä). Suunnittele, miten saat luokan
jäsenet mahdollisimman hyvin mukaan oppimistoimintaan, ja opeta
oppiaihe niin, että lapset pystyvät kertomaan pyhien kirjoitusten kohdan
uudelleen muille.

4. Valitse kohdasta ”Keskustelua ja sovelluskysymyksiä” ne kohdat, jotka
parhaiten auttavat lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdat ja
käyttämään niitä omassa elämässään. Voit käyttää kysymyksiä milloin
tahansa oppiaiheen aikana. Sinun ei tarvitse käyttää niitä kaikkia.

5. Lue kohta ”Toimintaehdotuksia” ja suunnittele, miten ja milloin käytät niitä
ehdotuksia, jotka auttavat mielestäsi parhaiten luokkasi lapsia
ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja oppiaiheen tarkoituksen.
Jokainen luokka on erilainen, joten sellainen toiminta, joka toimii hyvin
yhdessä luokassa, ei ehkä toimikaan toisessa luokassa.

6. Suunnittele, millaisten omien kokemusten kertominen tukee oppiaiheen
tavoitetta. Anna Hengen ohjata, kun kerrot kokemuksistasi luokalle tai
kun luokan jäsenet kertovat kokemuksistaan sinulle ja toisilleen.
Muutamat omat tai perheen kokemukset ovat niin pyhiä tai
henkilökohtaisia, ettei niitä pidä käsitellä julkisesti.

Sinun tulee aina etsiä Hengen johdatusta, kun valmistat ja opetat
oppiaiheita (ks. Al. 17:2–4; LK 42:12–14; 50:17–22). Henki auttaa sinua
tietämään, kuinka teet oppiaiheistasi mielenkiintoisia ja merkityksellisiä
lapsille.

Pyhien kirjoitusten
opettaminen
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VIII

Muutamat luokkasi lapsista eivät ehkä osaa käyttää pyhiä kirjoituksia. Kun
luette yhdessä, käyttäydy hienotunteisesti niitä luokkasi jäseniä kohtaan,
jotka tarvitsevat apua kohdan etsimisessä. Voit opettaa vuoden alussa
etenkin pienemmille lapsille, kuinka he löytävät pyydetyt kohdat.

Kokeile erilaisia aineiston esittämistapoja pitääksesi yllä lasten
mielenkiinnon. Seuraavat ehdotukset auttavat sinua vaihtelemaan
opetustapaasi.

1. Kerro pyhien kirjoitusten kohta omin sanoin. Yritä auttaa lapsia
kuvittelemaan mielessään tapahtumat ja ihmiset. Auta lapsia
ymmärtämään, että ihmiset, joista kerrot, ovat oikeasti eläneet ja
tapahtumat ovat oikeasti tapahtuneet.

2. Pyydä lapsia lukemaan kohta tai valitut kohdat suoraan pyhistä
kirjoituksista. Pidä mielessäsi, etteivät kaikki lapset ehkä lue hyvin ja ettei
lukutaito riipu iästä. Jos kaikki lapset osaavat lukea, voit antaa heidän
lukea muutaman minuutin hiljaa itsekseen. Sitten voitte keskustella
luetusta. Auta lukemisen jälkeisessä keskustelussa lapsia ymmärtämään
vaikeat sanat ja kohdat.

3. Käytä pyhien kirjoitusten kohdan käsittelyssä ehdotettuja kuvia, jotta
lapset saisivat tapahtumista mielikuvan. Useimmissa oppiaiheissa on
ehdotettu sopivia kuvia kohdassa ”Tarvittavat välineet”. Kuvat on
numeroitu ja löytyvät oppikirjasta. Muutamat kuvista ovat myös
Evankeliumiaiheisessa kuvastossa ja voivat löytyä seurakunta-
kirjastosta (varastonumerot mainitaan kohdassa ”Tarvittavat välineet”).
Näiden kuvien takana on yhteenveto kuvaan liittyvästä pyhien kirjoitusten
kohdasta. Voit käyttää myös muita oppiaiheeseen sopivia kuvia.

4. Pyydä lapsia näyttelemään pyhien kirjoitusten kohta. (Huolehdi siitä, ettei
näytteleminen vähennä pyhien kirjoitusten pyhyyttä.) Voit tuoda
yksinkertaisia lavasteita kuten viitan, huivin jne. ja antaa lasten näytellä
kohdan kokonaan tai osia siitä. Kysy heiltä, miltä heistä tuntuisi, jos he
olisivat se henkilö, jota he esittävät.

5. Piirrä tauluun yksinkertaisia hahmoja tai käytä kuvia tai leikkeitä, kun
kerrot tai luet pyhien kirjoitusten kohdan.

6. Järjestä lukuteatteri, jossa muutamat lapset esittävät pyhien kirjoitusten
henkilöiden osat. Silloin kun se on mahdollista, pyydä lapsia lukemaan
vuoropuhelu suoraan pyhistä kirjoituksista.

7. Pyydä jotakuta isää tai äitiä tai seurakunnan tai luokan jäsentä
esittämään käsiteltävä kertomus. Anna tälle henkilölle viikko tai pari
valmistautumisaikaa ja muista ilmoittaa hänelle, kuinka paljon hän saa
käyttää aikaa esitykseen.

8. Järjestä lapsille yksinkertainen koe, joko rastitustehtävä tai lyhyitä
vastauksia edellyttävä kysely, ennen kuin opetat pyhien kirjoitusten
kohdan. Selitä luokalle, että haluat ottaa selville, kuinka paljon he jo
tietävät kohdasta. Järjestä sitten heille sama koe jälkikäteen, niin että he
näkevät, mitä ovat oppineet.

9. Kirjoita tauluun kohdan tärkeät sanat tai nimet. Pyydä lapsia
ilmoittamaan jollakin tavoin, kun sanot kyseiset sanat tai nimet
kertoessasi kohdan tapahtumat. Auta lapsia kasvattamaan
sanavarastoaan, niin että he ymmärtävät paremmin pyhiä kirjoituksia ja
nauttivat niiden lukemisesta kotona.
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IX

10. Ennen kuin ryhdyt opettamaan, kirjoita kohtaa koskevia kysymyksiä
tauluun. Kun lapset kuulevat vastauksen kysymykseen, pysähtykää
keskustelemaan siitä.

11. Esitä kertomus, ja anna lasten sitten vapaaehtoisesti kertoa uudelleen
lempikohtansa. Voit pyytää yhtä luokan jäsentä aloittamaan kertomisen
ja muita jatkamaan tietystä kohdasta.

12. Kuunnelkaa äänite kohdasta valituista jakeista.

13. Leikkikää Etsi pari -leikkiä. Varaa neljästä kahdeksaan 8 x 12 cm
kokoista korttia tai paperilappua. Kirjoita esimerkiksi puoleen korteista
yksityiskohtia Lehin unesta ja toiseen puoleen niiden tulkinta. Sekoita
kortit tai paperit ja pane ne alassuin pöydälle tai lattialle. Pyydä lapsia
tulemaan yksi kerrallaan kääntämään kaksi korttia. Lue ääneen, mitä
kussakin kortissa sanotaan. Jos kortit kuuluvat yhteen, ne jätetään
pöydälle oikein päin. Jos kortit eivät kuulu yhteen, ne käännetään
alassuin ja toinen lapsi saa vuoron. Jatkakaa, kunnes kaikille korteille on
löytynyt pari.

Voit esimerkiksi käyttää seuraavia viittä paria Lehin unesta (1. Ne. 8; 11).
Keksi kolme muuta paria lisätäksesi lasten kiinnostusta.

1. pari: Puu – Jumalan rakkaus
2. pari: Rautakaide – Jumalan sana
3. pari: Hedelmä – lankaikkinen elämä
4. pari: Pimeyden sumu – Kiusaukset
5. pari: Suuri ja avara rakennus – Maailman ylpeys
6. pari: Tähti – Tähti
7. pari: Kuu – Kuu
8. pari: Aurinko – Aurinko

14. Leikkikää kysymysleikkiä. Pane purkkiin tai laatikkoon kysymyksiä ja
pyydä luokan jäseniä vuorollaan nostamaan yksi ja vastaamaan siihen.

Osallistuminen keskusteluihin ja muihin oppimistoimintoihin auttaa lapsia
oppimaan evankeliumin periaatteita. Seuraavat ohjeet voivat auttaa sinua
esittämään merkityksellisiä kysymyksiä ja innostamaan luokkaa
keskusteluun:

1. Esitä kysymyksiä ja anna niihin sopivia viitteitä, niin että luokan jäsenet
voivat etsiä vastaukset pyhistä kirjoituksista.

2. Esitä kysymyksiä, joihin ei voi vastata ”kyllä” tai ”ei” vaan joita on
pohdittava ja joista syntyy keskustelua. Kysymykset, jotka alkavat
sanoilla missä, kuinka, kuka, mitä, milloin ja miksi ovat yleensä
tehokkaampia.

3. Ota keskusteluun mukaan sellaisia luokan jäseniä, jotka eivät yleensä
osallistu, puhuttelemalla heitä nimeltä ja esittämällä heille jokin kysymys,
johon he mielestäsi osaavat vastata. Anna heille aikaa vastata. Auta heitä
tarvittaessa, mutta vasta sitten, kun heillä on ollut aikaa miettiä ja
vastata.

4. Kannusta lapsia kertomaan ajatuksiaan siitä, mitä he oppivat pyhistä
kirjoituksista. Sano jotakin myönteistä heidän ajatuksistaan.

5. Kiitä lapsia vilpittömästi, kun he vastaavat kysymyksiin. Auta heitä
ymmärtämään, että heidän ajatuksensa ja tunteensa ovat tärkeitä. Ole
hienotunteinen niitä lapsia kohtaan, jotka eivät halua osallistua.

Luokan keskustelun
johtaminen
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Auta lapsia soveltamaan elämäänsä sitä, mitä he ovat oppineet. Nefi
neuvoi, että meidän tulee soveltaa ”kaikkia kirjoituksia meihin, jotta se . . .
olisi . . . meille hyödyksi ja opiksi” (1. Ne. 19:23). Seuraavat ajatukset voivat
auttaa sinua suorittamaan tämän tehtävän:

1. Kun Henki kehottaa, todista opettamistasi totuuksista. Oppiaiheesi ovat
voimallisempia, kun opetat vilpittömästi ja vakaumuksella.

2. Kehota lapsia lukemaan pyhiä kirjoituksia kotona itsekseen ja perheensä
kanssa. Kehota lapsia tuomaan omat pyhät kirjoitukset mukanaan
luokkaan. Ellei lapsilla ole omia pyhiä kirjoituksia tai he unohtavat tuoda
ne, varaa ylimääräisiä kirjoja lasten käyttöön. Jos seurakunnassa on
kirjasto, voit pyytää kirjat lainaksi sieltä.

3. Pyydä lapsia kertomaan, mitä he ovat oppineet. Kysy heiltä, kuinka he
voivat käyttää oppiaiheessa opetettuja evankeliumin periaatteita omassa
elämässään.

4. Menettele kuten uutistoimittaja ja haastattele lapsia aivan kuin he olisivat
niitä ihmisiä, joista luette pyhistä kirjoituksista. Pyydä heitä kertomaan
yksityiskohtaisesti pyhien kirjoitusten tapahtumista ja siitä, mitä heidän
mielestään tapahtui.

5. Jaa luokka kahteen tai useampaan ryhmään. Kun olette käsitelleet jonkin
pyhien kirjoitusten kohdan, pyydä kutakin ryhmää kirjoittamaan muistiin
tärkeät periaatteet. Anna ryhmien sitten vuorollaan kertoa, kuinka nämä
periaatteet sopivat heidän elämäänsä.

6. Järjestä pyhien kirjoitusten metsästys: Kehota luokan jäseniä koko
vuoden ajan alleviivaamaan sellaisia kohtia, jotka ovat heille tärkeitä. He
voivat esimerkiksi alleviivata kohdat 1. Ne. 2:16; 1. Ne. 3:7 tai 1. Ne. 4:6.
Anna heille sitten jokin vihje, kuten tapahtuma, tilanne tai ongelma ja
pyydä heitä etsimään siihen sopiva pyhien kirjoitusten kohta. Pyydä
lapsia, jotka löytävät kohdan heti, auttamaan muuta luokkaa löytämään
se. Pyydä heitä sitten kertomaan, miksi tämä kohta sopii vihjeeseen.

7. Kerro erityisistä tilanteista, jolloin olet nähnyt lasten noudattavan
puheena olevia periaatteita. Jos opetat esimerkiksi oppiaihetta
ystävällisyydestä, voit kertoa tilanteista, jolloin olet nähnyt lasten olevan
ystävällisiä toisilleen.

8. Tarkista, suoritetaanko tehtävät. Kun annat tehtävän tai haasteen, muista
kysyä siitä lapsilta seuraavan sunnuntain oppiaiheen alussa.

Ulkoa oppiminen voi olla tehokas tapa opettaa evankeliumin totuuksia.
Useimmat lapset pitävät ulkoa opettelemisesta, kun käytät hauskoja ja
luovia keinoja. Seuraavat ehdotukset ovat mukavia tapoja auttaa lapsia
opettelemaan ulkoa pyhien kirjoitusten kohtia:

1. Kirjoita tauluun tai laadi luettelo ulkoa opeteltavien sanojen ensimmäisistä
kirjaimista. Voit esimerkiksi tehdä seuraavanlaisen luettelon ensimmäisen
uskonkappaleen sanoista:

M u J i l j h P J K j P H
Osoita kirjaimia, kun sanot niitä vastaavan sanan. Toista kohta
muutamaan kertaan, ja anna lasten toistaa se perässä sitä mukaa kuin
pystyvät. Ennen pitkää he tulevat toimeen ilman luetteloa.

Lasten auttaminen
pyhien kirjoitusten
kohtien ulkoa
oppimiseen

Lasten auttaminen
pyhien kirjoitusten
soveltamisessa
elämäänsä
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XI

2. Jaa kohta lyhyiksi lauseiksi. Toista jokainen lause ääneen aloittamalla
lopusta ja etenemällä alkuun, niin että lapset toistavat ensin kaikkein
vähiten tunnetun kohdan. Esimerkiksi kohdassa Al. 37:35 lapset voivat
sanoa ensin ”nuoruudessasi opi pitämään Jumalan käskyt” muutamaan
kertaan. Sitten he voivat lisätä seuraavan lauseen: ”ja opi viisautta
nuorena ollessasi”. Sitten he voivat toistaa koko jakeen.

3. Jos lapset osaavat lukea hyvin, kirjoita kohta paperiin jokaiselle lapselle.
Leikkaa jokaisen lapsen paperi sana- tai lauseliuskoiksi. Kun olette
sanoneet kohdan yhdessä muutamaan kertaan, anna lapsille sanaliuskat
ja pyydä heitä itsekseen tai luokkana järjestämään sanaliuskat oikeaan
järjestykseen.

4. Toista kohta useaan kertaan ja pidä taukoa sopivissa kohdin, niin että
yksi lapsi kerrallaan sanoo seuraavan sanan tai lauseen. Pyydä sitten
toista lasta lisäämään muutama sana. Jatkakaa, kunnes kaikki lapset
ovat saaneet lisätä jonkin kohdan ainakin kerran.

5. Käytä musiikkia muistamisen helpottamiseksi.

6. Jaa lapset kahteen ryhmään. Anna kummankin ryhmän vuorollaan
toistaa sanat tai lauseet järjestyksessä. Voit antaa ensimmäisen ryhmän
sanoa ensimmäisen sanan, toisen ryhmän toisen ja niin edelleen, kunnes
kohta on sanottu kokonaan.

7. Valitse kohta, jonka haluat lasten oppivan ulkoa. Kirjoita kohta tauluun tai
paperiin. Toista se moneen kertaan ja peitä tai pyyhi pois vähitellen yhä
useampia sanoja, kunnes lapset ovat oppineet koko kohdan ulkoa.

Jos saat oppiaiheen päätökseen, ennen kuin luokalle varattu aika on
käytetty, voit improvisoida toimintaa loppuajaksi. Seuraavat ehdotukset
voivat auttaa sinua käyttämään tämän ajan tehokkaasti:

1. Pyydä lapsia kertomaan lempikertomuksiaan pyhistä kirjoituksista.

2. Järjestä pyhien kirjoitusten etsintä antamalla lapsille vihjeitä tärkeistä
viitteistä, jotka he ovat jo alleviivanneet. Anna heidän etsiä oikea kohta
pareittain tai pienissä ryhmissä.

3. Auta lapsia opettelemaan ulkoa oppiaiheeseen sisältyvä pyhien
kirjoitusten kohta tai uskonkappale, jota oppiaiheessa käsiteltiin.

4. Pyydä lapsia kertomaan ajatuksiaan siitä, kuinka he voivat käyttää
oppiaiheen periaatteita kotona, koulussa ja ystäviensä kanssa.

5. Jaa luokka ryhmiin ja pyydä lapsia vuorollaan esittämään toisilleen
kysymyksiä oppiaiheesta.

6. Pyydä jokaista lasta piirtämään oppiaiheeseen liittyvä kuva tai
kirjoittamaan lainaus, jonka he voivat viedä kotiin ja panna näkyvään
paikkaan muistuttamaan oppiaiheen tavoitteesta.

7. Pyydä lapsia alleviivaamaan viitteitä tulevaa opiskeluaan varten. Voit
pyytää lapsia alleviivaamaan ne jakeet, joista he erityisesti pitivät
oppiaiheessa, tai voit ehdottaa jakeita, jotka mielestäsi muistuttavat
lapsia oppiaiheen tarkoituksesta.

8. Auta lapsia opettelemaan ulkoa pyhien kirjoitusten kirjojen nimet
järjestyksessä. Mormonin Kirjan kirjojen nimet ovat myös Lasten
laulukirjassa sivulla 63.

Ylimääräisen ajan
käyttäminen 
viisaasti
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XII

9. Kertaa aiempien oppiaiheiden periaatteita tai pyhien kirjoitusten
kertomuksia.

Musiikki voi täydentää ja vahvistaa evankeliumin oppimista. Usein lapset
muistavat ja oppivat paremmin musiikin avulla.

Vaikka et olisikaan muusiikintuntija, voit käyttää sellaista musiikkia, jonka
avulla lapset tuntevat Hengen ja oppivat evankeliumia. Voit käyttää
luokassa äänitteitä tai pyytää ryhmää esiintymään oppiaiheen alussa tai
aikana tähdentääksesi jotakin periaatetta. Voitte myös laulaa tai lukea
laulujen sanat, niin että saat lapset mukaan oppiaiheeseen.

Yhteinen tuokio Toisinaan luokkaa pyydetään esittämään yksinkertainen evankeliumiin
liittyvä esitys Alkeisyhdistyksen yhteisessä tuokiossa. Nämä esitykset voivat
olla oppiaiheista, ne vaativat hieman harjoittelua, ja niiden tulee vahvistaa
opettamiasi periaatteita. Voit käyttää seuraavia ehdotuksia yhteisessä
tuokiossa:

1. Esittäkää roolileikkinä jokin kertomus pyhistä kirjoituksista.

2. Lausukaa ulkoa opettelemianne pyhien kirjoitusten kohtia.

3. Lausukaa uskonkappale ulkoa ja selittäkää, mitä se tarkoittaa.

4. Esittäkää roolileikkinä, kuinka jokin evankeliumin periaate toimii
nykyaikana.

Uskonkappaleet Sinun tulee liittää uskonkappaleet oppiaiheisiisi ja kehottaa jokaista lasta
opettelemaan ne, ennen kuin hän lähtee Alkeisyhdistyksestä. Auta lapsia
kaikissa mahdollisissa tilanteissa opettelemaan ulkoa uskonkappaleita ja
ymmärtämään ne.

Auttaaksesi lapsia oppimaan ja saamaan itseluottamusta sinun tulee
ymmärtää heidän tarpeitaan ja iälle ominaisia piirteitään ja suunnitella heille
sopivaa toimintaa ja oppiaiheita. Lisää tietoa tämänikäisten lasten piirteistä
on kirjassa. Opettaminen – ei suurempaa kutsumusta (33043 130),
s. 70–73.

Piirteitä

Fyysisiä

Kasvaa välillä hitaasti, välillä nopeasti.
Voi olla kömpelö.
Nauttii toimimisesta ryhmässä.

Henkisiä

On innokas oppimaan.
Ajattelee menneitä kokemuksia.
Alkaa perustaa päätöksensä loogiseen ajatteluun.
Haluaa tietää syyn.
Arvostelee.
Palvoo sankareita.
Oppii vastuullisuutta.
Pitää muistamiseen liittyvistä tehtävistä.

Opi 
ymmärtämään
8–11 -vuotiaita
lapsia

Musiikki 
luokassa
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XIII

Sosiaalisia

Välinpitämättömyys toista sukupuolta kohtaan muuttuu
kiinnostukseksi tyttöjen ja poikien välisiä suhteita kohtaan.

Nauttii sekä ryhmässä että yksin olemisesta.
Haluaa kovasti olla riippumaton.
Huumorintaju kasvaa.
Kiinnostuu muista ihmisistä.

Tunneperäisiä

Ei pidä arvostelusta.
Voi käyttäytyä sopimattomasti, jos ikätoverien kanssa on ongelmia.
Kehittyy luotettavammaksi.
Pitää kiinni reiluudesta.
Alkaa epäillä omaa arvoaan.
On vähemmän määräilevä ja haluttomampi pitämään oman päänsä.

Hengellisiä

Nauttii oppimisesta ja evankeliumin periaatteiden harjoittelemisesta.
On altis muiden todistuksen vaikutukselle.
Haluaa ymmärtää evankeliumin periaatteita.
Erottaa hyvin oikean väärästä.

Vapahtaja antoi meille esimerkin laupeuden tuntemisesta ja osoittami-
sesta toimintarajoitteisia kohtaan. Käydessään nefiläisten luona
ylösnousemuksensa jälkeen Hän sanoi:

”Onko teidän joukossanne sairaita? Tuokaa heidät tänne. Onko teissä
rampoja, sokeita, ontuvia, raajarikkoja, pitalisia tai kuivettuneita, kuuroja tai
minkäänlaisen sairauden vaivaamia? Tuokaa heidät tänne, niin minä
parannan heidät, sillä minun käy teitä sääli.” (3. Ne. 17:7)

Alkeisyhdistyksen opettajana sinulla on erinomainen tilaisuus osoittaa
laupeutta. Vaikka et varmaankaan ole koulutettu ammattiauttaja, niin
opettajana voit ymmärtää ja hoivata toimintarajoitteisia lapsia. Tarvitset
rakkautta, ymmärrystä ja halua ottaa jokainen lapsi mukaan
oppimistoimintaan.

Henki voi koskettaa toimintarajoitteisia lapsia, olipa heidän ymmärryksensä
taso millainen tahansa. Vaikka jotkut lapset eivät ehkä pysty olemaan
Alkeisyhdistyksessä koko aikaa, he tarvitsevat tilaisuuden osallistua edes
lyhyen aikaa, niin että he voivat tuntea Hengen. On ehkä tarpeen hankkia
lapselle seuralainen, joka ymmärtää hänen tarpeitaan ja on hänen kanssaan
Alkeisyhdistyksessä siltä varalta, että lapsen on poistuttava ryhmästä.

Muutamilla luokan jäsenillä voi olla oppimisvaikeuksia, heikentynyt näkö tai
kuulo, heikkolahjaisuutta, kieli- tai puheongelmia, käyttäytymisongelmia tai
sosiaalisia ongelmia, henkistä sairautta, liike- ja liikuntavaikeuksia tai
pitkäaikaissairaus. Muutamille voi kieli tai kulttuuri olla outo ja ongelmallinen.
Olipa lapsen tilanne millainen tahansa, hänellä on tarve olla rakastettu ja
hyväksytty, oppia evankeliumia, tuntea Henki, kyetä osallistumaan ja
palvella muita.

Nämä ohjeet voivat auttaa sinua opettamaan toimintarajoitteista lasta:

Ohjeita
toimintarajoit-
teisten lasten
mukaan
saamiseksi
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XIV

Opettele tuntemaan lapsi rajoituksesta huolimatta. Ole luonteva,
ystävällinen ja lämmin.

Ota selvää lapsen erityisistä vahvoista puolista ja vaikeuksista.

Pyri kaikin tavoin opettamaan luokan jäseniä ja muistuttamaan heitä
heidän vastuustaan kunnioittaa jokaista luokan jäsentä.
Toimintarajoitteisen oppilaan auttaminen voi olla kristillinen
oppimiskokemus koko luokalle.

Etsi parhaat keinot auttaa lasta neuvottelemalla vanhempien, muiden
perheenjäsenten ja mahdollisuuksien mukaan myös lapsen itsensä
kanssa.

Ennen kuin pyydät toimintarajoitteista lasta lukemaan, rukoilemaan tai
osallistumaan muulla tavoin, kysy, miltä hänestä tuntuu osallistuminen
luokan toimintaan. Tähdennä kunkin lapsen kykyjä ja lahjoja ja etsi
keinoja, joilla jokainen voi osallistua vaivattomasti ja onnistuneesti.

Sovella oppimateriaali ja fyysinen ympäristö toimintarajoitteisten lasten
yksilöllisiin tarpeisiin.

Opettajana voit saada tietoosi, että joitakin luokkasi lapsia pahoinpidellään
henkisesti tai fyysisesti. Jos olet huolissasi jostakusta luokkasi lapsesta,
neuvottele asiasta piispasi kanssa. Kun valmistat ja esität oppiaiheita,
rukoile Herran apua ja ohjausta. Auta jokaista lasta luokassasi tuntemaan,
että hän on kallisarvoinen taivaallisen lsän lapsi ja että taivaallinen lsä ja
Jeesus Kristus rakastavat meitä jokaista ja haluavat meidän olevan
onnellisia ja turvassa.

Pahoinpitelyyn
liittyviin 
ongelmiin
suhtautuminen
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Tavoite Auttaa jokaista lasta rakastamaan ja arvostamaan Mormonin Kirjaa.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen Esipuhetta Mormonin Kirjasta ja Profeetta Joseph Smithin
todistusta, jotka ovat Mormonin Kirjan alussa (tai KH J.S. Hist. 1:29–35,
42–54, 59–60). Tutki sitten oppiaihetta ja päätä, kuinka haluat opettaa
lapsille nämä pyhien kirjoitusten kohdat. (Ks. ”Oppiaiheiden valmista-
minen”, s. VI, ja ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)

2. Lisälukemista: Mormonin Kirjan nimilehti; Kolmen silminnäkijän todistus
ja Kahdeksan silminnäkijän todistus; Morm. 6–7.

3. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

4. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. lahjaksi paketoitu Mormonin Kirja
c. kirjanmerkki jokaiselle lapselle, jos mahdollista (ks. kirjan lopussa oleva

malli)

d. kuvat 4-1, Mormon lyhentää levyt (Evankeliumiaiheinen kuvasto 306;
62520); 4-2, Moroni kätkee levyt Kumorankukkulaan (Evankeliumi-
aiheinen kuvasto 320; 62462) ja 4-3, Joseph Smith saa kultalevyt
(Evankeliumiaiheinen kuvasto 406; 62012)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Näytä lapsille lahjaksi paketoitu Mormonin Kirja.

• Miksi me annamme lahjoja?

• Miltä teistä tuntuu, kun joku iloitsee lahjasta, jonka olette antaneet
hänelle?

Sano, että koska taivaallinen lsä rakastaa meitä niin suuresti, Hän on
antanut meille lahjan, jonka avulla me saamme iankaikkisen elämän. Tässä
lahjassa on tärkeä viesti meille jokaiselle. Se opettaa Vapahtajastamme
Jeesuksesta Kristuksesta ja siitä, kuinka me voimme elää niin, että me
voimme palata takaisin taivaallisen lsän luo. Ezra Taft Benson, kirkon
kolmastoista presidentti, sanoi: ”Tämä lahja on ihmiskunnalle jopa
arvokkaampi kuin ne monet ihmeelliset saavutukset, joita nykyajan
lääketieteessä on nähty. Se on ihmiskunnalle arvokkaampi lahja kuin
avaruuslentojen kehittyminen.” (”Mormonin Kirja – uskontomme lakikivi”,
Valkeus, tammikuu 1987, s. 3)

Huomion
herättäminen

Oppiaihe

1Mormonin Kirja, 
lahja rakastavalta
taivaalliselta Isältä

1
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• Mikähän tämä lahja on?

Pyydä lapsia avustamaan lahjan avaamisessa. Todista siitä, kuinka
Mormonin Kirjan tutkiminen on ollut siunauksena elämässäsi ja auttanut
sinua tulemaan enemmän Vapahtajan kaltaiseksi.

Opeta Profeetta Joseph Smithin todistuksesta kohta, joka käsittelee
Mormonin Kirjan esiintuloa. (Ks. pyhien kirjoitusten kohdan opettamiseksi
ehdotettuja tapoja kohdasta ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII). Käytä
Mormonin Kirjan nimilehteä auttaaksesi lapsia ymmärtämään, miten
arvokas tämä pyhä kirjoitus on meille tänään. Käytä kuvia sopivissa kohdin.

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Mikä on Mormonin Kirja? Kuka kirjoitti sen? (Esipuheen 1. ja 2. kappale.
Muinaiset profeetat Amerikassa.)

• Miksi sitä sanotaan Mormonin Kirjaksi eikä Moronin Kirjaksi tai Joseph
Smithin Kirjaksi? (Esipuheen 2. kappale. Profeetta Mormon kirjoitti
suurimman osan kultalevyistä lainaten muiden profeettojen kirjoituksia ja
tehden niistä yhteenvetoja.)

• Mikä on Mormonin Kirjan tärkein tapahtuma? Miksi? (Esipuheen 3.
kappale. Jeesuksen Kristuksen käynti nefiläisten luona.)

• Mitä Joseph Smith sanoi Mormonin Kirjasta? (Esipuheen 6. kappale.)
(Ks. toimintaehdotus 3.) Kuinka Mormonin Kirjan lukeminen ja tutkiminen
voi auttaa teitä?

• Monet profeetat (Nefi, Mormon, Moroni, Joseph Smith) ovat kokeneet
suuria kärsimyksiä ja vaikeuksia, jotta me saisimme Mormonin Kirjan.
Mitkä kolme asiaa teidän tulee tehdä, että te tietäisitte, että Mormonin
Kirja on totta? (Esipuheen 8. kappale. Lukea se, pohtia sen sanomaa ja
kysyä Jumalalta, onko se totta.)

• Mitä muuta me tiedämme, kun me saamme todistuksen Mormonin
Kirjasta? (Esipuheen 9. kappale. Että Jeesus Kristus on Vapahtaja,
Joseph Smith on profeetta ja kirkko on tosi.)

• Mitä Joseph Smith oli tekemässä, kun enkeli Moroni ilmestyi hänelle
ensimmäisen kerran? (Profeetta Joseph Smithin todistus, kappaleet 2–3,
KH J.S. Hist. 1:29–30.)

• Mitä enkeli Mormoni sanoi Joseph Smithille? (Profeetta Joseph Smithin
todistus, kappaleet 6–9, KH J.S. Hist. 1:34–35, 42.)

• Mitä Josephille tapahtui seuraavana päivänä, kun hän oli työssä isänsä
kanssa? (Profeetta Joseph Smithin todistus, kappaleet 15–16; KH J.S.
Hist. 1:48–49.) .

• Enkeli Moroni kutsui Joseph Smithiä nimeltä käydessään hänen luonaan.
Miltä teistä tuntuu, kun tiedätte, että taivaallinen lsä tuntee teidät
nimeltä?

• Enkeli Moroni käski Josephia kertomaan isälleen näystään. Kenelle te
kertoisitte, jos teillä olisi samanlainen kokemus kuin Josephilla? Miksi?

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Pyhien kirjoitusten
kohta
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• Mitä Joseph teki sen jälkeen, kun hän oli kertonut isälleen? (Profeetta
Joseph Smithin todistus, kappaleet 17–19; KH J.S. Hist. 1:50–52.)

• Miksi kesti vielä neljä vuotta, ennen kuin Joseph sai kultalevyt? (Profeetta
Joseph Smithin todistus, 20. kappale; KH J.S. Hist. 1:54.)

• Minkä varoituksen Joseph sai saatuaan kultalevyt haltuunsa? (Profeetta
Joseph Smithin todistus, 22. kappale; KH J.S. Hist. 1:59.)

Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Pyydä lapsia lukemaan Mormonin Kirjan nimilehti. Ehdota, että he
alleviivaavat omaan Mormonin Kirjaansa kirjan tarkoituksen, joka on
sanottu nimilehdellä ja Esipuheessa.

2. Auta lapsia opettelemaan ulkoa Moro. 10:4.

3. Keskustelkaa seuraavasta profeetta Joseph Smithin ajatuksesta, ja auta
lapsia opettelemaan se ulkoa:
”Minä sanoin veljille, että Mormonin Kirja on virheettömin kirja maan
päällä ja meidän uskontomme lakikivi, ja pitämällä sen käskyt ihminen
pääsee lähemmäksi Jumalaa kuin minkään muun kirjan avulla.”
(Esipuheen 6. kappale)

4. Auta lapsia ymmärtämään kahdeksas uskonkappale ja opettelemaan se
ulkoa.

5. Näytelkää joitakin niistä tapahtumista, jotka johtivat Mormonin Kirjan
esiintuloon.

6. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Mormonin Kirjan kirjat” (Lasten
laulukirja, s. 63), ”Mormonin Kirjan tarinoita” (Lasten laulukirja, s. 62),
”Nuo kultalevyt” (Lasten laulukirja, s. 61) tai ”Tutki ja rukoile” (Lasten
laulukirja, s. 66).

Oppiaiheen päätös

Todista, että Joseph Smith oli tosi profeetta ja että Mormonin Kirja on totta.

(Vapaavalintainen.) Jos mahdollista, anna jokaiselle lapselle kirjanmerkki,
jossa on presidentti Ezra Taft Bensonin todistus (ks. mallia oppiaiheen
lopussa).

Ehdota, että lapset tutkivat Profeetta Joseph Smithin todistuksen kotona
tämän oppiaiheen kertaamiseksi. Näytä heille, mistä he löytävät sen
Mormonin Kirjan alusta tai kohdasta KH J.S. Hist. 1:29–35, 42–54, 59–60.

Kehota jokaista lasta tuomaan oma Mormonin Kirja luokkaan joka
sunnuntai.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus

Toiminta-
ehdotuksia

Oppiaihe 1
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Tavoite Vahvistaa jokaisen lapsen halua seurata elävää profeettaa.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohta 1. Ne. 1–2. Tutki sitten oppiaihe ja päätä, kuinka
haluat opettaa lapsille tämän pyhien kirjoitusten kohdan. (Ks.
”Oppiaiheen valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”,
s. VII.)

2. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

3. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. kortti kuudennesta uskonkappaleesta (65006 130). Peitä sana

profeettoihin taitetulla paperilapulla. Kirjoita paperin sisään: ”Jumala
on kutsunut profeetan puhumaan puolestaan. Kun profeetta puhuu
Jumalan puolesta, on kuin Jumala itse puhuisi.” Ellei korttia
kuudennesta uskonkappaleesta ole, tee sellainen itse tai kirjoita
uskonkappale tauluun.

c. kuvat 4-4, Lehi profetoi Jerusalemin asukkaille (Evankeliumiaiheinen
kuvasto 300; 62517); 4-5, Lehin perhe lähtee Jerusalemista
(Evankeliumiaiheinen kuvasto 301, 62238) ja kuva elävästä
profeetasta tai Joseph Smithistä (Evankeliumiaiheinen kuvasto 401,
62002)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Näytä korttia kuudennesta uskonkappaleesta, josta on peitetty sana
profeettoihin. Pyydä lapsia nostamaan kätensä, jos he tietävät, mikä sana
on peitetty. Pyydä yhtä lapsista irrottamaan paperi ja antamaan se sinulle.
Pyydä lapsia lukemaan yhdessä kuudes uskonkappale.

Näytä kuvaa elävästä profeetasta tai Joseph Smithistä, ja kysy lapsilta,
kuka kuvassa on.

• Mikä on profeetta?

Pyydä yhtä lapsista keskustelun jälkeen lukemaan, mitä taitettuun paperiin
on kirjoitettu (ks. ”Valmistelut”).

Todista, että profeetat ovat aina kertoneet ihmisille, mitä taivaallinen lsä ja
Jeesus Kristus haluavat heidän tekevän. Sano, että me olemme siunattuja,
kun me seuraamme profeettaa.

Opeta kohta, jossa profeetta Lehi ja hänen perheensä lähtevät
Jerusalemista, 1. Ne. 1–2. (Ks. pyhien kirjoitusten kohdan opettamiseksi

Pyhien kirjoitusten
kohta

Huomion
herättäminen

Oppiaihe

2Nefi seuraa isäänsä,
profeettaa

5
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6

ehdotettuja tapoja kohdasta ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)
Käytä kuvia sopivissa kohdin. Tähdennä ajatusta, että meidän
kaikkien on yritettävä olla Nefin kaltaisia ja seurattava elävää
profeettaa.

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
apsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Mitä Lehi teki kansalleen? (1. Ne. 1:5) Mitä Herra näytti Lehille näyssä?
(1. Ne. 1:6–13)

• Mitä Lehi teki saatuaan näyn? (1. Ne. 1:18)

• Kenestä Lehi profetoi? (1. Ne. 1:9, 19. Selitä, että Messias on Jeesus
Kristus.) Auta lapsia ymmärtämään, että profeetat ovat aina todistaneet
Jeesuksesta Kristuksesta. Kuinka voitte saada todistuksen Jeesuksesta
Kristuksesta? Todista, että jokainen lapsi voi tietää, että Jeesus on
Vapahtaja, kun hän tutkii rukoillen Mormonin Kirjaa ja noudattaa käskyjä.

• Mitä ihmiset tekivät, kun he kuulivat profeetta Lehin sanat? (1. Ne.
1:19–20) Mitä te tekisitte, jos teitä kiusattaisiin tai teille naurettaisiin,
koska te uskotte Jeesukseen Kristukseen ja Hänen kirkkoonsa?

• Mitä Herra käski Lehin tehdä sen jälkeen, kun ihmiset yrittivät tappaa
Lehin? (1. Ne. 2:1–3)

• Mitä Lehin perhe otti mukaansa, kun se lähti Jerusalemista? (1. Ne. 2:4)
Mitä Lehin perhe jätti Jerusalemiin?

• Mitä Laaman ja Lemuel tekivät, kun heidän täytyi jättää kotinsa ja
kultansa ja hopeansa? (1. Ne. 2:11–13) Mitä napiseminen on?
(Valittamista.) Mitä uppiniskaisuus on? (ltsepäisyyttä, ylpeyttä.) Jos teitä
pyydettäisiin jättämään kotinne ja omaisuutenne, niin miltä teistä
tuntuisi?

• Miksi Nefi ei kapinoinut isäänsä vastaan? (1. Ne. 2:16) Sano, että huutaa
Herran puoleen tarkoittaa vilpitöntä rukoilemista ja sydämen
pehmeneminen tarkoittaa kuuntelemista ja tottelemista. Kuinka rukous
voi pehmentää sydäntänne niin, että seuraisitte profeettaa?

• Kuinka Nefi osoitti rakastavansa Laamania ja Lemuelia, kun he eivät
uskoneet häntä? (1. Ne. 2:18) Oletteko te koskaan rukoilleet jonkun
sellaisen puolesta, joka ei pitänyt käskyjä?

• Mitä Herra lupasi Nefille hänen uskonsa tähden? (1. Ne. 2:19–22) Mitä
usko merkitsee teille?

• Mitä Jerusalemille tapahtui sen jälkeen, kun Lehin perhe lähti sieltä?
(2. Ne. 1:4) Toteutuvatko profeettojen ennustukset aina? (LK 1:37–38)

• Milloin Lehin perhe lähti Jerusalemista? (Vuosiluvut sivujen alareunassa
Mormonin Kirjassa kertovat meille tapahtumien ajankohdan.) Mitä eKr.
tarkoittaa? (Ennen Kristusta.)

• Kuka on profeetta tänä päivänä? (Näytä hänen kuvansa, jos
mahdollista.) Mitä hän on pyytänyt meitä tekemään? Voit lukea lapsille
joitakin otteita hänen viimeisimmistä sanomistaan. Kuinka meitä
siunataan, kun me seuraamme elävää profeettaa?

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä
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7

Voit käyttää yhtä tai useampia ehdotuksia milloin tahansa oppiaiheen
aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Tuo muutamia tavaroita tai kuvia tavaroista, joita Lehin perhe on voinut
ottaa mukaansa erämaahan kuten teltta, huopia, ruukkuja, veitsiä, jousia
ja nuolia, narua tai siemeniä. Kehota lapsia kuvittelemaan ja sanomaan,
mitä muuta Lehin perhe on ehkä ottanut mukaansa.

• Minkähän takia Lehin perhe tarvitsi näitä tavaroita? Mitä muuta te
tarvitsisitte, jos te olisitte lähdössä samanlaiselle matkalle kuin Lehi?

• Mitä tavaroita teistä olisi vaikea jättää?

2. Näytä kuvaa kirkon presidenteistä (Evankeliumiaiheinen kuvasto 506;
62575), ja pyydä lapsia opettelemaan ulkoa heidän nimensä ja
järjestyksensä.

3. Lue seuraavat Ezra Taft Bensonin, kirkon kolmannentoista presidentin,
sanat:

”Haluaisin nyt puhua kirkon lapsille. . .

Kuinka rakastankaan teitä! Kuinka taivaallinen lsämme rakastaakaan
teitä!. . .

Tänään haluan opettaa teille, mitä taivaallinen lsä haluaa teidän tietävän,
niin että voitte oppia tekemään Hänen tahtonsa ja olla todella onnellisia.
Se auttaa teitä nyt ja koko elämänne ajan. . .

Kuinka iloinen olenkaan saadessani kuulla rakkaudestanne Mormonin
Kirjaa kohtaan. Myös minä rakastan [sitä], ja taivaallinen lsä haluaa
teidän oppivan lisää Mormonin Kirjasta joka päivä. Se on taivaallisen lsän
erityinen lahja teille. Noudattamalla sen opetuksia opitte tekemään
taivaallisen lsämme tahdon.” (Ks. ”Kirkon lapsille”, Valkeus, heinäkuu
1989, s. 76.)

4. Jäljennä erillisiin paperilappuihin lyhyitä otteita elävän profeetan
viimeisistä konferenssipuheista (ks. Valkeuden konferenssinumeroita).
Pane laput laatikkoon tai paperipussiin ja pyydä lapsia vuorollaan
nostamaan yksi lappu. Kun lapsi on lukenut lainauksen, pyydä häntä
kertomaan, kuinka hän voi noudattaa profeetan neuvoa.

5. Keskustelkaa kuudennesta uskonkappaleesta, ja auta lapsia
opettelemaan se ulkoa.

6. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Kiitos, Luojamme, profeetasta
(MAP-lauluja, 10), ”Käskyjä seuraa” (Lasten laulukirja, s. 68) tai
”Profeettaa seuraa” (Lasten laulukirja, s. 58).

Oppiaiheen päätös

Todistus Todista, että koska taivaallinen lsä rakastaa meitä, Hän on antanut meille
elävän profeetan. Todista, että lapsia siunataan, jos ne seuraavat elävää
profeettaa.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdan 1. Ne. 2 kotona tämän oppiaiheen
kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Toiminta-
ehdotuksia

Oppiaihe 2
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Tavoite Auttaa lapsia ymmärtämään, että taivaallinen lsä auttaa niitä, jotka luottavat
Häneen ja pitävät Hänen käskynsä.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohta 1. Ne. 3–5. Tutki sitten oppiaihetta ja päätä, kuinka
haluat opettaa lapsille tämän pyhien kirjoitusten kohdan. (Ks. ”Oppi-
aiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”,
s. VII.)

2. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

3. Jos mahdollista, monista jokaiselle lapselle seuraavat sanat: ”Minä
menen ja teen, mitä Herra on käskenyt.” (1. Ne. 3:7) niin, että
monisteessa on lapsen nimi (ks. malli oppiaiheen lopussa).

4. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. salakirjoituksena esitetty viesti oppiaiheen lopusta (ratkaisu piilossa).

Voit kirjoittaa viestin paperiin tai tauluun.
c. kuvat 4-6, Lehin pojat tarjoavat rikkauksia Laabanille; 4-7, Enkeli

estää Laamania ja Lemuelia ja 4-8, Nefi palaa Lehin luo vaskilevyt
mukanaan

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Näytä salaista viestiä (jonka ratkaisu on peitetty), ja kysy, osaako joku lukea
sen. Sano, että joitakin taivaallisen lsän käskyjä voi olla vaikea noudattaa,
aivan kuten tämä viesti voi olla vaikea lukea. Kun me saamme apua, me
osaamme lukea viestin. Samalla tavoin me voimme taivaallisen lsän avulla
noudattaa kaikkia käskyjä.

• Mitä taivaallinen lsä on käskenyt meidän tehdä?

• Miten taivaallinen lsä voi auttaa meitä pitämään Hänen käskynsä?

Sano, että taivaallinen lsä auttaa meitä, jos me uskomme ja luotamme
Häneen. Sano, että tässä oppiaiheessa lapset oppivat, kuinka taivaallinen
lsä auttoi Lehin poikia tottelemaan käskyä, jonka noudattaminen ensin
näytti mahdottomalta.

Opeta ehdotettujen kuvien avulla kohta 1. Ne. 3–5 Nefistä ja hänen
veljistään, jotka palasivat Jerusalemiin hakemaan vaskilevyjä. (Ks. pyhien
kirjoitusten kohdan opettamiseksi ehdotettuja tapoja kohdasta ”Pyhien
kirjoitusten opettaminen”, s. VII.) Auta lapsia ymmärtämään, että Nefin
tavoin he voivat saada apua käskyjen pitämiseen, jos heillä on uskoa.

Pyhien kirjoitusten
kohta

Huomion
herättäminen

Vaskilevyjen 
hankkiminen

Oppiaihe

3

8
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Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Mitä taivaallinen lsä käski Lehiä tekemään unessa? (1. Ne. 3:2–4) Miksi
Lehin perhe tarvitsi vaskilevyt? (1. Ne. 3:19–21) Kuinka vaskilevyt olisivat
siunaus Lehin jälkeläisille? (1. Ne. 5:21–22)

• Mitä Laaman ja Lemuel tekivät, kun heitä käskettiin palaamaan
Jerusalemiin hakemaan vaskilevyt? (1. Ne. 3:5, 28, 31)

• Mitä Nefi teki, kun hänen käskettiin hakea levyt? (1. Ne. 3:5–7, 15, 21)
Miksi Nefi oli halukas tekemään kaiken, mitä Herra käski häntä
tekemään? Kuinka hän tiesi, että Herra auttaisi häntä saamaan levyt?

Viittaa viestin ratkaisuun, ja anna luokalle mahdollisuus ratkaista viesti
yhdessä. Keskustelkaa kohdan 1. Ne. 3:7 merkityksestä.

• Kuka auttoi Nefiä saamaan vaskilevyt? (1. Ne. 4:6) Kuinka me voimme
olla kelvollisia saamaan apua ja ohjausta Pyhältä Hengeltä?

• Miksi joskus on vaikeata olla kuuliainen käskyille? Kuinka Nefin esimerkki
auttaa meitä olemaan kuuliaisia käskyille? (1. Ne. 7:12)

• Kuinka me voimme oppia seuraamaan Jeesusta Nefin tavoin?

Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Auta lapsia opettelemaan ulkoa 1. Ne. 3:7. Ehdota, että he alleviivaavat
tämän jakeen omista Mormonin Kirjoistaan.

2. Opetelkaa ulkoa kolmas uskonkappale ja keskustelkaa siitä luokassa.
Tähdennä, että meidän tulee aina olla kuuliaisia taivaallisen lsän käskyille
ja että Hän siunaa meitä, kun me teemme niin.

3. Pyydä muutamia lapsia täydentämään lause: ”Minä osoitan uskoa
taivaalliseen lsään ja Jeesukseen Kristukseen, kun minä
__________________________________________.”

4. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Nefin rohkeus” (Lasten laulukirja,
s. 64) tai ”Käskyjä seuraa” (Lasten laulukirja, s. 68).

5. Näytä muutamia kuvia tai tavaroita, jotka muistuttavat meitä siitä, mitä
taivaallinen lsä on käskenyt meidän tehdä (seurakuntakirjaston kuvien
numerot on mainittu suluissa). Keskustelkaa käskyistä ja niihin liittyvistä
siunauksista.

Rukoile (62217)
Palvele lähetystyössä (62611)
Kohtele kaikkia ystävällisesti ja kunnioittavasti (62316)
Käy temppelissä (62559)
Nauti sakramentti (62021)
Maksa kymmenykset (näytä kymmenyskuorta)
Lue pyhiä kirjoituksia (62373)
Elä viisauden sanan mukaan (näytä kuvia sopivista ruoista ja
liikunnasta)
Pitäkää perheilta (62521)

Toiminta-
ehdotuksia

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Oppiaihe 3
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Oppiaiheen päätös

Todistus Todista, että taivaallinen lsä auttaa meitä olemaan kuuliaisia Hänen
käskyilleen. Voit kertoa kokemuksen, jolloin uskon avulla pidit käskyn kuten
sapatinpäivän pyhittäminen tai ystävällisyys muita kohtaan, ja kuinka sinua
siunattiin.

Jos on mahdollista, niin anna lapsille kopio viestistä: ”Minä menen ja teen,
mitä Herra on käskenyt.” (1. Ne. 3:7). Kirjoita lasten nimet papereihin, ja
anna heille haaste pitää lupauksensa.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdan 1. Ne. 3:1–8 kotona oppiaiheen
kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

35 .8. 66 .3. 35 .7. 66 .7. 66 19 .2. 42 .7. .7. 66 35 .8.
35 8 66 3 35 7 66 7 66 19 2 42 7 7 66 35 8
42 3

.5. .7. 75 75 .2. .1. 66 82 .3. 16 82 .7. 66 50 42
5 7 75 75 2 1 66 82 3 16 82 7 66 50 42

RATKAISU: 35=M, 8=l, 66=N, 3=Ä, 7=E, 19=J, 2=A, 42=T,
5=H, 75=R, 1=O, 82=K, 16=S, 50=Y
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Tavoite Vahvistaa jokaisen lapsen halua noudattaa Jumalan sanaa ja olla kelvollinen
iankaikkiseen elämään.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohdat 1. Ne. 8, 11 ja 15:21–36. Tutki sitten oppiaihetta ja
päätä, kuinka haluat opettaa lapsille nämä pyhien kirjoitusten kohdat.
(Ks. ”Oppiaiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien kirjoitusten
opettaminen”, s. VII.)

2. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

3. Jos mahdollista, monista elämän puu jokaiselle lapselle (ks. malli
oppiaiheen lopussa).

4. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. noin viisi metriä pitkä köysi, naru tai lanka, huivi ja kaksi sanakorttia,

joista toisessa lukee Syntymä ja toisessa lankaikkinen elämä.
c. luettelo elämän puun vertauskuvista ja selityksistä; selitykset

paperiliuskoilla peitettynä
d. kuvat 4-9, Jeesus Kristus (Evankeliumiaiheinen kuvasto 240; 62572);

4-10, Jeesuksen syntymä (Evankeliumiaiheinen kuvasto 200; 62116);
4-11 , Ristiinnaulitseminen (Evankeliumiaiheinen kuvasto 230; 62505);
4-12, Lehin uni elämän puusta (62620); 4-13, Elämän puu ja
rautakaide ja 4-14, Lehi tavoittelee hedelmää

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Pyydä kahta lasta seisomaan luokan eteen, toinen toisella puolen huonetta,
toinen toisella. Pyydä ensimmäistä lasta pitämään kädessään korttia, jossa
lukee Syntymä, ja toista lasta pitämään korttia, jossa lukee lankaikkinen
elämä. Peitä kolmannen lapsen silmät huivilla. Kun olet pyörittänyt lasta
muutaman kerran ympäri, pane hänet kävelemään ensimmäisen lapsen
luota toisen luo ilman apua. Pyydä sitten kortteja piteleviä lapsia ottamaan
kiinni narusta tai langasta toinen toisesta, toinen toisesta päästä. Pyydä
lasta, jonka silmät on sidottu, kävelemään uudelleen ensimmäisen lapsen
luota toisen luo ja pitämään tällä kertaa kiinni narusta. Keskustelkaa siitä,
miksi toinen kerta oli helpompi kuin ensimmäinen. Sano, että kun me
elämme maan päällä, me yritämme kaikki päästä takaisin taivaallisen lsän
luo. Hän on antanut meille jotakin, mistä voimme pitää kiinni, niin että
löydämme tien takaisin Hänen luokseen.

• Mitä sellaista taivaallinen lsä on antanut meille, mikä johtaa meidät
takaisin Hänen luokseen? (Pyhät kirjoitukset, profeetat, Pyhän Hengen.)

Huomion
herättäminen

Elämän puuOppiaihe

4

12
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Näytä kuvaa Jeesuksesta Kristuksesta, ja kerro lapsille, että tässä
oppiaiheessa selitetään, kuinka Kristuksen opetusten seuraaminen voi
auttaa meitä palaamaan taivaallisen lsän kasvojen eteen.

Opeta ehdotettujen kuvien ja Mormonin Kirjan avulla kertomus Lehin unesta
kohdasta 1. Ne. 8, ja unen tulkinta kohdista 1. Ne. 11 ja 1. Ne. 15:21–36.
(Ks. pyhien kirjoitusten kohdan opettamiseksi ehdotettuja tapoja kohdasta
”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.) Sano, että pyhissä kirjoituksissa
käytetään usein vertauskuvia. Vertauskuva on yleensä tuttu esine, jota
käytetään kuvaamaan jotakin periaatetta tai opetusta. Esimerkiksi lammas
voi olla puhtauden vertauskuva, joten Jeesusta Kristusta sanotaan Jumalan
lampaaksi. Sano, että tässä oppiaiheessa lapset oppivat vertauskuvista,
jotka Lehi näki unessa, ja siitä, mitä ne merkitsevät.

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Miksi Lehi halusi perheensä syövän elämän puun hedelmää? (1. Ne.
8:10–12) Mitä taivaallinen lsä haluaa kaikille lapsilleen?

• Mistähän syystä toiset Lehin pojista söivät hedelmää ja toiset eivät?
(1. Ne. 8:13–17) Mistä syystä me emme aina noudata taivaallisen lsän
käskyjä?

• Mitä Lehin unen vertauskuvat tarkoittavat? Näytä luetteloa elämän puun
vertauskuvista ja selityksistä ja paljasta kukin selitys sitä mukaa kuin siitä
keskustellaan.

• Kun Nefi pyysi enkeliä näyttämään hänelle puun selityksen, hän näki
näyn Vapahtajan syntymästä ja palvelutehtävästä. Kuinka Jeesuksen
Kristuksen syntymä ja palvelutyö osoittavat Jumalan suurta rakkautta
meitä kohtaan?

• Mitä puun hedelmällä tarkoitetaan? (lankaikkisen elämän lahjaa.) Nefi
näki, että koska Jeesus Kristus rakastaa meitä niin paljon, Hänet
ristiinnaulittaisiin meidän syntiemme vuoksi, niin että me voisimme tehdä

Vertauskuvat:

1. Puu (1. Ne. 8:10)

2. Hedelmä (1. Ne. 8:11)

3. Rautakaide (1. Ne. 8:19)

4. Pimeyden sumu (1. Ne. 8:23)

5. Suuri ja avara rakennus
(1. Ne. 8:26–27)

Selitykset:

1. Jumalan rakkaus, kun Hän antoi
maailmalle ainokaisen Poikansa
(1. Ne. 11:21–22; Joh. 3:16)

2. lankaikkinen elämä
(1. Ne. 15:36; LK 14:7)

3. Jumalan sana (1. Ne. 15:23–24)

4. Paholaisen kiusaukset
(1. Ne. 12:17)

5. Maailman ylpeys (1. Ne. 11:36)

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Pyhien kirjoitusten
kohta

Oppiaihe 4
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parannuksen ja saada iankaikkisen elämän. Sano, että iankaikkinen
elämä tarkoittaa sitä, että me elämme taivaallisen lsän luona perheinä
selestisessä valtakunnassa. Mitä meidän on tehtävä, että me saisimme
iankaikkisen elämän?

• Mitä rautakaiteella tarkoitetaan? (Jumalan sanaa.) Kuinka Mormonin
Kirjan lukeminen joka päivä auttaa meitä pysymään polulla, joka johtaa
taivaallisen lsämme luo? (1. Ne. 15:24) Kuinka Mormonin Kirjan
lukeminen on ollut teille siunaukseksi?

• Mitä pimeyden sumulla tarkoitetaan? (Paholaisen kiusauksia, jotka voivat
hämmentää meitä ja johtaa meidät harhaan.) Millä tavoin saatana
houkuttelee meitä jättämään ahtaan ja kaidan polun? Miten me voimme
vastustaa hänen kiusauksiaan? Miksi me olemme onnellisempia, jos me
pysymme ahtaalla ja kaidalla polulla?

• Mitä suurella ja avaralla rakennuksella tarkoitetaan? (Maailman ylpeyttä.)
Millä tavoin teitä on pilkattu, kun olette yrittäneet tehdä oikein? Kuka saa
ihmiset pilkkaamaan meitä?

Jos mahdollista, anna kuva Lehin unesta jokaiselle lapselle kotiin vietäväksi.
Pyydä lapsia kertomaan valinnoista, joita he ehkä tekevät tulevalla viikolla ja
jotka auttavat heitä pitämään kiinni rautakaiteesta. (Mahdollisia vastauksia:
lukea päivittäin Mormonin Kirjaa, totella vanhempia, rukoilla, olla rehellinen,
valita hyviä ystäviä, valita hyvää ajanvietettä ja niin edelleen.)

Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Leikkikää Etsi pari -leikkiä. Käytä luetteloa elämän puun vertauskuvista ja
selityksistä ja kirjoita kukin Lehin unen vertauskuva ja selitys erilliseen 8 x
12 cm:n korttiin. Piirrä kuuteen muuhun samankokoiseen korttiin kolme
paria samanlaisia kuvioita tai vertauskuvia kuten hymyilevät kasvot, tähtiä
ja sydämiä. Sekoita kortit ja pane ne alassuin neljään riviin pöydälle tai
lattialle. Pyydä lapsia tulemaan kerrallaan kääntämään kaksi korttia. Lue
ääneen, mitä niissä sanotaan. Jos kortit sopivat yhteen, ne jätetään
oikein päin. Leikki on ohi, kun kaikki kortit on käännetty.

2. Auta lapsia opettelemaan ulkoa kohta 1. Ne. 15:23–24.

3. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Hän antoi Poikansa” (Lasten
laulukirja, s. 20), ”Noudatan Jumalan suunnitelmaa” (Lasten laulukirja,
s. 86) tai ”Oon lapsi Jumalan” (Lasten laulukirja, s. 2).

Oppiaiheen päätös

Todista, että noudattamalla käskyjä me voimme palata taivaallisen lsän luo.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdan 1. Ne. 8:5–34 kotona oppiaiheen
kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus
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Puu
(1. Ne. 8:10)

Jumalan rakkaus,
kun Hän antoi
maailmalle
ainokaisen Poikansa
(1. Ne. 11:21–22;
Joh. 3:16)

Hedelmä
(1. Ne. 8:11)

Iankaikkinen elämä
(1. Ne. 15:36;
LK 14:7)

Rautakaide
(1. Ne. 8:19)

Jumalan sana
(1. Ne. 15:23–24

Pimeyden sumu
(1. Ne. 8:23)

Paholaisen
kiusaukset
(1. Ne. 12:17)

Suuri ja avara
rakennus
(1. Ne. 8:26–27)

Maailmann ylpeys
(1. Ne. 11:36)
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Tavoite Auttaa lapsia ymmärtämään, että kun he tekevät kaiken voitavansa ja
luottavat taivaalliseen lsään, Hän opastaa heitä.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohdat 1. Ne. 16, Al. 37:38–46 ja Sananl. 3:5–6. Tutki
sitten oppiaihetta ja päätä, kuinka haluat opettaa lapsille nämä pyhien
kirjoitusten kohdat. (Ks. ”Oppiaiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien
kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)

2. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

3. Ennen kuin opetat oppiaiheen, harjoittele huomion herättämiseen
liittyvää toimintaa, niin että osaat sen.

4. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. Raamattu jokaiselle lapselle
c. noin 50 cm:n pituinen langanpätkä jokaiselle lapselle
d. kuvat 4-15, Liahona (Evankeliumiaiheinen kuvasto 302; 62041) ja

4-16, Nefi ja taittunut jousi

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Anna jokaiselle lapselle noin 50 cm:n pituinen langanpätkä. Pyydä heitä
pitelemään langan toista päätä oikeassa kädessä ja toista päätä
vasemmassa. Pyydä heitä solmimaan solmu lankaan niin, etteivät irrota
käsiään langanpäistä. Jos sinulla on tarpeeksi lankaa, pyydä yhtä lasta
solmimaan solmu luokan edessä.

• Tuntuuko tehtävä liian vaikealta tai mahdottomalta?

Pyydä lapsia solmimaan solmu uudelleen, mutta pyydä heitä tällä kertaa
ensin panemaan käsivartensa ristiin ja tarttumaan nyt toiseen
langanpäähän vasemmalla kädellään ja toiseen oikealla kädellään. Pyydä
heitä pitämään kiinni langanpäistä, kun he irrottavat käsivartensa rististä.
Heidän langassaan on solmu. Kerää langat lapsilta. Sano, että lapset
osasivat solmia solmun, kun näytit heille, kuinka se tehdään. Kerro lapsille,
että samalla tavoin meillä kaikilla on elämässämme sellaisia haasteita, jotka
voivat tuntua mahdottomilta ratkaista. Jos me teemme kaiken voitavamme
ja luotamme taivaalliseen lsään, Hän auttaa meitä löytämään vastaukset.

Opeta kertomus Lehin perheestä, jota Liahona ohjasi, ja Nefin taittuneesta
jousesta kohdasta 1. Ne. 16:17–32, ja käytä kuvia sopivissa kohdin. (Ks.
pyhien kirjoitusten kohdan opettamiseksi ehdotettuja tapoja kohdasta

Pyhien kirjoitusten
kohta

Huomion
herättäminen

Lehi ja hänen perheensä
johdatetaan erämaan halki

Oppiaihe

5

16
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”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.) Kehota lapsia tekemään
parhaansa ja luottamaan Vapahtajaan, vaikka mitä tapahtuisi.

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Kuinka Lehiä siunattiin, hänen uskonsa ja kuuliaisuutensa tähden hänen
matkatessaan erämaahan? (1. Ne. 16:10)

• Mitä Nefin isä ja veljet tekivät, kun Nefi katkaisi teräsjousensa? (1. Ne.
16:17–21) Miksi on helppoa valittaa, kun asiat eivät suju sillä tavoin kuin
haluaisitte?

• Vaikka Nefi oli väsynyt ja nälkäinen, hän ei valittanut. Mitä hän teki
ratkaistakseen ongelman? (1. Ne. 16:22–32)

• Miksi Nefi pyysi apua isältään? (1. Ne. 16:23–24) Kuinka teidän
vanhempanne ovat auttaneet teitä, kun teillä on ollut ongelma?

• Kuinka te voitte Nefin tavoin olla hyvä esimerkki vanhemmillenne ja
veljillenne ja sisarillenne?

• Kuinka Liahona (vaskipallo) toimi? (1. Ne. 16:26–30)

• Mitä taivaallinen lsä on antanut meille osoittamaan suuntaa Hänen
luokseen? (Al. 37:44–45) Mistä me voimme löytää Kristuksen sanat?
(Pyhistä kirjoituksista.) Mitä meidän on tehtävä, että Kristuksen sanat
ohjaisivat meitä? (Al. 37:46)

• Mitä meidän on tehtävä, jos me haluamme apua taivaalliselta lsältä?

• Mitä taivaallinen lsä tekee, jos me uskomme ja luotamme Häneen?
(Sananl. 3:5–6) Kuinka te voitte osoittaa luottamusta taivaalliseen lsään?
Mistähän syystä taivaallinen lsä haluaa meidän luottavan Häneen ja
tekevän kaiken voitavamme?

Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Pyydä lapsia kertomaan uudelleen kertomus Nefin taittuneesta jousesta.
Pyydä heitä keskustelemaan siitä, kenen Lehin perheen jäsenen kaltaisia
he haluaisivat olla, kun he kohtaavat ongelmia.

2. Pyydä lapsia näyttelemään kertomus katkenneesta jousesta. Pyydä heitä
sitten näyttelemään, mitä olisi voinut tapahtua, jos Laaman ja Lemuel
olisivat luottaneet Herraan.

3. Kysy lapsilta, mikä on evankeliumin ensimmäinen periaate. Tähdennä
ajatusta, että heidän täytyy uskoa Jeesukseen Kristukseen. Auta heitä
opettelemaan ulkoa neljäs uskonkappale.

4. Kertaa kertomus siitä, kuinka Nefi hankki vaskilevyt kohdan 1. Ne. 3–5
mukaan. Verratkaa sitä, mitä Nefi teki silloin, ja sitä, mitä hän teki, kun
hän katkaisi jousensa. Auta lapsia ymmärtämään, että molemmilla
kerroilla Nefi teki kaiken voitavansa ja luotti siihen, että taivaallinen lsä
auttaa häntä.

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Oppiaihe 5
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5. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Usko” (Lasten laulukirja, s. 50) tai
”Etsi Herraa varhain” (Lasten laulukirja, s. 67).

Oppiaiheen päätös

Kerro lapsille tilanteesta, jolloin luotit siihen, että taivaallinen lsä auttaa sinua
suorittamaan jonkin vaikean tehtävän. Todista siitä, miten tärkeää on tehdä
kaikki, mitä suinkin voimme, ja sitten luottaa taivaalliseen lsään. Anna
lapsille haaste ajatella Nefiä tulevalla viikolla ja olla enemmän hänen
kaltaisensa, kun heillä on ongelmia.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdan 1. Ne. 16:18–32 kotona oppiaiheen
kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus ja haaste
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Tavoite Auttaa lapsia saamaan halu olla hyviä esimerkkejä ja vaikuttaa hengellisesti
perheeseensä noudattamalla taivaallisen lsän käskyjä.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohta 1. Ne. 17. Tutki sitten oppiaihetta ja päätä, kuinka
haluat opettaa lapsille tämän pyhien kirjoitusten kohdan. (Ks. ”Oppi-
aiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, 
s. VII.)

2. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

3. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. kynä ja paperia jokaiselle lapselle
c. kuvat 4-17, Nefi sulattaa metallia ja valmistaa työkaluja, ja 4-18, Nefi

taltuttaa kapinalliset veljensä (Evankeliumiaiheinen kuvasto 303;
62044)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Pyydä yhtä luokan jäsentä kertomaan viime viikon oppiaiheen kertomus
Nefin katkenneesta jousesta ja siitä, kuinka Nefi hankki ruokaa perheelleen
(ks. 1. Ne. 16:17–32).

Näytä kuvaa laivasta, tai anna jokaiselle lapselle paperia ja kynä ja pyydä
heitä nopeasti piirtämään laiva. Esitä sitten joitakin seuraavista
kysymyksistä:

• Mitähän tarvikkeita te tarvitsisitte, jos teidän pitäisi rakentaa niin suuri ja
vahva laiva, että se kantaisi teidät ja teidän perheenne valtameren yli?

• Millaista apua tarvitsisitte?

• Minne voisitte mennä opettelemaan laivan rakentamista?

Sano lapsille, että he kuulevat kohta, kuinka taivaallinen lsä auttoi Nefiä
rakentamaan laivan.

Opeta kohta 1. Ne. 17 Nefistä ja hänen veljistään, jotka valmistautuvat
rakentamaan laivaa. (Ks. pyhien kirjoitusten kohdan opettamiseksi
ehdotettuja tapoja kohdasta ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.) Näytä
kuvia sopivissa kohdin. (Voit pyytää lapsia tunnistamaan kunkin kuvan
henkilöt ja kertomaan, mitä he tekevät.)

Pyhien kirjoitusten
kohta

Huomion
herättäminen

Oppiaihe

6Taivaallinen Isä 
käskee Nefiä 
rakentamaan Iaivan
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Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Mitä Herra lupaa, jos me noudatamme Hänen käskyjään? (1. Ne. 17:3)
Kuinka teitä ja teidän perhettänne on siunattu, kun te olette olleet
kuuliaisia?

• Miksi Herra käski Nefiä rakentamaan laivan? (1. Ne. 17:8) Kuinka Nefi
otti vastaan tämän käskyn? (1. Ne. 17:9) Miksi Nefi oli niin luottavainen?
(1. Ne. 17:14–15)

• Mistähän syystä Herra ei yksinkertaisesti antanut heille laivaa?

• Miksi Laaman ja Lemuel eivät halunneet auttaa Nefiä laivan
rakentamisessa? (1. Ne. 17:17–19, 45–46) Kuinka laivan rakentaminen
yhdessä olisi helpompaa?

• Miltä teistä tuntuisi, jos vanhemmat veljenne pilkkaisivat teitä siitä, että te
pidätte taivaallisen lsän käskyt? Kuinka te olette voineet auttaa perhet-
tänne? Miltä teistä on tuntunut, kun olette auttaneet perhettänne tai ette
ole auttanut perhettänne?

• Mitä taivaallinen lsä antoi Nefille luvan tehdä, kun hänen veljensä yrittivät
tappaa hänet? (1. Ne. 17:48, 54)

• Kuinka Nefi osoitti uskonsa Jeesukseen Kristukseen? (1. Ne. 17:50–51) 
Kuinka te voitte olla Nefi kaltaisia ja osoittaa rohkeutta ja uskoa 
Jeesukseen Kristukseen?

Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Jaa luokka kahteen ryhmään. Pyydä heitä kuuntelemaan, mitä Herra
lupaa, kun me olemme kuuliaisia, kun ensimmäinen ryhmä lukee yhteen
ääneen kohdan 1. Ne. 17:3, ja sitten toinen ryhmä lukee kohdan 1. Ne.
3:7. Auta lapsia ymmärtämään, että heitä siunataan, jos he pitävät
käskyt ja pyytävät johdatusta taivaalliselta lsältä.

2. Auta lapsia opettelemaan ulkoa 1. Ne. 17:3 alkaen sanoista ”Ja jos niin
on” ja loppuen sanoihin ”hän on käskenyt heidän tehdä”. He voivat
opetella ulkoa myös kohdan 1. Ne. 17:50: ”Ja mitä tahansa Jumala olisi
käskenyt minun tehdä, minä voisin tehdä sen.”

3. Pane pöydälle kannellinen tölkki, ja pyydä yhtä lasta avaamaan tölkki
yhdellä kädellä. (Pyydä lasta panemaan toinen käsi selän taa.) Kun hän
on yrittänyt muutaman kerran, pyydä toista lasta auttamaan häntä vain
toisella kädellään. Sano, että tehtävät ovat yleensä helpompia, kun
teemme ne yhdessä. Keskustelkaa perheen tavoitteista kuten
säännöllisten perheiltojen pitämisestä, perherukouksesta ja pyhien
kirjoitusten tutkimisesta yhdessä ja kysy, kuinka lapset voivat auttaa
perhettä saavuttamaan nämä tavoitteet.

4. Jaa paperit ja kynät ja pyydä luokan jäseniä tekemään luettelo siitä,
miten he voivat auttaa perhettään oppimaan evankeliumia ja pitämään

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä
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käskyt, kuten kannustaa tutkimaan päivittäin pyhiä kirjoituksia, ottaa
mielellään osaa perherukoukseen, auttaa järjestämään perheiltoja ja
osallistumaan niihin, totella vanhempia, pitää kodin siistinä ja puhtaana,
rukoilla perheenjäsenten puolesta, osoittaa rakkautta ja ystävällisyyttä
toisia kohtaan, kertoa muille, mitä he ovat oppineet Alkeisyhdistyksessä
ja niin edelleen. Pyydä heitä valitsemaan yksi asia, jossa he haluaisivat
parantaa toimintaansa tulevalla viikolla.

5. Tee tauluun luettelo yhtäläisyyksistä Lehin ja hänen perheensä matkan ja
lsraelin lasten erämaavaelluksen välillä (ks. 1. Ne. 17:22–46). Kysy
lapsilta, mitä me voimme oppia näistä kokemuksista.

6. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Nefin rohkeus” (Lasten laulukirja,
s. 64), ”Käskyjä seuraa” (Lasten laulukirja, s. 68) tai ”Valitse oikein”
(Lasten laulukirja, s. 82).

Oppiaiheen päätös

Todista, että jokainen lapsi voi olla hyvänä esimerkkinä perheessään. Selitä,
että me ja meidän perheemme saamme siunauksia, kun me pidämme
käskyt.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdan 1. Ne. 17:3–22, 45–55 kotona
oppiaiheen kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus

Oppiaihe 6
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Tavoite Auttaa lapsia niin, että he haluavat olla kelvollisia saamaan Pyhän Hengen
jatkuvan kumppanuuden.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohta 1. Ne. 18. Tutki sitten oppiaihetta ja päätä, kuinka
haluat opettaa lapsille tämän pyhien kirjoitusten kohdan. (Ks. ”Oppi-
aiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”,
s. VII.)

2. Lisälukemista: Evankeliumin periaatteet, luku 7.

3. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

4. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. huivi silmien sitomiseen
c. kuvat 4-15, Liahona (Evankeliumiaiheinen kuvasto 302; 62041), 4-19,

Nefi sidottuna ja 4-20, Lehi ja hänen kansansa saapuvat luvattuun
maahan (Evankeliumiaiheinen kuvasto 304; 62045)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Tee tuoleista tai muista tavaroista pieni esterata luokan eteen. Pyydä yhtä
vapaaehtoiseksi ja sido hänen silmänsä. Pyöritä häntä paikallaan ympäri
muutama kerta ja selitä sitten hänelle, että toinen lapsi opastaa häntä
esteradalla kuiskaamalla hänelle ohjeita. Tehkää sama uudelleen, mutta
pyydä tällä kertaa lisäksi muita lapsia antamaan äänekkäästi kuiskaten
vääriä ohjeita, niin että lapsen, jonka silmät on sidottu, on keskityttävä
hiljaisen äänen kuulemiseen.

Anna lapsen, jonka silmät oli sidottu, kertoa, mitä eroa näillä kahdella
kokemuksella oli.

• Kuka Pyhä Henki on? Kuinka Hän auttaa meitä? (Ks. Evankeliumin
periaatteet, luku 7.)

• Miten äskeistä opastusta esteradalla voidaan verrata Pyhän Hengen
kuuntelemiseen?

• Millaiset pahan vaikutukset tai ”kovat äänet” ympärillämme voivat
hämmentää meitä tai yrittää johtaa meidät väärille poluille?

Opeta kertomus Lehin perheestä ylittämässä merta kohdasta 1. Ne. 18.
Käytä kuvia sopivissa kohdin. (Ks. pyhien kirjoitusten kohdan opetta-
miseksi ehdotettuja tapoja kohdasta ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”,
s. VII.)

Pyhien kirjoitusten
kohta

Huomion
herättäminen

Meren ylitysOppiaihe

7
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Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Kuinka Nefi kykeni rakentamaan laivan, joka voi kuljettaa hänen
perheensä turvallisesti meren yli? (1. Ne. 18:1–3)

• Mitä Laaman, Lemuel, lsmaelin pojat ja heidän vaimonsa tekivät, niin että
Liahona lakkasi toimimasta? (1. Ne. 18:9–12) Mitä taivaallinen lsä on
antanut meille opastamaan meitä Liahonan tavoin? (Pyhän Hengen.)
Mistä syystä me tai perheemme voimme menettää Pyhän Hengen
opastuksen?

• Kuinka Laamanin ja Lemuelin tottelemattomuus vaikutti heidän
vanhempiinsa ja muuhun perheeseen? (1. Ne. 18:12–19) Kuinka meidän
kuuliaisuutemme tai tottelemattomuutemme vaikuttaa meidän
vanhempiimme ja muihin perheenjäseniin?

• Miten Nefi reagoi, kun hänen veljensä kohtelivat häntä huonosti? (1. Ne.
18:16) Miksi arvelette Nefin kärsiessään ylistäneen Herraa sen sijaan,
että olisi valittanut?

• Missä asioissa haluaisitte olla sellaisia kuin Nefi?

• Millä tavoin voimme saada Pyhän Hengen innoitusta? (Se voi tulla
rauhan tai lohdun tunteena, ajatuksena, joka innoittaa meitä tekemään
oikean valinnan, hiljaisena ohjeena, tunteena, joka varoittaa vaarasta jne.)

• Pyydä luokan jäseniä kertomaan tilanteista, joissa he ovat tunteneet
Pyhän Hengen vaikutuksen. Miten me voimme valmistautua niin, että me
tunnistamme Pyhän Hengen vaikutuksen?

• Mitä valintoja Nefi teki, niin että hän oli kelvollinen saamaan Pyhän
Hengen kumppanikseen? (1. Ne. 18:3, 10, 16) Mitä valintoja te teette
päivittäin, niin että olisitte kelvollisia Pyhän Hengen kumppanuuteen?

Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Kirjoita erillisiin paperilappuihin seuraavanlaisia sanoja tai asioita: rukous,
ystävien valitseminen, käyttämämme sanat. televisio-ohjelmat,
videoesitykset, musiikki, elokuvat, kuuliaisuus vanhemmille. käskyjen
pitäminen, ystävällisyys veljiä ja sisaria kohtaan, muiden kunnioittaminen,
palveleminen tai muita sopivia asioita. Pane paperilaput pieneen tölkkiin.
Kun lapsi vetää tölkistä paperin, pyydä häntä lukemaan se luokalle ja
kertomaan, miten paperiin kirjoitettu asia voi vaikuttaa kykyymme saada
Pyhä Henki elämäämme.

2. Lausukaa ensimmäinen ja neljäs uskonkappale.

3. Keskustelkaa lasten kanssa siitä, kuinka Jeesuksen opetusten
seuraaminen auttaa meitä saamaan Pyhän Hengen vaikutuksen
elämäämme. Pyydä lapsia valitsemaan yksi Jeesuksen opetuksista,
jonka mukaan he haluavat elää paremmin tulevalla viikolla, ja
kirjoittamaan se paperiin ja viemään se kotiin muistutukseksi.

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Oppiaihe 7
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4. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Pyhä Henki” (Lasten laulukirja,
s. 56).

Oppiaiheen päätös

Voit kertoa kokemuksestasi, jolloin Pyhä Henki vaikutti sinuun. Todista siitä,
miten tärkeää on saada Pyhän Hengen vaikutus elämäämme ja siitä, että
tarvitsemme Hänen jatkuvaa kumppanuuttaan.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdan 1. Ne. 18:5–25 kotona oppiaiheen
kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus

34594_130 Body.pdf   12/10/12   2:31 PM   - 38 -    ( )



Tavoite Vahvistaa lasten todistusta Jeesuksesta Kristuksesta niin, että heillä on
voimaa vastustaa pahan vaikutusta.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohta MK Jaak. 7:1–23. Tutki sitten oppiaihetta ja päätä,
kuinka haluat opettaa lapsille tämän pyhien kirjoitusten kohdan. (Ks.
”Oppiaiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”,
s. VII.)

2. Lisälukemista: 1. Ne. 18:7, 2. Ne. 2:1–4, 11:2–3, MK Jaak. 1:17–19 ja
Mormonin Kirjan hakemisto: Jaakob, Lehin poika.

3. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

4. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. noin 60 cm:n pituinen langanpätkä, jonka voi helposti katkaista, ja

samanpituinen naru tai köysi
c. paperia ja kynä jokaiselle lapselle
d. kuva 4-9, Jeesus Kristus (Evankeliumiaiheinen kuvasto 240; 62572)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Anna yhdelle lapselle 60 cm:n pituinen lanka. Pyydä häntä katkaisemaan
se. Pyydä sitten lasta katkaisemaan köysi tai naru. Anna muutaman muun
lapsen yrittää köyden katkaisemista. Sano, että kun todistuksemme alkaa
kasvaa, se on kuin ohut lanka, mutta se voi vahvistua, kunnes sitä ei voi
mikään katkaista. Me kaikki voimme vahvistaa todistustamme niin, että se
auttaa meitä, kun muut yrittävät asettua meitä tai uskoamme vastaan tai
yrittävät pettää meitä. Kerro lapsille, että tässä oppiaiheessa kerrotaan
Jaakobista, jonka todistusta ei voitu katkaista.

Kerro kertomus Jaakobista ja Seremistä kohdan MK Jaak. 7:1–23 mukaan.
Käytä kuvia sopivissa kohdin. (Ks. pyhien kirjoitusten kohdan opettamiseksi
ehdotettuja tapoja kohdasta ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Kuka oli Jaakob? (Yksi Nefin nuoremmista veljistä.) Kuinka kauan ennen
Kristuksen syntymää Jaakob ja Serem elivät? (Ks. sivun alalaitaa
kohdasta MK Jaak. 7.)

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Pyhien kirjoitusten
kohta

Huomion
herättäminen

Oppiaihe

8Profeetta Jaakob 
kohtaa Seremin
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• Mistä Jaakob tiesi Jeesuksesta Kristuksesta, joka ei ollut vielä edes
syntynyt? (MK Jaak. 7:5, 10–12)

• Miten Serem yritti saada ihmiset uskomaan, ettei Jeesus Kristus tulisi?
(MK Jaak. 7:2–4)

• Kuka vaikutti Seremiin? (MK Jaak. 7:4, 18) Kuinka saatana yrittää
vaikuttaa meihin?

• Mitä Serem valehteli? (MK Jaak. 7:7, 9–10, 19)

• Miksi Jaakob pystyi vastustamaan Seremin pahaa vaikutusta? (MK Jaak.
7:5, 8, 10–12) Vaikka me emme näe enkeleitä tai kuule Jumalan ääntä,
niin miten me voimme olla vahvoja, kun ihmiset houkuttelevat meitä
tekemään väärin? Kerro kokemus tai pyydä yhtä lapsista kertomaan
tilanteesta, jolloin hän on vastustanut jonkun pahaa vaikutusta.

• Miksi Jaakob ei halunnut näyttää Seremille merkkiä? (MK Jaak. 7:13–14)
Miksi merkkien etsiminen ei ole hyvä tapa saada todistus Kristuksesta?
(LK 63:7–12) Sano, että merkit tulevat vasta, kun me osoitamme uskoa
ja olemme kuuliaisia, mutta me emme saisi etsiä niitä. Kertaa aiemmista
oppiaiheista Laamanin ja Lemuelin uskon puute, vaikka he olivat saaneet
merkkejä. (Opettajan kertaus: 1. Ne. 3:29–31 ; 16:39; 17:45; 18:20)

• Mikä vaikutus Seremin tunnustuksella ja kuolemalla oli ihmisiin? (MK
Jaak. 7:21–23)

• Miksi me tarvitsemme vahvan todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta?
Kuinka me saamme todistuksen Vapahtajastamme ja kuinka me
vahvistamme sitä? (Ks. toimintaehdotus 2.) Kuinka me voimme kertoa
todistuksestamme muille? Miksi todistuksemme kasvaa, kun me
todistamme siitä muille?

Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Kirjoita paperilappuihin tilanteita, joissa joku yrittää saada lapsen
tekemään jotakin väärää, sekä viite vastaavaan käskyyn pyhissä
kirjoituksissa. Esimerkiksi: Menet ystäväsi kanssa kauppaan, ja hän
yrittää saada sinut varastamaan makeisia (2. Moos. 20:15 tai Moosia
13:22), joku tarjoaa sinulle alkoholia (LK 89:7) tai sinua pyydetään
jäämään kotiin eikä lähtemään kirkkoon (LK 59:9). Pyydä lapsia etsimään
kohdat ja lukemaan ne. Keskustelkaa siitä, kuinka tieto pyhien
kirjoitusten opetuksista vahvistaa todistustamme Jeesuksesta
Kristuksesta ja auttaa meitä vastustamaan pahaa.

Voit pyytää lapsia näyttelemään nämä tilanteet pantomiimina ja muita
lapsia arvaamaan, mitä pantomiimissa tapahtuu.

2. Jaa luokka kahteen ryhmään. Anna toiselle ryhmälle kohta Al. 5:46 ja
toiselle Al. 37:35. Pyydä lapsia etsimään näistä kohdista keinoja, joilla he
voivat vahvistaa todistustaan Jeesuksesta Kristuksesta. Kirjoita heidän
vastauksensa tauluun.

3. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Uskollisten laulu” (Lasten laulukirja,
s. 85) tai ”Totuutta puolusta ain” (Lasten laulukirja, s. 81).
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Oppiaiheen päätös

Kerro lapsille, kuinka tärkeää on saada todistus Jeesuksesta Kristuksesta ja
vahvistaa sitä, niin että voimme vastustaa ympärillämme olevaa pahaa.
Todista Vapahtajan jumalallisuudesta. Anna lapsille haaste valita yksi tapa
vahvistaa todistustaan ja kirjoittaa se paperiin muistutukseksi kotiin toimia
sen mukaan viikon aikana.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdan MK Jaak. 7:1–23 kotona oppiaiheen
kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus

Oppiaihe 8

34594_130 Body.pdf   12/10/12   2:31 PM   - 41 -    ( )



Tavoite Kannustaa lapsia tavoittelemaan siunauksia, jotka saamme, kun
rukoilemme vilpittömästi taivaallista lsää.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen Enoksen kirja. Tutki sitten oppiaihetta ja päätä, kuinka
haluat opettaa lapsille tämän pyhien kirjoitusten kohdan. (Ks. ”Oppi-
aiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”,
s. VII.)

2. Lisälukemista: Evankeliumin periaatteet, luku 8.

3. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

4. Tarvittavat välineet: Mormonin Kirja jokaiselle lapselle.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Esitä seuraava arvoitus, ja pyydä lapsia nostamaan kätensä, kun he tietävät
vastauksen.

Minä en ole henkilö, paikka enkä esine.

Minä voin olla niin hiljainen, ettei kukaan muu kuule, tai niin äänekäs, että
kaikki huoneessa olijat kuulevat.

Minua voi käyttää, kun on yksin tai ryhmässä.

Minä olen tottunut kaikkiin mahdollisiin aikoihin, paikkoihin ja olosuhteisiin.

Minua käytetään kiitollisuuden, opastuksen, lohdun, anteeksiannon, turvan,
avun, hyvän terveyden tai minkä tahansa muun siunauksen vuoksi, joita
tarvitaan itseä tai jotakuta muuta varten.

Minua käytetään, kun puhutaan taivaallisen lsän kanssa.

Mikä minä olen?

Kirjoita lasten vastaukset tauluun. Kun he keksivät oikean vastauksen, joka
on rukous, niin kysy, onko heillä kysymyksiä rukouksesta. Tee yhteenveto
kysymyksistä tauluun, ja pyydä lapsia kuuntelemaan vastauksia, kun kerrot
kertomuksen Enoksesta. Viittaa kertomuksen lopussa lasten kysymyksiin ja
keskustelkaa niistä.

Opeta kertomus Enoksen kirjasta. Sano, että Enos oli Jaakobin poika, josta
puhuitte oppiaiheessa 8. (Ks. pyhien kirjoitusten kohdan opettamiseksi
ehdotettuja tapoja kohdasta ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)

Pyhien kirjoitusten
kohta

Huomion
herättäminen

Enos rukoileeOppiaihe

9
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Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Miksi Enos meni rukoilemaan? (Enos 1:1–4) Kuka oli kertonut hänelle
Jeesuksesta Kristuksesta? Kuinka vanhempanne ovat auttaneet teitä
saamaan tietoa taivaallisesta lsästä ja Jeesuksesta Kristuksesta?

• Millainen on ”voimallinen rukous”? Miten tällainen rukous mahtaa erota
muista rukouksista? Kuinka taivaallinen lsä vastasi Enoksen
rukoukseen? (Enos 1:5)

• Mistä Enos tiesi, että hän oli saanut syntinsä anteeksi? (Enos 1:5–6)

• Miksi taivaallinen lsä sanoi, että Enos oli saanut syntinsä anteeksi? (Enos
1:8) Sano, että koska Jeesus Kristus kärsi meidän syntiemme vuoksi,
me voimme saada anteeksi, jos me teemme parannuksen.

• Kenen puolesta Enos rukoili sen jälkeen, kun hän oli saanut syntinsä
anteeksi? (Enos 1:9) Minkä vastauksen Herra antoi Enokselle
nefiläisistä? (Enos 1:10)

• Mistähän syystä Enos rukoili laamanilaisten puolesta, vaikka he olivat
nefiläisten vihollisia? (Enos 1:11) Mitä siunauksia voisitte pyytää
taivaallista lsää antamaan sellaiselle ihmiselle, joka on ollut teille
epäystävällinen? Mitä Enos halusi laamanilaisille? (Enos 1:13)

• Enos rukoili kansansa aikakirjojen turvallisuuden puolesta. Miksi aikakirjat
olivat niin tärkeät? Mitä Herra lupasi Enokselle? (Enos 1:15–18) Mitä
uskossa anominen tarkoittaa?

• Mitä lupauksia Enokselle annettiin? (Enos 1:8, 12, 15) Kuinka me
voimme saada samat lupaukset?

• Mikä vaikutus nefiläisten opetuksilla ja pyrkimyksillä oli laamanilaisiin?
(Enos 1:20)

• Mitä te olette oppineet rukouksesta Enoksen kertomuksen perusteella?

• Kun te rukoilette, kuinka te puhutte taivaalliselle lsälle? Kuinka me
voimme tehdä rukouksistamme vilpittömämpiä?

• Enos kuuli Herran äänen mielessään vastauksena rukoukseensa. Millä
tavoin me voimme saada vastauksia rukouksiimme? (Rauhan tunteena,
tunteena, että jokin on vinossa, lohtuna, ajatuksina, jotka tulevat
mieleemme, pyhien kirjoitusten kohtina, jotka tuovat ymmärrystä tiettyyn
tilanteeseen, neuvoina kirkon johtajilta, vanhemmilta ja muilta Herran
lähettämiltä ihmisiltä, unina tai näkyinä.) Pyydä luokan jäseniä kertomaan
tilanteista, jolloin he ovat saaneet vastauksen rukoukseensa.

• Miksi taivaallinen lsä voi vastata kieltävästi rukouksiimme? Mistä me
tiedämme, että taivaallisen lsän vastaus on ”ei”?

• Miksi meidän pitäisi kuunnella rauhassa vastausta rukouksemme jälkeen,
aivan kuten Enos teki?

• Mitä Enos oppi kuoleman jälkeisestä elämästä? (Enos 1:27) Voit lukea
tämän jakeen tai pyytää luokkaa lukemaan sen yhdessä.

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Oppiaihe 9
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Tarkista taulussa olevasta luettelosta, että kaikkiin lasten kysymyksiin on
vastattu.

Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista  ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Anna jokaiselle lapselle paperia ja kynä, ja pyydä heitä kirjoittamaan 
paperiin kysymykset Milloin me voimme rukoilla?, Missä me voimme 
rukoilla? ja Mitä me voimme rukoilla? ja jättämään tilee kysymysten 
väliin kirjoitettaville vastauksille. Pyydä heitä kirjoittamaan vastaukset, 
kun keskustelette kysymyksistä.

2. Kertaa rukouksen kaava:
a. Aloita puhuttelemalla taivaallista lsää.
b. Kerro hänelle, mistä olet kiitollinen.
c. Pyydä häneltä, mitä haluat.
d. Lopeta sanomalla ”Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.”

3. Puhu rukouksen kielestä. Auta lapsia ymmärtämään, että me osoitamme
kunnioitusta, kun me käytämme kunnioittavaa kieltä.

4. Kirjoita seuraavat vanhin Boyd K. Packerin sanat (”Rukoukset ja
vastaukset”, Valkeus, toukokuu 1980, s. 35–36) tauluun ja jätä viivojen
kohdat tyhjiksi. Kerro lapsille, että he oppivat joitakin tapoja saada
vastauksia, kun he täydentävät vanhin Packerin sanat.

”Jotkut _________b__________tulevat __________a__________lukemisesta,
jotkut toiset ______e__________ kuuntelemisesta. Ja silloin tällöin kun
asia on tärkeä, vastaus saattaa tulla suoraan __________d_________
___________f__________. Kehotukset ovat ________c____________, eikä
niistä voi erehtyä.”

Täydennä tyhjät kohdat seuraavilla sanoilla:
a. pyhien kirjoitusten
b. vastaukset
c. selkeitä
d. voimakkaana
e. puhujien
f. innoituksena

5. Selitä, kuinka Enoksen rukoukseen aikakirjojen varjelemisesta (Enos
1:14–16) vastattiin satoja vuosia myöhemmin, kun Mormonin Kirja tuli
esiin. Aivan kuten Herra lupasi Enokselle, myös nykyajan ihmiset voivat
saada todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta Mormonin Kirjan kautta.
Voit pyytää lähetystyössä ollutta lähetyssaarnaajaa tulemaan luokkaan
kertomaan kokemuksesta, jolloin tutkija on saanut todistuksen
Jeesuksesta Kristuksesta rukouksen ja Mormonin Kirjan kautta. Tai voit
pyytää jonkun lapsen isää tai äitiä tai jotakuta seurakunnan jäsentä
kertomaan, kuinka rukous auttoi häntä saamaan todistuksen Mormonin
Kirjasta.

6. Kertaa Joseph Smithin ensimmäinen näky, kun hän rukoili vilpittömästi 
ja uskossa (KH J.S. Hist. 1:14–16). Voit käyttää apuna kuvaa
ensimmäisestä näystä (Evankeliumiaiheinen kuvasto 403; 62470).
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7. Kerratkaa seitsemäs ja yhdeksäs uskonkappale. Kehota lapsia
valitsemaan niistä toinen, jonka opettelette ulkoa luokassa tai kotona
tulevalla viikolla.

8. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Lapsen rukous” (Lasten laulukirja,
s. 6).

Oppiaiheen päätös

Todista rukouksen voimasta omassa elämässäsi. Voit kertoa
kokemuksesta, joka on vahvistanut uskoasi ja todistustasi rukouksesta.
Pyydä lapsia kertomaan kokemuksiaan rukouksesta.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdan Enos 1:1–8, 21–27 kotona oppiaiheen
kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus

Oppiaihe 9

34594_130 Body.pdf   12/10/12   2:31 PM   - 45 -    ( )



Tavoite Vahvistaa lasten halua pitää kasteenliittonsa ja seurata Jeesusta Kristusta.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohdat 2. Ne. 31:5–12 ja Moosia 2:1–22; 3:2–19;
4:11–16; 5:5–8, 13–16. Tutki sitten oppiaihetta ja päätä, kuinka haluat
opettaa lapsille nämä pyhien kirjoitusten kohdat. (Ks. ”Oppiaiheiden
valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)

2. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

3. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. kuva 4-21 , Kuningas Benjamin puhuu kansalleen (Evankeliumi-

aiheinen kuvasto 307; 62298)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Kirjoita luokkasi lasten sukunimet tauluun. Pyydä lapsia selittämään, miksi
heillä on tämä sukunimi.

• Mitä teille merkitsee se, että teillä on juuri tämä sukunimi?

Sano, että kun me synnymme perheeseen, me otamme päällemme
perheen nimen. Tämä nimi voi kertoa monista tärkeistä asioista kuten
perinnöstämme, uskonkäsityksistämme, toimintatavoistamme ja niin
edelleen. Kun meidät kastetaan, meistä tulee Myöhempien Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseniä ja me otamme päällemme Jeesuksen
Kristuksen nimen. Kun me otamme Jeesuksen Kristuksen nimen
päällemme, me julistamme uskovamme Häneen ja haluavamme seurata
Hänen opetuksiaan. Sano, että kuningas Benjamin oli profeetta, joka opetti,
miten tärkeää on ottaa päälleen Jeesuksen Kristuksen nimi.

Opeta lapsille kohta, jossa kuningas Benjamin opettaa kansaansa, Moosia
2:1–22; 3:2–19; 4:11–16; 5:5–8, 13–16. Käytä kuvia sopivissa kohdin. (Ks.
pyhien kirjoitusten kohdan opettamiseksi ehdotettuja tapoja kohdasta
”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Miksi kuningas Benjamin kutsui kansansa yhteen? (Moosia 1:10) Kuinka
sarahemlalaiset vastasivat kutsuun kokoontua temppeliin kuulemaan

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Pyhien kirjoitusten
kohta

Huomion
herättäminen

Kuningas Benjamin opettaa
kansaansa

Oppiaihe

10

32
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profeettaansa ja kuningastaan? (Moosia 2:1–6) Kuinka me kuulemme tai
saamme elävien profeettojen sanat? (Yleiskonferensseissa, kirkon
julkaisuista, kirkon kokouksissa jne.) Kuinka me voimme valmistautua
kuuntelemaan johtajiemme sanoja? (Moosia 2:9)

• Kuinka kuningas Benjamin palveli kansaansa? (Moosia 2:12–15) Kuinka
me voimme kuningas Benjaminin mukaan palvella taivaallista lsää?
(Moosia 2:16–19) Kuinka teidän mielestänne muiden palveleminen
osoittaa kiitollisuutemme ja rakkautemme taivaallista lsää kohtaan?

• Mitä meille luvataan, jos me noudatamme taivaallisen lsän käskyjä?
(Moosia 2:22)

• Mitä kuningas Benjamin opetti kansalleen Jeesuksesta Kristuksesta?
(Moosia 3:5–7, 9–10) Millaisen suuren palveluksen Kristus suoritti
meidän jokaisen puolesta? (Moosia 3:11–13.) Sano, että Jeesus Kristus
kärsi ja antoi henkensä, että me voisimme tehdä parannuksen
synneistämme, mennä kasteelle, nousta kuolleista ja elää taivaallisen
lsän luona ikuisesti. Hänen uhriaan meidän puolestamme sanotaan
sovitukseksi.

• Miksi on tärkeää, että me otamme päällemme Jeesuksen Kristuksen
nimen? (Moosia 3:17) Mitä Jeesus Kristus pyytää meitä tekemään, kun
otamme Hänen nimensä päällemme? (2. Ne. 31:5–12; Moosia 2:22.
Menemään kasteelle ja pitämään käskyt. Moosia 3:19. Alistumaan
Vapahtajan tahtoon.)

• Mitä käskyjä kuningas Benjamin käski kansansa noudattaa? (Moosia
3:21; 4:11–15; 5:5. Voit käyttää 1. toimintaehdotuksen sanaliuskoja
apuna keskustelussa.) Mitä kuningas Benjaminin mukaan tapahtuu, jos
me pidämme käskyt? (Moosia 2:41)

• Kuinka ihmiset vastasivat kuningas Benjaminin opetuksiin? (Moosia 5:2)
Miten me voimme kokea tällaisen voimallisen muutoksen? (Moosia 3:19)

• Mitä kuningas Benjaminin kansa lupasi tehdä? (Moosia 5:5–9)

Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Valmista ja esitä seuraavat sanaliuskat. Piirrä torni, jota kuningas
Benjamin käytti opettaessaan kansaansa. Kiinnitä sanaliuskat alhaalta
ylöspäin torniin sitä mukaa kuin keskustelette siitä, miten me voimme
ottaa päällemme Jeesuksen Kristuksen nimen. Pyydä lapsia miettimään
tapoja, joilla he voivat noudattaa sanaliuskoissa esitettyjä käskyjä.

Usko Jeesukseen Kristukseen (Moosia 3:21)
Tee parannus (Moosia 3:21)
Solmi kasteenliitto ja pidä se (Moosia 5:5)
Rukoile päivittäin (Moosia 4:11)
Ole ystävällinen muille (Moosia 4:13)
Älä riitele äläkä tappele (Moosia 4:14)
Palvele muita (Moosia 4:15)
Auta köyhiä (Moosia 4:16)
Elä evankeliumin mukaan (Moosia 4:15)

Oppiaihe 10
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2. Näytelkää pienten lavasteiden avulla, kuinka kuningas Benjamin puhuu
kansalleen. Lapset voivat järjestää tuolinsa teltaksi, niin että oviaukko on
luokan etuosaan päin. Lapset voivat istua lattialla ”teltassaan” kasvot
eteenpäin. Kuningas Benjaminia näyttelevä lapsi voi puhua heille
seisomalla tuolilla luokan edessä. Pyydä lasta lukemaan kuningas
Benjaminin sanat kohdasta Moosia 2:9.

3. Kerro lapsille viimeisimmästä kirkon yleiskonferenssista. Jos mahdollista,
näytä heille konferenssia käsittelevä Valkeus. Verratkaa tätä konferenssia
kokoukseen, jonka kuningas Benjamin piti kansansa kanssa. Selitä,
kuinka kirkko auttaa jäseniään saamaan kirkon presidentin ja muiden
johtavien auktoriteettien sanomat radion, television, satelliittilähetysten ja
lehtien avulla. Keskustelkaa viimeisen konferenssin aiheista. Kehota
lapsia lukemaan tai kuuntelemaan seuraavan yleiskonferenssin sanomia
ja noudattamaan profeettojemme ja johtajiemme neuvoa.

4. Auta lapsia ymmärtämään ja opettelemaan ulkoa loppuosa kohdasta
Moosia 2:17: ”Lähimmäistenne palveluksessa ollessanne olette
yksistään Jumalanne palveluksessa.”

5. Keskustelkaa siitä, kuinka kolmastoista uskonkappale liittyy kuningas
Benjaminin saarnaan. Auta lapsia opettelemaan ulkoa tämä
uskonkappale.

6. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Rakastakaa toisianne” (MAP-lauluja,
192) tai laulusta ”Kuin Jeesus mä olla tahdon” (Lasten laulukirja, s. 40).

Oppiaiheen päätös

Todista Jeesuksen Kristuksen sovituksesta ja siitä, kuinka se on siunaus
elämässämme. Tähdennä sitä, miten tärkeätä on pitää käskyt, kun me
otamme päällemme Jeesuksen Kristuksen nimen.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdan Moosia 2:1–18 kotona oppiaiheen
kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus
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Tavoite Kannustaa lapsia olemaan uskollisia Jeesuksen Kristuksen todistajia.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohdat Moosia 11–13; 15:1 , 6–8; 16:14–15; 17 ja
19:4–20. Tutki sitten oppiaihetta ja päätä, kuinka haluat opettaa lapsille
nämä pyhien kirjoitusten kohdat. (Ks. ”Oppiaiheiden valmistaminen”,
s. VI, ja ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)

2. Lisälukemista: Moosia 14–16.

3. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

4. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. Pane pussiin tai laukkuun huomion herättämiseen liittyvää toista

toimintaehdotusta varten seuraavaa:
paperiviikset (ks. malli oppiaiheen lopussa)
taskulamppu tai hehkulamppu
paperiset laintaulut kymmenestä käskystä (ks. malli oppiaiheen
lopussa)
Kristuksen kuva
narua tai lankaa
tulitikku

c. kuva 4-22, Abinadi kuningas Nooan edessä (Evankeliumiaiheinen
kuvasto 308; 62042)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Anna jokaiselle lapselle yhdeksänpisteinen kuvio, tai piirrä sellainen tauluun.
Kerro lapsille, että heidän tulee yhdistää kaikki pisteet neljällä suoralla
viivalla nostamatta välillä kynää paperista tai liitua taulusta. Kun he ovat
kokeilleet muutaman kerran, näytä yhdelle lapsista oikea ratkaisu, mutta älä
näytä sitä muille. Pyydä lasta näyttämään ratkaisu toiselle lapselle ja niin
edelleen, kunnes kaikki lapset osaavat yhdistää pisteet. Selitä, että kun me
opimme jotakin, me voimme auttaa muita, kun me opetamme heille, mitä
me tiedämme. Kun me opimme lisää taivaallisesta lsästä, me voimme
auttaa muita ihmisiä kertomalla heille Hänestä.

Huomion
herättäminen

Oppiaihe

11Abinadi ja kuningas Nooa
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Pyydä lapsia ottamaan vuorollaan yksi esine pussista. Pyydä kutakin lasta
kertomaan muutama huomio ottamastaan esineestä. Sano, että kun lapset
saavat kuulla vanhurskaasta ja uskollisesta profeetta Abinadista, he
huomaavat, kuinka kukin näistä esineistä liittyy hänen elämäänsä.

Näytä kuvaa Abinadista kuningas Nooan edessä, ja opeta kertomus
Abinadista kohdista Moosia 11–13; 15:1 , 6–8; 16:14–15; 17 ja 19:4–20.
(Ks. pyhien kirjoitusten kohdan opettamiseksi ehdotettuja tapoja kohdasta
”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.) Tähdennä ajatusta, että Abinadi oli
rohkea Jeesuksen Kristuksen todistaja, vaikka hän sai maksaa siitä
hengellään. Jos käytät toista toimintaehdotusta huomion herättämiseksi,
kerro, kuinka kukin tavaroista liittyy Abinadin elämään.

Viikset: Abinadi tuli takaisin valepuvussa (Moosia 12:1)
Tasku- tai hehkulamppu: Abinadin kasvoista heijastui kirkkaus (Moosia

13:5)
Kymmenen käskyä: Abinadi opetti kymmentä käskyä (Moosia

13:11–24)
Kristuksen kuva: Abinadi todisti rohkeasti Jeesuksesta

Kristuksesta (Moosia 15; 16; 17:8)
Naru tai lanka: Abinadi sidottiin (Moosia 17:13)
Tulitikku: Abinadi poltettiin (Moosia 17:20)

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Mitä Herra käski Abinadin ensimmäiseksi sanoa kuningas Nooalle ja
hänen kansalleen? (Moosia 11:20–21)

• Millaista elämää kuningas Nooa ja hänen kansansa viettivät? (Moosia
11:1–7, 14–15, 19)

• Kuinka kuningas Nooa ja hänen kansansa suhtautuivat Abinadin
sanoihin? (Moosia 11:26–29) Mistähän syystä ihmiset suuttuvat niihin,
jotka kutsuvat heitä parannukseen?

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Pyhien kirjoitusten
kohta

Huomion
herättäminen,
toinen
toimintaehdotus

Aloita
tästä

Ratkaisu
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• Mitä Abinadi todisti rohkeasti jumalattomalle kuningas Nooalle ja hänen
papeilleen käskyistä? (Moosia 12:33–36: 13:11–24) Miksi on tärkeää,
että me noudatamme taivaallisen lsän käskyjä?

• Miksi kuningas Nooan kansa pelkäsi koskea Abinadiin? (Moosia 13:3–5)

• Mitä Abinadi todisti Jeesuksesta Kristuksesta? (Moosia 15:1 , 6–8;
16:14–15)

• Kuinka Abinadi osoitti rohkeutta? (Moosia 17:7–10) Miksi on joskus
vaikeaa puolustaa sitä, mikä on oikein? Kuinka me voimme puolustaa
sitä, mikä on oikein?

• Miksi Abinadi poltettiin kuoliaaksi? (Moosia 17:20) Mistähän syystä Herra
antoi niin tapahtua? (Al. 60:13)

• Mikä oli tärkeää kuningas Nooalle? (Moosia 11:14; 19:7–8) Mikä oli
tärkeää Abinadille? (Moosia 13:4; 17:7–10) Minkä pitäisi olla tärkeää
meille?

• Kehen Abinadin ennen kuolemaansa lausuma todistus vaikutti? (Moosia
17:1–4)

• Kuinka Abinadin ennustus kohdassa Moosia 12:3 täyttyi? (Moosia
19:19–20)

• Kuka on mielestänne nykyisin uskollinen Jeesuksen Kristuksen todistaja?

Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Pyydä lapsia olemaan Abinadista ja kuningas Nooasta kertovan
kertomuksen henkilöitä ja pyydä uutistoimittajaa haastattelemaan heitä.
Laadi luettelo kysymyksistä, joita toimittaja esittää henkilöille. Esimerkiksi:

Toimittaja Nooalle: Kuinka maksoitte hienot rakennuksenne?
Toimittaja papeille: Miksi pidätte Abinadia vankina?
Toimittaja Almalle: Mitä ajattelette Abinadin opetuksista?
Toimittaja Abinadille: Miksi nämä ihmiset haluavat tappaa teidät?

Miksi ette kiellä sitä, mitä olette sanoneet näille
ihmisille?

2. Sirottele pippuria vesimaljaan. Nosta maljaa niin, että kaikki lapset
näkevät sen. Kerro heille, että pippuri tarkoittaa niitä ihmisiä, jotka
haluavat olla uskollisia. Pyydä heitä katsomaan, mitä tapahtuu, kun
pahuus pannaan uskollisten keskuuteen. Pudota tippa astianpesuainetta
eli pahuutta keskelle maljaa. Pippuri liukuu nopeasti syrjään. Kun Alma
uskoi Abinadin todistukseen, hän halusi olla uskollinen ja seurata
profeettaa ja kääntyi kuningas Nooan pahoilta teiltä. Kysy lapsilta, mistä
heidän pitäisi kääntyä pois, niin että he voivat olla uskollisia.

3. Keskustelkaa kymmenestä käskystä kohdassa Moosia 12:34–36,
13:12–24.

4. Vertaa vanhurskaan kuningas Benjaminin uskollisia luonteenpiirteitä
kuningas Nooan luonteenpiirteisiin.

Kuningas Benjamin: Moosia 2:10–14, 4:9–10.
Kuningas Nooa: Moosia 11:2, 6–7, 27; 19:8.

Oppiaihe 11
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5. Keskustelkaa siitä, mitä yhteistä on sillä, miten kuningas Nooa ja hänen
kansansa kohtelivat Abinadia ja kuinka Kristusta kohdeltiin.

Kristus: Moosia 15:5, Matt. 26:66, Luuk. 24:20.
Abinadi: Moosia 13:1 ; 17:7, 10, 13.

6. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Uskollisten laulu” (Lasten laulukirja,
s. 85) tai laulusta ”Jeesuksen Kristuksen kirkko” (Lasten laulukirja, s. 48).

Oppiaiheen päätös

Todista, että vaikka olemmekin vanhurskaita, me kärsimme tuskaa ja
koettelemuksia. Mutta jos olemme uskollisia todistuksessamme
Jeesuksesta Kristuksesta, taivaallinen lsä siunaa meitä rauhalla tässä
elämässä ja tulevassa elämässä kaikella, mitä Hänellä on.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdat Moosia 11:1–2, 20–21, 26–29; 12:1–9
ja 17 kotona oppiaiheen kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus
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Tavoite Opettaa lapsille heidän kasteenliittonsa merkitys ja sen pitämisen tärkeys.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohta Moosia 17:2–4; 18. Tutki sitten oppiaihetta ja päätä,
kuinka haluat opettaa lapsille nämä pyhien kirjoitusten kohdat. (Ks.
”Oppiaiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”,
s. VII.)

2. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

3. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. Vapaavalintainen: lukko ja avain huomion herättämiseksi tarkoitettua

toimintaa varten (esimerkiksi riippulukko, päiväkirja, korurasia tai
matkalaukku)

c. paperiavain, johon on kirjoitettu sana Liitto (ks. malli oppiaiheen
lopussa)

d. moniste ”Kasteenliittoni” jokaiselle lapselle (ks. malli oppiaiheen
lopussa)

e. kuva 4–23, Alma kastaa Mormonin vesissä (Evankeliumiaiheinen
kuvasto 309; 62332)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Näytä avainta. Kysy lapsilta, mihin avainta käytetään. Voit pyytää yhtä lasta
avaamaan lukon avaimella. Näytä paperiavainta, niin etteivät lapset näe
sanaa Liitto, ja revi se kahtia. Sano, ettei avain toimi, jos siitä on vain
puolikas jäljellä. Käännä avaimen kappaleet lapsiin päin, niin että he
näkevät sanan Liitto. Kysy lapsilta, tietävätkö he, mitä sana tarkoittaa.
Sano, että evankeliumissa liitto on pyhä sopimus tai lupaus taivaallisen lsän
ja Hänen lastensa välillä. Kun me pidämme taivaallisen lsän kanssa
solmimamme liitot, Hän täyttää aina oman osansa. Mutta jos me emme
pidä liittomme lupauksia, liitto särkyy. Kasteenliittomme pitäminen on avain
siunauksiin ja iankaikkiseen elämään. Sano, että iankaikkinen elämä
tarkoittaa sitä, että me tulemme taivaallisen lsän kaltaisiksi ja elämme
Hänen luonaan ikuisesti. Sano, että kun lapset oppivat Almasta ja hänen
kansastaan, he kuulevat taas kasteenliitostaan ja siitä, kuinka he voivat
paremmin pitää sen.

Opeta lapsille kertomus Almasta kastamassa Mormonin vesissä kohdasta
Moosia 17:2–4; 18. (Ks. pyhien kirjoitusten kohdan opettamiseksi
ehdotettuja tapoja kohdasta ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)
Tähdennä liittoja, jotka teemme kasteessa, ja sitä, miten tärkeää on pitää
ne. Käytä kuvaa sopivassa kohdin.

Pyhien kirjoitusten
kohta

Huomion
herättäminen

Oppiaihe

12Alma kastaa Mormonin
vesissä

39

34594_130 Body.pdf   12/10/12   2:31 PM   - 53 -    ( )



40

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Miten Alma valmistautui kasteeseen? (Moosia 17:2–4; 18:1) Kuinka te
valmistauduitte kasteeseen?

• Miksi Mormoniksi sanottu paikka oli hyvä piilopaikka Almalle opettaa
kansaa? (Moosia 18:4–5) Miksi heidän piti piileksiä?

• Miltä Alman kansasta tuntui, kun he kuulivat, että he voisivat mennä
kasteelle? (Moosia 18:11) Miltä teistä tuntui, kun teidät kastettiin? Mitä
muistatte kastepäivästänne?

• Mitä lupauksia me kaikki teimme, kun meidät kastettiin? Mitä taivaallinen
lsä lupasi meille? (Moosia 18:8–10) Näytä monistetta ”Kasteenliittoni”, ja
keskustelkaa kustakin lupauksesta. Sano, ettei yksikään meistä ole
täydellinen, mutta meidän täytyy parhaan kykymme mukaan pitää
kasteenliittomme.

• Kuinka me voimme osoittaa, että me olemme ottaneet Jeesuksen
Kristuksen nimen päällemme ja että me olemme Hänen todistajiaan?

• Mitä tarkoitetaan toisten kuormien kantamisella ja toisten kanssa
murehtimisella? Millä tavoin Kristus palveli meitä ja muita eläessään
maan päällä? Kuinka me voimme noudattaa Jeesuksen Kristuksen
esimerkkiä ja palvella muita?

• Mitä käskyjä Alma antoi kansalleen auttaakseen heitä pitämään
kasteenliittonsa? (Moosia 18:21–23, 27–29) Kuinka me voimme elää
enemmän Alman kansan tavoin?

• Missä toimituksessa me uudistamme kasteenliittomme joka sunnuntai?
Voit selittää, että uudistaminen tarkoittaa uudeksi tekemistä tai uudelleen
aloittamista. Kerratkaa lasten kanssa sakramenttirukoukset ja auta heitä
löytämään niihin liittyvät liitot (ks. Moro. 4:3; 5:2). Anna jokaiselle lapselle
moniste, ja kertaa heidän kasteenliittonsa.

Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Pyydä yhtä lasta pitämään kädessään verraten raskasta kirjaa käsivarsi
suorana sillä aikaa, kun puhut luokalle kasteenliitosta. Kysy lapselta, joka
pitelee kirjaa, väsyykö hänen kätensä. Pyydä toista lasta pitämään kirjaa.
Sano, että yksi lupauksista, joita teemme, kun meidät kastetaan, on
kantaa toistemme kuormia, niin että ne kevenisivät. Keskustelkaa
kuormista, joita heidän ikäisillään lapsilla voi olla, kuten että heitä
pilkataan, he ovat sairaita, he eivät tule toimeen perheenjäsenten
kanssa, he haluavat tuntea kuuluvansa tiettyyn ryhmään tai heillä on
vaikeuksia koulussa. Kysy lapsilta, kuinka he voivat keventää toistensa
kuormia.

2. Pyydä ennen oppituntia lasten vanhempia kertomaan tilanteesta, jolloin
heidän lapsensa palveli toista. Kerro nämä kokemukset luokalle ja kiitä
lapsia heidän suorittamastaan palveluksesta. Sano, että tällaiset
palvelukset ovat keventäneet niiden kuormia, joita he palvelivat.

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä
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3. Sano lapsille, että lupasimme kasteessa ottaa päällemme Jeesuksen
Kristuksen nimen ja tulla todellisiksi kristityiksi eli Kristuksen seuraajiksi.
Meidän täytyy elää kelvollisina Hänen nimelleen. Pyydä lapsia
miettimään, kuinka hyvin he kunnioittavat Jeesuksen Kristuksen nimeä,
kun luet seuraavan kertomuksen presidentti George Albert Smithistä,
joka oli kirkon kahdeksas presidentti:

”Useita vuosia sitten olin vakavasti sairas. . . Olin niin heikko, etten
kyennyt juuri lainkaan liikkumaan.

Eräänä päivänä . . . menetin tajun ympäristöstäni ja luulin siirtyneeni
toiselle puolelle. . .

Aloin tutkia ympäristöäni . . . ja kun olin kävellyt jonkin aikaa . . . metsän
läpi, näin miehen tulevan minua kohti. Tajusin, että hän oli hyvin suuri
mies, ja kiiruhdin tavoittaakseni hänet, koska tunnistin hänet
isoisäkseni. . . Muistan, kuinka iloinen olin siitä, että näin hänen tulevan.
Olin saanut nimeni hänen mukaansa ja olin aina ollut siitä ylpeä.

Tultuaan muutaman metrin päähän minusta isoisäni pysähtyi. . . Hän
katsoi minua hyvin kiinteästi ja sanoi:

’Haluaisin tietää, mitä olet tehnyt minun nimelleni.’

Kaikki, mitä olin koskaan tehnyt, kulki silmieni ohi aivan kuin lentävä kuva
valkokankaalla. . . Koko elämäni kulki silmieni ohi. Hymyillen katsoin
isoisääni ja sanoin:

’En ole koskaan tehnyt nimellesi mitään, mitä sinun tarvitsisi hävetä.’

Hän astui eteenpäin ja otti minut syliinsä, ja kun hän teki niin, minä tulin
taas tietoiseksi maallisesta ympäristöstäni. Tyynyni oli märkä kuin siihen
olisi kaadettu vettä - märkä kiitollisuuden kyynelistä, koska olin voinut
vastata häpeämättä.” (”Your Good Name”, lmprovement Era, maaliskuu
1947, s. 139)

Sano lapsille, että kun he pitävät mielellään käskyt ja palvelevat muita, he
tuottavat kunniaa Jeesuksen Kristuksen nimelle.

4. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Kaste” (Lasten laulukirja, s. 54).

Oppiaiheen päätös

Todista, että kun me pidämme kasteenliittomme, me opimme palvelemaan
toisiamme paremmin ja meistä tulee enemmän Kristuksen kaltaisia.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdat Moosia 18:1–11 ja 30–35 kotona
oppiaiheen kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Huom.: Jos valitset seuraavan viikon oppiaiheesta ensimmäisen
toimintaehdotuksen, anna tehtävät ainakin viikko etukäteen.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus

Oppiaihe 12
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Kasteenliittoni
(Uudistan sen joka kerta, kun nautin sakramentin.)

Kasteenliitossa lupaan Herralle

1. tulla Jumalan laumaan (tulla Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseneksi);

2. olla Hänen poikansa tai tyttärensä (ottaa päälleni Kristuksen nimen);

3. kantaa muiden kuormia, että ne kevenisivät, murehtia murehtivien kanssa
ja lohduttaa niitä, jotka ovat lohdutuksen tarpeessa (auttaa muita);

4. seisoa Jumalan todistajana aina kaikessa ja kaikkialla (todistaa 
Kristuksesta ja olla aina hyvä esimerkki) ja

5. palvella Jumalaa ja pitää Hänen käskynsä.

Kun pidän kasteenliittoni, Herra lupaa

1. antaa anteeksi syntini;

2. vuodatta Henkensä runsaampana päälleni (antaa minulle Phyhän Hengen
toveriksi) ja

3. lunastaa minut, niin että minut voidaan lukea niiden joukkoon, jotka
nousevat ensimmäisessä ylösnousemuksessa ja saavat iankaikkisen
elämän (antaa minun päästä selestiseen valtakuntaa elämään
taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen Iuona).
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Tavoite Opettaa lapsille, että nöyryys ja usko Jeesukseen Kristukseen voivat antaa
meille voimaa kohdata vastoinkäymisiä.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohdat Moosia 21:1–16; 22; 23:1–6, 29–39 ja 24 sekä
kertaa Moosia 12:2, 4–5. Tutki sitten oppiaihetta ja päätä, kuinka haluat
opettaa lapsille nämä pyhien kirjoitusten kohdat. (Ks. ”Oppiaiheiden
valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)

2. Lisälukemista: Moosia 20–25 (koko kertomus).

3. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

4. Jos aiot käyttää 1. toimintaehdotusta, sinun täytyy antaa tehtävät ainakin
viikko etukäteen.

5. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. kuvat 4–24, Nefiläiset laamanilaisten vartioitavina ja 4–25, Kuningas

Limhin kansa pakenee.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Kirjoita seuraavat sanat ja määritelmät tauluun tai paperiin. Sano, että
lapset oppivat joitakin tärkeitä sanoja tämänkertaisesta pyhien kirjoitusten
kohdasta. Anna lasten vapaaehtoisesti sanoa sana ja valita sen määritelmä.

Vastaukset: vastoinkäyminen: c; orjuus: d; nöyryys: b; vaino: e; usto: t;
kuorma: a

Vastoinkäyminen a. Taakka tai suru, jota on vaikea kestää

Orjuus b. Halu oppia, ylpeyden vastakohta

Nöyryys c. Epäonni, kärsimys tai ongelma

Usko d. Vapauden puute, alistuminen toisen valtaan

Vaino e. Ahdistelu tai hyökkäys

Kuorma f. Varma käsitys jostakin ilman näkemistä

Huomion
herättäminen

Kuningas Limhin kansa 
ja Alman kansa

Oppiaihe

13

44
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Kertaa Abinadin profetiat nefiläisistä kohdasta Moosia 12:2, 4–5. Nämä
profetiat täyttyivät kirjaimellisesti, vaikka nefiläiset jakautuivat kahteen eri
ryhmään. Opeta kertomus kuningas Limhin kansasta ja Alman kansasta
kohdista Moosia 21:1–16; 22; 23:1–6, 29–39; ja 24. Käytä kuvia sopivissa
kohdin. (Ks. pyhien kirjoitusten kohdan opettamiseksi ehdotettuja tapoja
kohdasta ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

Kuningas Limhin kansa

• Millä tavoin laamanilaiset vainosivat Limhin kansaa? (Moosia 21:3) Miksi
näin tapahtui? (Moosia 21:4; 12;2, 4–5)

• Mikä vaikutus kuningas Limhin kansaan oli sillä, että he hävisivät kolme
kertaa taistelussa laamanilaisia vastaan? (Moosia 21:13–14) Mitä
tarkoittaa, että on nöyrä? Mistähän syystä nefiläiset viimein nöyrtyivät?

• Miksi taivaallinen lsä oli hidas kuulemaan Limhin kansan huudot?
(Moosia 21:15) Kuinka Hän viimein vastasi heidän avunpyyntöihinsä?
(Moosia 21:15–16) Mitä Limhin kansa voisi oppia orjuudessa
elämisestä? Kuinka kärsimykset meidän elämässämme voivat auttaa
meitä tulemaan nöyremmiksi ja kuuliaisemmiksi ja panna meidät
rukoilemaan enemmän?

• Sen jälkeen, kun kuningas Limhi ja hänen kansansa olivat tehneet liiton
eli lupauksen Jumalan kanssa, niin mitä he halusivat tehdä
osoittaakseen, että he kunnioittivat liittoa, jonka he olivat solmineet
Herran kanssa? (Moosia 21:35) Kuinka me voimme osoittaa taivaalliselle
lsälle, että me kunnioitamme kasteenliittoamme?

Alman kansa

• Mistä syystä Alman kansan uskoa ja kärsivällisyyttä koeteltiin? (Moosia
23:21) Mitä Herra lupasi heille ja meille, jos me luotamme Häneen, kun
meidän kärsivällisyyttämme ja uskoamme koetellaan? (Moosia 23:22)
Kuinka teitä on siunattu, kun te olette luottaneet Herraan?

• Miksi Alma sanoi, että hänen kansansa ei tarvitse pelätä? (Moosia 23:27)
Kuinka ihmiset suhtautuivat tähän neuvoon? (Moosia 23:28) Kuinka
Herra auttoi heitä? (Moosia 23:29) Kuinka Herra on auttanut teitä
saamaan rohkeutta?

• Miten te voitte tulla vahvemmiksi vastoinkäymisten kautta? Kuinka
taivaallinen lsä on siunannut teitä ja perhettänne vastoinkäymisissä?

• Kuinka Alma ja hänen kansansa kertoivat taivaalliselle lsälle, mitä he
tarvitsivat, kun julma hallitsija Amulon ei antanut heidän rukoilla ääneen?
(Moosia 24:12) Kuinka taivaallinen lsä vastasi heidän rukouksiinsa ja piti
heille antamansa lupauksen? (Moosia 24:13–16) Kuinka taivaallinen lsä
on pitänyt teille antamansa lupaukset?

• Mitä Alma ja hänen kansansa muistivat tehdä, kun heidät oli vapautettu
laamanilaisten käsistä? (Moosia 24:21–22) Miksi on tärkeää osoittaa
kiitollisuutta jopa vastoinkäymisissä? Kuinka me voimme osoittaa
kiitollisuutta taivaalliselle lsälle siunauksistamme?

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Pyhien kirjoitusten
kohta

Oppiaihe 13
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• Kuinka ihmisiä siunattiin hengellisesti heidän vastoinkäymisissään?

• Kuinka usko Jeesukseen Kristukseen ja nöyryys voivat vahvistaa teitä
vastoinkäymisissä?

Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Pyydä kahta aikuista pukeutumaan kuningas Limhiksi ja Almaksi.
Kuningas Limhi voi kertoa kansastaan Moosian kirjan lukujen 21 ja 22
mukaan. Alma voi kertoa kansastaan Moosian kirjan lukujen 23 ja 24
mukaan. Anna lasten esittää kysymyksiä heidän kertomustensa
tapahtumista. Keskustelua ja sovelluskysymyksiä voidaan käyttää joko
kertomisen aikana tai niiden jälkeen.

2. Jaa ryhmä kahdesta neljään joukkueeseen luokan koosta riippuen. Anna
jokaisen ryhmän vuorollaan esittää pantomiimina lempikohtansa
kertomuksesta, kun toiset joukkueet arvaavat, mitä pantomiimissa
tapahtuu.

3. Opetelkaa ulkoa neljäs uskonkappale.

4. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Usko” (Lasten laulukirja, s. 50).

5. Pyydä lapsia lukemaan joitakin seuraavista kohdista hiljaa ja
alleviivaamaan ne, jotka ovat heidän mielestään tärkeimmät:

Moosia 23:7, 15, 21–22
Moosia 24:12–16, 21–22
Moosia 25:10, 15–16, 22–24

Oppiaiheen päätös

Ilmaise kiitollisuutesi Herran siunauksista vastoinkäymisissäsi, ja todista
niistä.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdat Moosia 21:6–16 ja 24:10–15 oppiaiheen
kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus
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Tavoite Opettaa lapsille, että parannus on välttämätön maallisen onnen ja
iankaikkisen elämän saavuttamiseksi.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohdat Moosia 27; 28:1–9 ja Al. 36:11–24. Tutki sitten
oppiaihetta ja päätä, kuinka haluat opettaa lapsille nämä pyhien
kirjoitusten kohdat. (Ks. ”Oppiaiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien
kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)

2. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

3. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. reppu tai laukku ja neljä tai viisi raskasta esinettä kuten kirjoja, kiviä tai

tiiliä. Kirjoita jokaiseen esineeseen nimilapuksi jokin synti kuten
valehteleminen, varastaminen, tupakanpoltto jne.

c. kuva 4-26, Enkeli ilmestyy Almalle ja Moosian pojille

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Tuo luokkaan reppu tai laukku, jossa on muutamia raskaita esineitä. (Tiedät
varmaankin, millaisiin kiusauksiin tämänikäiset lapset joutuvat. Käytä näitä
nimilapuissa.) Anna lasten vuorotellen kantaa raskasta reppua. Pyydä sitten
yhtä lasta ottamaan repusta yksi esine kerrallaan esiin.

Kun kaikki ”synnit” on otettu esiin, lapsen ”taakka” kevenee. (Voit pitää
esineet esillä koko oppiaiheen ajan, niin että voit viitata niihin uudelleen.)
Vertaa raskasta ja kevyttä reppua toisiinsa. Jeesus sanoi meille, että jos me
tulemme Hänen tykönsä uskossa, teemme parannuksen ja menemme
kasteelle, meidän taakkamme kevenevät. Parannus on sitä, että me
olemme pahoillamme tekemästämme synnistä, emme tee sitä enää ja
yritämme sitten elää enemmän Vapahtajan kaltaisesti. Tässä oppiaiheessa
lapset näkevät, kuinka Alma nuorempi ja Moosian pojat huomasivat synnin
taakan ja sen onnen, jonka saamme, kun taakka kevenee uskon kautta
Jeesukseen Kristukseen ja kun teemme parannuksen.

Opeta kertomus voimallisesta muutoksesta, joka tapahtui Alma
nuoremman ja Moosian poikien elämässä, kuten on merkitty muistiin
kohdissa Moosia 27 ja 28:1–9, ja käytä kuvia sopivissa kohdin. (Ks. pyhien
kirjoitusten kohdan opettamiseksi ehdotettuja tapoja kohdasta ”Pyhien
kirjoitusten opettaminen”, s. VII.) Auta lapsia ymmärtämään, että tämä
oppiaihe kertoo Alma nuoremmasta (hänen isänsä, Alma vanhempi, oli se
Alma, joka kääntyi Abinadin saarnojen ansiosta). Keskustelkaa

Pyhien kirjoitusten
kohta

Huomion
herättäminen

Oppiaihe

14Alma nuorempi ja Moosian 
pojat tekevät parannuksen
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parannuksen prosessista, jonka Alma nuorempi koki ja joka meidän täytyy
kokea, kun me teemme parannuksen (ks. Al. 36:16–21):

1. Ymmärtää, että olemme tehneet syntiä.
2. Tunnustaa synti ja rukoilla anteeksiantoa.
3. Tehdä parhaamme, että hyvittäisimme tekemämme vääryyden.
4. Hylätä synti.
5. Noudattaa käskyjä ja elää enemmän Vapahtajan tavoin.

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Mitä epäuskoiset tekivät kirkon jäsenille? Mitä vainoaminen tarkoittaa?
Mistähän syystä nämä ihmiset vainosivat kirkon jäseniä? (Moosia 27:1,
8–10) Millä tavoin kirkon jäseniä voidaan vainota nykyään?

• Kuka rukoili Alma nuoremman ja Moosian poikien puolesta? Mitä he
rukoilivat? (Moosia 27:14) Mitähän vanhempanne rukoilevat, kun he
rukoilevat teidän vuoksenne?

• Kuinka meidän pitää rukoilla, että saisimme vastauksia? (Moosia 27:14)
Pyydä luokan jäseniä kertomaan kokemuksista, jolloin he ovat saaneet
vastauksia rukouksiinsa. Voit kertoa myös itse tällaisen kokemuksen.

• Kuinka Alma ja hänen neljä ystäväänsä kokivat taivaallisen lsän voiman?
(Moosia 27:11, 15, 18)

• Mitä Almalle tapahtui tämän hengellisen kokemuksen vuoksi? (Moosia
27:19) Kuinka tämä kokemus oli suuri siunaus Alman elämässä?

• Mitä Alma vanhempi teki, kun hän kuuli, mitä hänen pojalleen oli
tapahtunut? (Moosia 27:20–23) Miksi vanhempamme haluavat, että me
noudatamme taivaallisen lsän käskyjä?

• Miltä Almasta tuntui, kun enkeli oli puhunut hänelle? (Al. 36:11–17) Miksi
on tärkeätä, että olemme pahoillamme syntiemme vuoksi?

• Kuinka Alman tieto Jeesuksen Kristuksen sovituksesta auttoi häntä
tekemään parannuksen? (Al. 36:17–18) Mitä Alma teki, kun hän muisti
Vapahtajan? (Al. 36:18) Miksi on tärkeätä, että tunnustamme syntimme
ja rukoilemme anteeksiantoa, kun teemme parannuksen?

• Miten Alma yritti hyvittää tekemänsä vääryydet? (Al. 36:24) Miksi
parannuksenteossa on tärkeää, että me muutumme ja yritämme hyvittää
sen väärän, mitä olemme tehneet?

• Kun Alma nuorempi ja Moosian pojat olivat tehneet parannuksen ja
muuttaneet pahat tapansa, mitä he halusivat tehdä auttaakseen muita?
(Moosia 27:32, 35; 28:1) Kuinka me voimme olla hyvinä esimerkkeinä
perheidemme ja ystäviemme keskuudessa?

Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä
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1. Käytä kuvaa vauvasta tai pyydä joku, jolla on vauva, tuomaan vauva
luokkaan. Verratkaa vauvan puhtautta sellaisen ihmisen puhtauteen, joka
on tehnyt parannuksen.

2. Pyydä uutta käännynnäistä kertomaan, miten parannus ja kaste ovat
vaikuttaneet hänen elämäänsä ja onneensa.

3. Käytä vesipulloa edustamaan ihmistä, joka on vapaa synnistä. Pudota
pieni määrä elintarvikeväriä veteen ja näytä, kuinka väri leviää kaikkialle
veteen. Vertaa tätä syntiin. Lisää sitten muutama tippa valkaisuainetta
väriin, ja vertaa tätä siihen, kuinka parannus puhdistaa meidät synnistä.
(Suorita tämä koe etukäteen, niin että tiedät, kuinka paljon voit käyttää
elintarvikeväriä ja valkaisuainetta.)

4. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Auta mua” (Lasten laulukirja, s. 52).

Oppiaiheen päätös

Todista, että vain parannuksen ja Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta
synnin taakkamme voivat keventyä ja me voimme saada anteeksiannon ja
ilon täyteyden.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdan Moosia 27:10–24 kotona oppiaiheen
kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus

Oppiaihe 14
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Tavoite Opettaa lapsille, miten tärkeää on noudattaa uskollisesti taivaallisen lsän
käskyjä.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohdat Al. 8:8–9:34 ja 11:21–12:19. Tutki sitten
oppiaihetta ja päätä, kuinka haluat opettaa lapsille nämä pyhien
kirjoitusten kohdat. (Ks. ”Oppiaiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien
kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)

2. Lisälukemista: Al. 10.

3. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

4. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. 4-27, Alma opettaa Ammonihan kansaa

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Piirrä seuraava esitys tauluun:

Pyydä yhtä lasta panemaan liitu pisteeseen ja piirtämään viiva seuraavien
ohjeiden mukaan:

1. Mene oikealle kolme ruutua. 6. Mene alas yksi ruutu.
2. Mene alas kaksi ruutua. 7. Mene oikealle yksi ruutu.
3. Mene vasemmalle yksi ruutu. 8. Mene alas yksi ruutu.
4. Mene ylös yksi ruutu. 9. Mene oikealle kaksi ruutua.
5. Mene vasemmalle kaksi ruutua.

• Ellei (lapsen nimi) olisi noudattanut ohjeitani, olisiko viiva päättynyt
tähteen?

H

Huomion
herättäminen

Alman ja Amulekin lähetystyö
Ammonihassa

Oppiaihe

15

50
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Kiitä lasta kuuliaisuudesta jokaisen ohjeen noudattamisessa. Kerro lapsille,
että tässä oppiaiheessa he saavat tietää kahdesta lähetyssaarnaajasta,
jotka olivat kuuliaisia kaikessa, mitä heidän käskettiin tehdä.

Opeta kertomus Almasta ja Amulekista ja heidän lähetystyöstään
Ammonihassa kohtien Al. 8:8–9:34 ja 11:21–12:19 mukaan. (Ks. pyhien
kirjoitusten kohdan opettamiseksi ehdotettuja tapoja kohdasta ”Pyhien
kirjoitusten opettaminen”, s. VII.) Käytä kuvaa sopivassa kohdassa.

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Miksi Ammonihan kansa ei halunnut kuunnella Almaa? (Al. 8:9) Miten
Alma yritti pehmittää ihmisten sydäntä? (Al. 8:10)

• Mitä te olisitte tehneet, jos te olisitte kokeneet sen, mitä Alma koki, kun
hän meni ensimmäisen kerran Ammonihaan? (Al. 8:13–14) Miksi enkeli
käski Alman iloita? (Al. 8:15) Miltä teistä tuntuu, kun te olette
noudattaneet taivaallisen lsän käskyjä?

• Milloin tämä enkeli oli ensimmäisen kerran lähetetty viemään viestiä
Almalle? (Näytä alaviitettä kohdassa Al. 8:15, ja pyydä jotakuta lukemaan
Moosia 27:11–16.) Kertaa lyhyesti, kuinka Alma oli tehnyt parannuksen
ja kuinka hänestä oli tullut taivaallisen lsän uskollinen palvelija (ks.
oppiaihe 14).

• Mitä me voimme oppia tavasta, jolla Alma suhtautui enkelin käskyyn?
(Al. 8:18)

• Miksi Amulek oli niin halukas auttamaan Almaa? (Al. 8:20) Mitä Alman ja
Amulekin käskettiin tehdä? (Al. 8:29)

• Kuinka taivaallinen lsä auttoi Almaa ja Amulekia kohtaamaan Ammoni-
han jumalattomat ihmiset? (Al. 8:30–32) Miten me voimme olla kelvollisia
taivaallisen lsän apuun vaikeissa tilanteissa?

• Mitä Alma ennusti tapahtuvan Ammonihan kansalle, ellei se tekisi
parannusta ja olisi kuuliainen Jumalan käskyille? (Al: 9:18)

• Mitä Alma ja Amulek ennustivat Jeesuksesta Kristuksesta? (Al. 9:26–28)

• Mitä paastoaminen tarkoittaa? Miksi Alma paastosi Ammonihan kansan
puolesta? (Al. 10:7) Kuinka paasto voi olla teille siunaukseksi?

• Kuinka Seesrom yritti houkutella Amulekia? (Al. 11:22) Kuinka Amulek
suhtautui tähän kiusaukseen? (Al. 11:23–25) Onko kukaan yrittänyt
houkutella tai petkuttaa teitä tekemään väärin? Kuinka te voitte
vastustaa tällaisia kiusauksia?

• Kuinka Alman ja Amulekin kuuliaisuus oli siunaus Seesromille? Mikä sai
Seesromin tekemään parannuksen? (Al. 12:7–8) Kuinka todistaminen
auttaa muita saamaan todistuksen? Mitä Alma opetti Seesromille siitä,
kuinka Jumala tuomitsee meidät? (Al. 12:12–15)

Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Pyhien kirjoitusten
kohta

Oppiaihe 15
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1. Pyydä lähetystyössä palvellutta veljeä tai sisarta tulemaan luokkaan
kertomaan, kuinka tärkeätä hänen oli noudattaa lähetystyön sääntöjä ja
Jeesuksen Kristuksen opetuksia. Sano, että joka aamu, ennen kuin
lähetyssaarnaajat lähtevät opettamaan Jeesuksen Kristuksen
evankeliumia, he vahvistavat itseään tutkimalla pyhiä kirjoituksia ja
rukoilemalla. Opeta lapsille, että käskyjen noudattaminen auttaa heitä
saamaan uskoa, rohkeutta ja suojaa saatanalta.

2. Tuo yksi tai useampia tavaroita, niin että yksi lapsista voi pukeutua
Almaksi. Pyydä lapsia näyttelemään Alman lähetystyö Ammonihassa.
Anna Almaa esittävälle lapselle kortti, johon on kirjoitettu seuraava viesti:
”Minä olen Alma. Olen tullut opettamaan teille Vapahtajastamme,
Jeesuksesta Kristuksesta, ja Hänen käskyjensä noudattamisesta.
Saanko tulla sisään?” Anna muille lapsille kortteja, joissa on seuraavat
viestit:

Me emme ole enää kirkon jäseniä, Alma. Me emme usko mitään, mitä
puhut.
Sinä et voi tulla sisään, Alma. Lähde talostamme ja kaupungistamme.
Tule sisään. Haluaisin kuulla sanomasi.
Ei! Me muistamme, miten kapinallinen olit, Alma. Me emme kuuntele
tekopyhää saarnaajaa.

Puhukaa siitä, miten rohkeita lähetyssaarnaajien täytyy olla ja kuinka
usko Jeesukseen Kristukseen ja kuuliaisuus Hänen käskyilleen antaa
meille rohkeutta.

3. Pyydä yhtä lasta esittämään Amulekia. Pyydä toista lasta esittämään
Seesromia ja kuvittelemaan, että hänellä on kuusi hopeaontia
kädessään. Anna tälle lapselle kortti, johon on kirjoitettu seuraava viesti:
”Katso, tässä on kuusi hopeaontia, ja kaikki nämä minä annan sinulle,
jos kiellät Korkeimman Olennon olemassaolon.”

Keskeytä roolileikki ja kysy lapsilta, mitä Amulekin pitäisi sanoa tähän
lahjomisyritykseen. Tähdennä Amulekin rohkeutta toimia oikein. Puhu
siitä, miten taivaallinen lsä ja Jeesus Kristus haluavat, että meillä on
rohkeutta olla kuuliaisia.

4. Kysy lapsilta, mitä käskyjä he ovat noudattaneet tai noudattavat tänään,
kuten rukous, kirkkoon tuleminen, laulujen laulaminen, todistaminen,
sakramentin nauttiminen, Jeesuksen Kristuksen ajatteleminen
sakramentin aikana, ystävällisten palvelusten tekeminen ja kymmenysten
maksaminen. Kehota lapsia miettimään tekojaan, sanojaan ja
ajatuksiaan tulevalla viikolla ja olemaan rohkeita taivaallisen lsän käskyjen
noudattamisessa.

5. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Pelko jo pois” (Lasten laulukirja,
s. 80), ”Totuutta puolusta ain” (Lasten laulukirja, s. 81) tai ”Valitse oikein”
(Lasten laulukirja, s. 82).

Oppiaiheen päätös

Todista, että taivaallinen lsä haluaa meidän olevan kuuliaisia Hänen
käskyilleen, niin että me olemme kelvollisia saamaan Hänen Henkensä, joka
on kanssamme ja auttaa meitä palaamaan Hänen tykönsä.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdan Al. 8:14–20 kotona oppiaiheen
kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus
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Tavoite Auttaa lapsia kasvattamaan uskoaan Jeesukseen Kristukseen, niin että he
puolustavat totuutta.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohta Al. 14:1–16:10. Tutki sitten oppiaihetta ja päätä,
kuinka haluat opettaa lapsille tämän pyhien kirjoitusten kohdan. (Ks.
”Oppiaiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”,
s. VII.)

2. Lisälukemista: Al. 60:13.

3. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

4. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. sateenvarjo
c. kuvat 4-28, Alma ja Amulek Ammonihassa ja 4-29, Alma ja Amulek

lähtevät sortuneesta vankilasta

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Näytä lapsille sateenvarjoa (tai näyttele, että sinulla on sateenvarjo) ja
Mormonin Kirjaa. Kysy heiltä, mitä yhteistä niillä on. Auta lapsia
ymmärtämään, ettei sateenvarjo suojele meitä sateelta, ellemme me avaa
sitä ja seiso sen alla. Eikä Mormonin Kirja voi lisätä uskoamme Jeesukseen
Kristukseen, ennen kuin me avaamme sen, tutkimme sitä rukoillen ja
elämme sen opetusten mukaan.

Pyydä lapsia avaamaan Mormonin Kirjansa ja oppimaan, kuinka kahdella
lähetyssaarnaajalla oli niin paljon uskoa, että he saivat vankilan muurit sortu-
maan maahan.

Opeta kertomus Almasta ja Amulekista vankilassa kohdan Al. 14:1–16:10
mukaan. (Ks. pyhien kirjoitusten kohdan opettamiseksi ehdotettuja tapoja
kohdasta ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Kertaa lyhyesti kertomus Seesromista edellisestä oppiaiheesta. Miltä
Seesromista tuntui, kun hän tajusi, että hän oli sokaissut ihmisten
mielen? (Al. 14:6)

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Pyhien kirjoitusten
kohta

Huomion
herättäminen

Oppiaihe

16Alma ja Amulek 
vankilassa

53
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• Kuinka Seesrom osoitti, että hän oli pahoillaan synneistään? (Al. 14:7)
Kuinka ihmiset kohtelivat häntä? Miksi ihmiset joskus vainoavat niitä,
jotka uskovat taivaalliseen lsään?

• Mitä Ammonihan ihmiset tekivät Seesromille ja niille, jotka uskoivat
Almaa ja Amulekia? (Al. 14:7, 9) Miltä teistä tuntuisi, jos teille kävisi näin?

• Kun Alma ja Amulek olivat murhetta tuntien katsoneet, kun pyhät
kirjoitukset ja viattomat vaimot ja lapset poltettiin, niin mitä Pyhä Henki
kertoi Almalle? (Al. 14:11) Miksi taivaallinen lsä ei antanut Alman pelastaa
ihmisiä tulesta?

• Mitä tapahtuu vanhurskaille, jotka kuolevat puolustaessaan totuutta? (Al.
60:13) Auta lapsia ymmärtämään, että joskus vanhurskaat ihmiset ovat
kuolleet puolustaessaan totuutta.

• Mistähän syystä Alma ja Amulek pystyivät kestämään heihin kohdistu-
neen kauhean vainon? Miten te voitte saada samanlaisen uskon Jeesuk-
seen Kristukseen kuin Almalla ja Amulekilla oli? Kuinka totuuden puolus-
taminen vaatii rohkeutta?

• Kun Alma ja Amulek olivat vankilassa, niin mitä heille annettiin voima
tehdä? (Al. 14:25–28) Kuka antoi heille tämän voiman? Mistähän syystä
kaupungin asukkaat pakenivat Alman ja Amulekin luota? (Al. 14:29)

• Miksi Seesrom sairastui polttavaan kuumeeseen? (Al. 15:3) Miten oli
mahdollista, että Seesrom parantui sekä fyysisesti että hengellisesti?
(Al. 15:6–8) Miltä teistä on tuntunut, kun te olette tehneet jotakin väärin?
Miltä teistä on tuntunut, kun olette tehneet parannuksen? (Älä keskustele
sellaisista asioista, jotka nolostuttavat lapsia.)

• Mitä Seesrom teki, kun hän oli parantunut ja mennyt kasteelle? (Al.
15:12) Miten te kerrotte evankeliumista muille? Kuinka te voitte
valmistautua palvelemaan kokoaikaisessa lähetystyössä? Mitä Amulekille
tapahtui sen vuoksi, että hän oli lähetyssaarnaaja? (Al. 15:16) Mitä
uhrauksia lähetyssaarnaajat nykyaikana tekevät lähteäkseen
lähetystyöhön?

• Mitä Alma ennusti tapahtuvan Ammonihan kansalle, elleivät he tee
parannusta? (Al. 9:18) Kuinka tämä ennustus täyttyi? (Al. 15:15; 16:2–3,
9–10)

• Mitä sellaista te olette oppineet Alman ja Amulekin kertomuksesta, mikä
auttaa teitä uskomaan Jeesukseen Kristukseen ja puolustamaan
totuutta?

Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Monista Puolusta totuutta -luettelo oppiaiheen lopusta ja anna se
jokaiselle lapselle. Pyydä heitä vetämään viivat, jotka yhdistävät jokaisen
vasemmalla olevan sanan oikealla olevaan sanaan, niin että syntyy
kehotus, jonka toteuttamiseen tarvitaan rohkeutta. Pyydä lapsia
nousemaan seisomaan, kun he ovat valmiit. Kun kaikki seisovat, pyydä
heitä istuutumaan ja valitsemaan se kehotus, jota he ovat halukkaat
puolustamaan. Anna jokaiselle lapselle tilaisuus tulla luokan eteen ja
kertoa tavoitteensa ääneen samalla, kun hän avaa sateenvarjon ja seisoo
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sen alla. Esimerkiksi: ”Minä puolustan sitä, ettei saa luntata!” (Lapset
saavat valita saman tavoitteen.) Sano, että sateenvarjo kuvaa Jeesuksen
Kristuksen opetuksia, jotka suojelevat meitä saatanalta, jos me
puolustamme niitä.

2. Laadi lasten kanssa tauluun luettelo asioista, joilla lapset voivat vahvistaa
uskoaan Jeesukseen Kristukseen. Pyydä jokaista lasta valitsemaan
luettelosta yksi asia, jonka mukaan he toimivat tulevalla viikolla. Pyydä
lapsia sulkemaan silmänsä ja kuvittelemaan mielessään, että he
saavuttavat tavoitteensa. Pyydä lapsia kertomaan ensi viikolla, kuinka
hyvin he onnistuivat.

3. Lukekaa neljäs uskonkappale, ja pyydä lapsia kertomaan, kuinka
Seesrom noudatti kutakin vaihetta.

4. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Totuutta puolusta ain” (Lasten
laulukirja, s. 81). Pyydä lapsia seisomaan, kun he laulavat viimeisen
säkeen.

Oppiaiheen päätös

Todista, että kun me olemme kuuliaisia käskyille Alman ja Amulekin tavoin,
meidän uskomme Jeesukseen Kristukseen kasvaa ja me saamme
rohkeutta puolustaa totuutta.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdat Al. 14:23–29 ja 15:1–13 kotona
oppiaiheen kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus

Valitse rukoukset.

Puhu omaisuutta.

Älä ystävällinen.

Naudata lunttaa.

Kunnioita totta.

Ole kiroilemista.

Vältä oikein.

Pidä käskyjä.

Seuraa kirjoituksia.

Tutki Jeesusta.

PUOLUSTA TOTUUTTA

Oppiaihe 16
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Tavoite Kannustaa jokaista lasta viemään tietoa evankeliumista olemalla hyvä
esimerkki ja todistamalla Jeesuksesta Kristuksesta.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohta Al. 17–19. Tutki sitten oppiaihetta ja päätä, kuinka
haluat opettaa lapsille tämän pyhien kirjoitusten kohdan. (Ks. ”Oppi-
aiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”,
s. VII.)

2. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

3. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. kuva 4-30, Ammon puolustaa kuningas Lamonin laumoja

(Evankeliumiaiheinen kuvasto 310; 62535)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Pyydä yhtä lasta esittämään kirkkoon kuulumatonta ihmistä. Pyydä kahta
lasta kerrallaan olemaan lähetyssaarnaajia. (Voit valmistaa heille paperiset
nimilaput, jos haluat.) Pyydä kutakin lähetyssaarnaajaparia vastaamaan
yhteen tai kahteen tutkijan kysymykseen, jotka voivat olla
seuraavankaltaisia:

Mistä tiedätte, että taivaallinen lsä elää?
Millainen taivaallinen lsä teillä on?
Kuka on Jeesus Kristus?
Mitä Jeesus Kristus teki meidän puolestamme?
Kuka on Pyhä Henki?
Miten Pyhä Henki auttaa meitä?

Kysy lapsilta, miltä heistä tuntuu, kun he kertovat jollekulle taivaallisesta
lsästä, Jeesuksesta Kristuksesta ja Pyhästä Hengestä. Auta lapsia
ymmärtämään, että he todistivat, kun he selittivät, mitä he tietävät
taivaallisesta lsästä, Jeesuksesta Kristuksesta ja Pyhästä Hengestä.

Ensimmäistä toimintaehdotusta voidaan käyttää vaihtoehtoisena toimintana
huomion herättämiseksi.

Sano, että tässä oppiaiheessa kerrotaan suuresta lähetyssaarnaajasta, jolla
oli vahva todistus.

Opeta lapsille kertomus Ammonista ja kuningas Lamonista kohdan Al.
17–19 mukaan ja käytä kuvaa sopivassa kohdassa. Sano, että Ammon
todisti kuningas Lamonille siitä, mitä hän tiesi taivaallisesta lsästä. (Ks.

Pyhien kirjoitusten
kohta

Huomion
herättäminen

Oppiaihe

17Ammon, suuri palvelija
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pyhien kirjoitusten kohdan opettamiseksi ehdotettuja tapoja kohdasta
”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Miten voi olla ”aseena Jumalan kädessä”? (Al. 17:9) Sano, että ase
tarkoittaa tässä tapauksessa työkalua. Kuinka Moosian pojat
valmistautuivat lähetystyöhön sen jälkeen, kun he olivat tehneet
parannuksen? (Al. 17:2–3) Miten te julistatte evankeliumia muille? Miten
te voitte valmistautua olemaan uskollisia lähetyssaarnaajia?

• Miksi Moosian pojat halusivat mennä lähetystyöhön laamanilaisten luo?
(Al. 17:16) Miksi on tärkeätä, että kaikki taivaallisen lsän lapset kuulevat
Jeesuksen Kristuksen evankeliumista ja ymmärtävät sen?

• Mitä Ammon toivoi taistellessaan jumalattomia laamanilaisia vastaan?
(Al. 17:29)

• Mitä Herra lupasi Moosialle hänen pojistaan? (Al. 17:35) Kuinka Herra
täytti lupauksensa tällä kerralla? (Al. 19:22–23)

• Mikä vaikutus Ammonin esimerkillä oli kuningas Lamoniin? (Al. 18:9–11)
Kuka on näyttänyt hyvää esimerkkiä teille? Kenet te voitte ottaa hyväksi
esimerkiksi?

• Kuinka Ammonin todistus ja Herran Henki vaikuttivat kuningas
Lamoniin? (Al. 18:40–43) Kuinka muiden todistukset ovat auttaneet
teitä? Millä tavoin te voitte todistaa muille?

• Kuinka kuningatar ja hänen palvelijansa Abis osoittivat suurta uskoa?
(Al. 19:8–12, 17)

• Mistä sekä kuningas Lamoni että kuningatar todistivat? (Al. 19:12–13,
29–30) Miltähän kuningas Lamonista tuntui sen jälkeen, kun hän oli
nähnyt Jeesuksen Kristuksen? (Al. 19:12–13)

• Miksi on tärkeätä, että me autamme muita oppimaan Jeesuksesta
Kristuksesta aivan kuten Ammon ja kuningas Lamoni tekivät?

Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Näytä lapsille muutamia työkaluja tai työvälineitä, joita rakennusmiehet,
lääkärit, puutarhurit, maalarit jne. käyttävät. Pyydä lapsia kertomaan,
mitä he tietävät niistä, kuka niitä käyttää ja miten niitä käytetään.

Keskustelkaa siitä, miten tärkeitä työvälineet ovat. Selitä, että jokainen
lapsi voi olla työväline Herran kädessä.

2. Anna lapsille paperia ja kynä ja pyydä heitä kirjoittamaan todistuksensa
tai ajatuksiaan kirkosta ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumista. He
voivat mainita ajatuksia ja tunteita, jotka saavat heidät tuntemaan, että
he ovat lähellä taivaallista lsää. Pyydä heitä miettimään, kenelle he
voisivat kertoa todistuksensa.

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä
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3. Pyydä jokaista lasta tekemään seuraavanlainen kortti kotiin vietäväksi:

Minä voin olla lähetyssaarnaaja nyt, kun minä
__________________________________________. (Pyydä heitä täydentämään lause.)

4. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Uskollisten laulu” (Lasten laulukirja,
s. 85), ”Lähetyssaarnaaja” (Lasten laulukirja, s. 90) tai ”Mormonin Kirjan
tarinoita”, 5. säkeistö (Lasten laulukirja, s. 62).

Oppiaiheen päätös

Todista, että Herra siunaa meitä, kun me todistamme Hänestä ja Hänen
evankeliumistaan. Me voimme kertoa evankeliumista muille esimerkillämme
eläessämme Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdat Al. 17:19–25 ja 18:8–40 kotona
oppiaiheen kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus

Oppiaihe 17
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Tavoite Auttaa jokaista lasta ymmärtämään, että lunastussuunnitelman kautta me
voimme saada syntimme anteeksi.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohdat Al. 20:1–22:26 ja 23:1, 4–5. Tutki sitten oppiaihetta
ja päätä, kuinka haluat opettaa lapsille nämä pyhien kirjoitusten kohdat.
(Ks. ”Oppiaiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien kirjoitusten
opettaminen”, s. VII.)

2. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

3. Valmista seuraavat kahdeksan sanaliuskaa (tai valmistaudu kirjoittamaan
sanat tauluun):

luominen
Aadam ja Eeva – lankeemus
synti
fyysinen kuolema
Jeesus Kristus – sovitus
ylösnousemus
parannus
lunastussuunnitelma

4. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. kuvat 4-9, Jeesus Kristus (Evankeliumiaiheinen kuvasto 240; 62572);

4-31, Ammon ja Lamoni tapaavat Lamonin isän, ja 4-32, Aaron lukee
kirjoituksia Lamonin isälle

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Pyydä lapsia muistelemaan, miltä heistä on tuntunut, kun he ovat nähneet
painajaista. Pyydä yhtä tai kahta lasta kertomaan, miltä heistä tuntui. Pyydä
sitten heitä muistelemaan, millainen helpotus oli herätä ja huomata, ettei se
ollutkaan totta vaan vain unta.

Sano, että tottelemattomuus taivaallisen lsän käskyille tuo kurjuutta, tuskaa
ja surua. Ne, jotka tuntevat.syyllisyyttä tottelemattomuudestaan, toivovat,
että he voisivat ”herätä” ja huomata, että heidän syntinsä ovat hävinneet.
Syntien anteeksisaaminen ei ole niin yksinkertaista, mutta taivaallinen lsä on
antanut meille mahdollisuuden saada syntimme anteeksi.

Kiinnitä tauluun seuraavat neljä sanaliuskaa: ”luominen”, ”Aadam ja Eeva 
lankeemus”, ”synti” ja ”fyysinen kuolema”. Selitä lyhyesti (noin parin
minuutin ajan), että ennen kuin maailma luotiin, me kaikki elimme
taivaallisen lsämme henkilapsina. Jeesus Kristus loi tämän maailman ja
kaiken, mitä siinä on, taivaallisen lsän ohjeiden mukaan. Aadam ja Eeva

Huomion
herättäminen

Kuningas Lamonin isä 
kokee kääntymyksen

Oppiaihe

18
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pantiin Eedenin puutarhaan, jossa he söivät hedelmää, jota taivaallinen lsä
oli kieltänyt heitä syömästä. Lankeemukseksi sanotaan sitä tapahtumaa,
kun Aadam ja Eeva olivat tottelemattomia ja söivät hedelmää. Sano, että
me olemme kiitollisia Aadamille ja Eevalle, koska heidän ansiostaan me
voimme syntyä maailmaan. Lankeemus oli välttämätön, mutta sillä oli kaksi
vakavaa seurausta meille kaikille:

Me tekisimme kaikki syntiä, vääriä valintoja hyvän ja pahan välillä.
Me kaikki kärsisimme fyysisen kuoleman.

Sano, että ennen kuin maailma luotiin, taivaallisella lsällä oli jo suunnitelma,
joka voisi lunastaa eli pelastaa meidät, jos me teemme parannuksen. (Al.
12:22–25) Sano, että tässä oppiaiheessa lapset oppivat laamanilaisesta
kuninkaasta, joka tajusi tehneensä vakavia syntejä mutta joka sai syntinsä
anteeksi.

Opeta kertomus kuningas Lamonin isän kääntymyksestä kohdan Al.
20:1–22:26 mukaan. Sisällytä kertomukseesi se, mitä kuningas Lamonin
isä oppi lunastussuunnitelmasta. (Ks. pyhien kirjoitusten kohdan
opettamiseksi ehdotettuja tapoja kohdasta ”Pyhien kirjoitusten
opettaminen”, s. VII.)

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Miksi kuningas Lamoni lähti Ammonin kanssa Middonin maahan?
(Al. 20:1–5) Sano, että Aaron oli yksi Ammonin vangituista lähetys-
saarnaajaveljistä.

• Mistä me tiedämme, ettei Lamonin isä ollut valmis ottamaan vastaan
evankeliumia, kun hän tapasi Ammonin ensimmäisen kerran? (Al. 20:10,
13–14)

• Mikä pehmitti Lamonin isän sydämen niin, että hän myöhemmin otti
vastaan evankeliumin sanoman? (Al. 20:26–27) Mitä te ajattelette
ihmisistä, jotka osoittavat rakkautta teitä kohtaan? Kuinka te voitte
osoittaa rakkautta muita kohtaan?

• Mistä Aaron tiesi, että hänen tuli käydä Lamonin isän luona? (Al. 22:1)

• Mikä sai Lamonin isän huolestumaan? (Al. 22:4–6)

• Mistähän syystä Lamonin isä kiinnostui evankeliumista, kun Ammon
sanoi: ”Jos te teette parannuksen, te pelastutte, ja jos te ette tee
parannusta, teidät hyljätään viimeisenä päivänä”? (Al. 22:6)

• Mitä Aaron käytti opettaessaan kuningas Lamonin isää? (Al. 22:12)
Kuinka pyhien kirjoitusten lukeminen auttaa meitä?

• Mikä oli ensimmäinen asia, josta Aaron keskusteli Lamonin isän kanssa?
(Al. 22:7–8) Miksi on niin tärkeätä uskoa taivaalliseen lsään?

• Mitä Aaron opetti Lamonin isälle luomisesta? (Al. 22:10)

• Kenen kuvaksi meidät luotiin? (Al. 22:12) Miksi teidän on tärkeätä tietää,
että teidät luotiin taivaallisen lsän kuviksi?

• Mitä Aaron opetti Lamonin isälle lankeemuksesta ja sovituksesta?
(Al. 22:12–14)

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Pyhien kirjoitusten
kohta

Oppiaihe 18
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Auta lapsia ymmärtämään, että kärsimällä syntiemme vuoksi, antamalla
henkensä puolestamme ja nousemalla kuolleista Jeesus Kristus voitti
lankeemuksen seuraukset. Kiinnitä tauluun sanaliuska ”Jeesus Kristus 
sovitus” sanaliuskan ”Aadam ja Eeva - lankeemus” yläpuolelle.

Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen ansiosta me kaikki nousemme
kuolleista. Kiinnitä sanaliuska ”ylösnousemus” sanaliuskan ”fyysinen
kuolema” yläpuolelle.

Jeesus kärsi meidän syntiemme vuoksi, niin että me voimme tehdä
parannuksen ja saada anteeksi. Kiinnitä sanaliuska ”parannus” sanaliuskan
”synti” yläpuolelle.

Kiinnitä sanaliuska ”lunastussuunnitelma” kaikkien muiden sanaliuskojen
yläpuolelle ja selitä, että tämä on taivaallisen lsän suunnitelma, jonka avulla
meistä voi tulla Hänen kaltaisiaan.

• Mitä Lamonin isä halusi tietää, kun Aaron oli selittänyt
lunastussuunnitelman? (Al. 22:15)

• Mitä Aaron käski Lamonin isän tehdä? (Al. 22:16) Mitä meidän on
tehtävä, että saisimme anteeksi syntimme ja olisimme kelvollisia
iankaikkiseen elämään?

• Miten Lamonin isä osoitti, että hän halusi tehdä parannuksen?
(Al. 22:17–18) Mitä tapahtui kuninkaan kääntymyksen seurauksena?
(Al. 22:22–23, 25–26; 23:1, 4–5)

Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Pyydä lapsia alleviivaamaan pyhistä kirjoituksistaan mikä tahansa
seuraavien tapainen jae, jonka he ovat lukeneet ja joka tuntuu heistä
erityisen tärkeältä:

”Jos te teette parannuksen, te pelastutte, ja jos te ette tee
parannusta, teidät hyljätään viimeisenä päivänä.” (Al. 22:6)

”Minä luovun kaikista synneistäni, oppiakseni tuntemaan sinut.” (Al.
22:18)

2. Kerratkaa toinen ja kolmas uskonkappale, ja auta lapsia ymmärtämään
ne ja opettelemaan ne ulkoa.

3. Piirrä tauluun tai paperiin suuri neliö ja jaa se yhdeksään saman-
kokoiseen neliöön. Numeroi neliöt yhdestä yhdeksään seuraavasti:

1

4

7

2

5

8

3

6

9
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Jaa luokka kahteen joukkueeseen. Anna kummallekin merkki,
esimerkiksi X ja O. Pyydä yhtä ensimmäisen joukkueen jäsentä
valitsemaan numero yhdestä yhdeksään; lue sitten numeroa vastaava
kysymys. Kuka tahansa joukkueen jäsenistä saa vastata kysymykseen.
Jos joukkueen jäsenet vastaavat oikein, he voivat merkitä joukkueensa
merkin ruutuun, jossa on sama numero kuin kysymyksessä, johon he
vastasivat. Elleivät he osanneet vastata kysymykseen oikein, jätä ruutu
tyhjäksi. Joukkueet valitsevat ja vastaavat vuorotellen. Peli on ohi, kun
jompi kumpi joukkue saa kolme merkkiä peräkkäin vaakasuoraan,
pystysuoraan tai vinottain.

1) Millä nimellä taivaallisen lsän suurta meitä koskevaa suunnitelmaa
kutsutaan? (Pelastussuunnitelmaksi, lunastussuunnitelmaksi tai onnen
suunnitelmaksi.)

2) Mitä lunastaminen tarkoittaa? (Että meidät pelastetaan synnin
orjuudesta.)

3) Kuka loi maailman? (Jeesus Kristus taivaallisen lsän ohjeiden
mukaan.)

4) Ketkä olivat ensimmäiset ihmiset maan päällä? (Aadam ja Eeva.)

5) Mitä tapahtui, kun Aadam ja Eeva söivät kiellettyä hedelmää? (Heidät
karkotettiin Eedenin puutarhasta, he voivat saada lapsia, heistä tuli
kuolevaisia ja he pystyivät erottamaan oikean väärästä [ks. KH Moos.
5:11].)

6) Aaron opetti kuninkaalle pyhiä kirjoituksia vaskilevyistä. Mitä neljää
pyhää kirjoitusta me käytämme opettaessamme evankeliumia eli
lunastussuunnitelmaa? (Raamattua, Mormonin Kirjaa, Opin ja Liittojen
Kirjaa ja Kallisarvoista Helmeä.)

7) Minkä asian Aaron ensimmäisenä opetti kuningas Lamonin isälle?
(Että on olemassa Jumala.)

8) Kuinka me Jeesuksen ansiosta voimme palata takaisin Hänen
luokseen? (Hän kärsi ja kuoli syntiemme vuoksi.)

9) Mitä meidän on tehtävä, että me voisimme palata taivaallisen lsän
luo? (Tehtävä parannus synneistämme, pidettävä liittomme, tehtävä
hyviä tekoja.)

4. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Perheeni mulle rakas on” (Lasten
laulukirja, s. 98), ”Hän antoi Poikansa” (Lasten laulukirja, s. 20) tai ”Oon
lapsi Jumalan” (Lasten laulukirja, s. 2).

Oppiaiheen päätös

Todista, että taivaallinen lsämme rakastaa meitä ja on tarjonnut
lunastussuunnitelman, niin että me voimme tehdä parannuksen
synneistämme ja tulla Hänen kaltaisekseen.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdan Al. 22:1–16 kotona oppiaiheen
kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Huom.: Jos valitset seuraavan viikon oppiaiheesta ensimmäisen
toimintaehdotuksen, anna tehtävä ainakin viikkoa tai kahta aikaisemmin.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus

Oppiaihe 18
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Tavoite Vahvistaa jokaisen lapsen halua pitää pyhät liitot.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohdat Al. 23–24; 26:23–33; ja 27. Tutki sitten oppiaihetta
ja päätä, kuinka haluat opettaa lapsille nämä pyhien kirjoitusten kohdat.
(Ks. ”Oppiaiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien kirjoitusten
opettaminen”, s. VII.)

2. Lisälukemista: Al. 25:1–26:22.

3. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

4. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. vaihtoehtoista toimintaa huomion herättämiseksi: matala laatikko tai

vati ja niin paljon suolaa tai hiekkaa, että sitä voi kaataa laatikkoon
ohuen kerroksen, tussi tai värikynä ja kivi

c. kuva 4-33, Antinefilehiläiset hautaavat miekkansa
(Evankeliumiaiheinen kuvasto 311; 62565)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Näytä kuvaa antinefilehiläisistä hautaamassa miekkojaan. Kysy lapsilta,
haluaisivatko he haudata aseensa, jos he tietäisivät, että heidän
kimppuunsa voitaisiin hyökätä. Antinefilehiläiset tiesivät, että heidän
vihollisensa suunnittelivat heidän surmaamistaan, mutta he olivat tehneet
juhlallisen liiton taivaallisen lsän kanssa, etteivät he taistelisi. Sano, että
evankeliumin liitto on sitova sopimus eli lupaus taivaallisen lsän ja Hänen
lastensa välillä. Pyydä lapsia kuuntelemaan, kun kerrot antinefilehiläisistä, ja
ottamaan selville, miksi he tekivät tämän liiton ja miten he pitivät
lupauksensa.

Sirottele suolaa tai hiekkaa laatikon pohjalle. Kirjoita sormellasi sana lupaus
suolaan tai hiekkaan. Esitä lapsille seuraavat kysymykset:

• Oletteko koskaan tehneet sopimusta tai lupausta jonkun kanssa, joka
rikkoi oman osansa lupauksesta? (Anna lasten kertoa, miltä heistä tuntui,
kun lupaus rikottiin, ja puhalla samalla varovasti suolaa tai hiekkaa, niin
että sana pyyhkiytyy pois.)

• Millä nimellä me kutsumme lupausta, jonka olemme tehneet taivaallisen
lsän kanssa? (Liitto.)

• Milloin me annoimme lupauksia taivaalliselle lsälle? (Kun meidät
kastettiin.)

Vaihtoehtoinen
toiminta huomion
herättämiseksi

Huomion
herättäminen

AntinefilehiläisetOppiaihe
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Muistuta lapsia siitä, ettei lupausta pidä tehdä kevyesti. Tähdennä sitä,
miten tärkeää on pitää sanansa. Kirjoita sana liitto kiveen tussilla tai
värikynällä. Sano, että evankeliumin liitto on lupaus taivaallisen lsän ja
Hänen lastensa välillä. Puhalla kiveä osoittaaksesi, ettei sana nyt katoakaan
helposti. Kun me teemme liittoja, meidän tulee muistaa, että ne ovat pyhiä,
ja meidän tulee pitää ne päättäväisesti.

Opeta kertomus siitä, kuinka antinefilehiläiset kunnioittivat liittoaan, kohdista
Al. 23–24; 26:23–33; ja 27. (Ks. pyhien kirjoitusten kohdan opettamiseksi
ehdotettuja tapoja kohdasta ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.) Käytä
kuvaa sopivassa kohdin.

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Mitkä olivat Moosian neljän pojan nimet? (Moosia 27:34)

• Miksi Moosian pojat halusivat saarnata evankeliumia laamanilaisten
keskuudessa? (Moosia 28:3) Miksi nefiläiset Sarahemlassa nauroivat,
kun Moosian pojat kertoivat heille suunnitelmistaan? (Al. 26:23–25)

• Kuinka laamanilaiset kääntyivät uskomaan Jeesukseen Kristukseen?
(Al. 23:5–6) Kuinka moni näistä käännynnäisistä pysyi vahvana
uskossaan Jeesukseen Kristukseen? Miten me voimme säilyttää
uskomme Jeesukseen Kristukseen vahvana?

• Miksi laamanilaiset käännynnäiset muuttivat nimensä? (Al. 23:16–17)
Millä nimellä nämä käännynnäiset tunnettiin myöhemmin, kun he
muuttivat Jersonin maahan? (Al. 27:26) Minkä nimen te olette liitossa
luvanneet ottaa päällenne? (Moosia 5:7–8)

• Miksi antinefilehiläiset olivat päättäneet olla koskaan enää taistelematta
vihollisiaan vastaan? (Al. 24:10–13, 16)

• Minkä liiton antinefilehiläiset tekivät Herran kanssa, kun he hautasivat
aseensa? (Al. 24:17–18) Kuinka päättäväisesti antinefilehiläiset pitivät
tämän liiton? (Al. 24:19–22) Mitä käskyjä me olemme luvanneet
noudattaa? (Viisauden sana, kymmenykset, lepopäivän pyhittäminen ja
ajatuksien ja tekojen pitäminen puhtaina.)

• Mitä monille laamanilaissotureille tapahtui, kun he näkivät, ettei Jumalan
kansa taistellut vaan lankesi maahan odottamaan kuolemaa? (Al.
24:24–27) Kuinka esimerkkimme voi antaa muille halun liittyä kirkkoon?
Kuinka esimerkkimme liittojemme pitämisestä voi auttaa muita saamaan
halun pitää liittonsa?

• Millaista asennetta vihollisiaan kohtaan antinefilehiläiset osoittivat
haudatessaan aseensa? (Al. 26:32–33) Mistähän syystä ihmiset, jotka
ovat todella kääntyneet Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin, rakastavat
kaikkia, myös vihollisiaan, ja kantavat heistä huolta?

• Miksi antinefilehiläiset eivät pelänneet kuolemaa? (Al. 27:28)

• Miksi antinefilehiläisten kuningas sanoi, että hän ja hänen kansansa
olisivat nefiläisten orjia? (Al. 27:4–8)

• Miten meistä voi tulla enemmän antinefilehiläisten kaltaisia liittojemme
kunnioittamisessa?

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Pyhien kirjoitusten
kohta

Oppiaihe 19
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Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Pyydä jotakuta aikuista esittämään laamanilaisten kuningasta, joka
kertoo, miksi hänen kansansa ei tartu miekkaan taistellakseen veljiään
vastaan. Kertaa liitto, jonka hän teki haudatessaan miekkansa. (Ks. Al.
24:6–13, 16–18.)

2. Kerratkaa kolmastoista uskonkappale. Kysy lapsilta, elikö Ammonin
kansa näiden periaatteiden mukaan. Kysy heiltä, kuinka näiden
periaatteiden mukaan eläminen auttaa meitä pitämään liittomme.

3. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Mua Jeesus rakastaa” (Lasten
laulukirja, s. 42) tai ”Rakastakaa toisianne” (Lasten laulukirja, s. 74).

Oppiaiheen päätös

Todista, että Kristuksen kirkon jäseninä me olemme tehneet pyhiä liittoja.
Meidän on kunnioitettava liittojamme, jos me haluamme saada luvatut
siunaukset.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdan Al. 24:6–27 kotona oppiaiheen
kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus
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Tavoite Auttaa lapsia ymmärtämään, että kun he seuraavat Jeesusta Kristusta,
saatana ei voi pettää heitä.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohdat Al. 30 ja Moro. 7:15–17. Tutki sitten oppiaihetta ja
päätä, kuinka haluat opettaa lapsille nämä pyhien kirjoitusten kohdat.
(Ks. ”Oppiaiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien kirjoitusten
opettaminen”, s. VII.)

2. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

3. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. paperilappuja, joihin on kirjoitettu myönteisiä sanoja, ja teippiä
c. kuvat 4-9, Jeesus Kristus (Evankeliumiaiheinen kuvasto 240; 62572);

4-34, Alma todistaa Korihorille, että Jumala on olemassa ja 4-35,
Korihor kirjoittaa, että hän tietää, että on olemassa Jumala

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Kirjoita paperilappuihin ennen oppitunnin alkua myönteisiä sanoja
(esimerkiksi ensimmäinen sana jokaisesta jäljempänä olevasta sanaparista)
ja teippaa yksi sana jokaisen lapsen tuolin alle (tai voit antaa ne lapsille, kun
he tulevat luokkaan). Pyydä lapsia etsimään sanat tuoliensa alta. Pyydä
jokaista lasta keksimään sana, joka on heidän paperissaan olevan sanan
vastakohta. Anna jokaisen lapsen sanoa vastakohta, jonka hän on keksinyt,
sillä aikaa, kun muu luokka yrittää keksiä, mikä myönteinen sana on lapsen
paperissa.

Sanaesimerkkejä:
valoisa/pimeä oikea/väärä hauska/ikävä
elämä/kuolema rehellinen/valheellinen onnellinen/surullinen
hyvä/paha rauha/sota terve/sairas
rakkaus/viha totuus/valhe ystävällinen/ilkeä
menestys/epäonni puhdas/likainen ilo/suru

Kun kaikki ovat saaneet vuoron, sano, että aivan kuten jokaisella sanalla
äskeisessä tehtävässä oli vastakohta, niin myös saatanalla on vastakkainen
opetus jokaiseen Jeesuksen Kristuksen opetukseen. Taivaallisen lsän
seuraaminen tuo meille onnea, mutta saatanan seuraaminen tuo meille
kurjuutta. Kysy lapsilta, mitä eroa on sellaisen ihmisen tunteilla, joka
valehtelee, ja sellaisen, joka puhuu totta.

Huomion
herättäminen

Oppiaihe

20Korihor, antikristus
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Opeta lapsille, että mitä enemmän me opimme jostakin asiasta, sitä
paremmin me voimme nähdä eron sen ja sen vastakohdan välillä. Mitä
enemmän me opimme Jeesuksesta Kristuksesta ja seuraamme Häntä, sitä
paremmin me pystymme vastustamaan saatanan kiusauksia ja
petollisuutta.

Sano, että lapset oppivat Jeesuksen Kristuksen vastakohdasta -
antikristuksesta. Antikristus on kuka tai mikä tahansa, joka aktiivisesti
vastustaa Jeesusta Kristusta (joko avoimesti tai salaa).

Opeta kertomus Korihorista kohdasta Al. 30. (Ks. pyhien kirjoitusten
kohdan opettamiseksi ehdotettuja tapoja kohdasta ”Pyhien kirjoitusten
opettaminen”, s. VII.) Voit pyytää yhtä lasta olemaan Alma ja toista Korihor,
kun he lukevat kysymykset ja vastaukset kohdasta Al. 30:37–45. Käytä
kuvia sopivissa kohdin.

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Miksi Korihor sanoi ihmisten olevan mielettömiä? (Al. 30:12–16) Kuinka
me voimme itse tietää, että Jeesus Kristus elää? (Saamalla todistuksen
Jeesuksesta Kristuksesta.) Kuinka me voimme saada todistuksen?
(Tutkimalla pyhiä kirjoituksia, rukoilemalla, kuuntelemalla profeettoja jne.)

• Mitä Korihor sanoi Jeesuksen Kristuksen sovituksen tarpeellisuudesta?
(Al. 30:17) Miksi me emme voi voittaa syntiä yksinämme? Kuinka me
Jeesuksen Kristuksen ansiosta voimme voittaa syntimme?

• Mikä teistä on erityisen vaikuttavaa Alman todistuksessa Kristuksessa?
(Al. 30:39–41) Jos te olisitte olleet Alman asemassa, niin mitä te olisitte
kertoneet Korihorille Jeesuksesta Kristuksesta?

• Mitä esimerkkejä Alma antoi Korihorille, kun tämä pyysi merkkiä, joka
antaisi hänelle varmuuden siitä, että on olemassa Jumala? (Al. 30:44)
Mitkä sellaiset asiat, joita näette ympärillänne joka päivä, auttavat teitä
tietämään, että taivaallinen lsä on olemassa? Millaiset kokemukset ovat
auttaneet teitä tietämään, että taivaallinen lsä elää?

• Minkä merkin Korihor sai? (Al. 30:48–50) Mitä Korihor kirjoitti Jumalasta
ja saatanasta, kun hän oli tullut mykäksi? (Al. 30:52–53)

• Kuinka saatana tukee niitä, jotka palvelevat häntä? (Al. 30:60) Kuinka
taivaallinen lsä palkitsee ne, jotka palvelevat Häntä? (Moosia 2:41) Pyydä
luokan jäseniä kertomaan kokemuksista, jolloin heitä on siunattu sen
vuoksi, että he ovat pitäneet käskyt.

• Tiedättekö asioita, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen opetusten vastaisia?
Mitä asioita te voitte välttää, koska tiedätte, etteivät ne ole kristillisiä?
Millaiset asiat saavat teidät uskomaan Kristukseen? (Moro. 7:15–17)

• Kuinka te voitte suojautua niin, ettei saatana voi pettää teitä? (Pitämällä
käskyt, kuuntelemalla Pyhää Henkeä, tutkimalla pyhiä kirjoituksia ja
seuraamalla elävää profeettaa.)

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Pyhien kirjoitusten
kohta

34594_130 Body.pdf   12/10/12   2:31 PM   - 82 -    ( )



69

Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Anna lapsille monisteet ”Saako tämä minut uskomaan Jeesukseen
Kristukseen?” oppiaiheen lopusta. Kerro heille, että tämä on ohje, jonka
profeetta Moroni antoi meille ja jonka perusteella me voimme erottaa
hyvän pahasta (ks. Moro. 7:15–17). Varmista, että lapset ymmärtävät,
että jos jokin saa heidät tekemään hyvää ja uskomaan Kristukseen, niin
se on hyvää; ellei näin ole, se on pahaa. Lapset voivat viedä paperit
kotiin muistutukseksi oppimastaan.

2. Auta lapsia opettelemaan ulkoa kolmastoista uskonkappale ja
keskustelemaan siitä, kuinka tämä on myös ohje tehdä oikeita valintoja.

3. Näytä kuvia luonnossa olevista asioista, jotka todistavat siitä, että
taivaallinen lsä elää. Voit löytää seuraavanlaisia kuvia
seurakuntakirjastosta: Luominen – Elolliset olennot (62483), Maailma
(62196), Lapset katsovat kevätkukkia (62270), Perhe ja vauva (62307)
jne. Pyydä lapsia kertomaan, miltä heistä tuntuu, kun he katsovat näitä
kuvia, ja kuinka kuvat todistavat Jumalasta.

4. Lukekaa seuraavat kirkon 13. presidentin presidentti Ezra Taft Bensonin
sanat, ja keskustelkaa niistä. Tähdennä ajatusta, että Mormonin Kirja on
tärkeä väline, jonka avulla me voimme välttyä eksymästä:

”[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.” (”Mormonin Kirja – uskontomme lakikivi”, Valkeus,
tammikuu 1987, s. 4)

5. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Taivaallinen lsä rakastaa minua”
(Lasten laulukirja, s. 16).

Oppiaiheen päätös

Todista, ettei meitä voida pettää, jos me pidämme käskyt, noudatamme
Pyhän Hengen kuiskauksia, tutkimme pyhiä kirjoituksia ja seuraamme
elävää profeettaa.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdat Al. 30:12–18, 37–56, 60 kotona
oppiaiheen kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus

Oppiaihe 20
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Saako tämä minut uskomaan
Jeesukseen Kristukseen?

Katso Moro. 7:15–17.

Saako tämä minut uskomaan
Jeesukseen Kristukseen?

Katso Moro. 7:15–17.

Saako tämä minut uskomaan
Jeesukseen Kristukseen?

Katso Moro. 7:15–17.

Saako tämä minut uskomaan
Jeesukseen Kristukseen?

Katso Moro. 7:15–17.

Saako tämä minut uskomaan
Jeesukseen Kristukseen?

Katso Moro. 7:15–17.
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Tavoite Opettaa lapsia palvelemaan taivaallista lsää nöyrästi ja vilpittömästi.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohdat Al. 31 ; 34:1–30, 38–41 ; ja 35:1–9. Tutki sitten
oppiaihetta ja päätä, kuinka haluat opettaa lapsille nämä pyhien
kirjoitusten kohdat. (Ks. ”Oppiaiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien
kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)

2. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

3. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. kahden ruokailijan tarvitsemat välineet
c. kuva 4-36, Soramilaiset ja Rameumpton

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Järjestä leikkipäivällinen. Varaa kaksi lautasta, kaksi lasia ja kahdet
ruokailuvälineet mutta älä ruokaa. Ole syövinäsi ja kehu innoissasi
herkullista ruokaa. Pyydä yhtä lapsista liittymään seuraasi aterialle.
Olemattoman ruoan syömistä voidaan verrata siihen, miten turhaa oli
soramilaisten väärä ja vilpillinen jumalanpalvelus, josta puhutaan tässä
oppiaiheessa. Tällainen tyhjä jumalanpalvelus ei anna hengellistä ravintoa
yhtään sen enempää kuin tyhjän syöminen lisää fyysistä voimaamme.
Tässä oppiaiheessa lapset oppivat, kuinka he voivat palvella Jumalaa oikein
ja vilpittömästi.

Kerro kertomus soramilaisista ja heidän vääristä uskomuksistaan kohdan
Al. 31 mukaan. (Ks. pyhien kirjoitusten kohdan opettamiseksi ehdotettuja
tapoja kohdasta ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.) Käytä kuvaa
sopivassa kohdin.

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Keitä soramilaiset olivat? (Al. 31:1–3, 8) Kuinka he olivat langenneet pois
kirkon opetuksista? (Al. 31:8–11)

• Kuinka, milloin ja missä soramilaiset palvelivat Jumalaa? (Al. 31:13–18,
21–23) Kuinka meidän pitäisi palvella taivaallista lsää ja Jeesusta
Kristusta?

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Pyhien kirjoitusten
kohta

Huomion
herättäminen

Oppiaihe

21Soramilaiset ja Rameumpton

71
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• Mitä väärää oli soramilaisten uskomuksissa? (Al. 31:15–17, 20) Miksi on
tärkeätä tietää, keitä ja millaisia taivaallinen lsä ja Jeesus Kristus todella
ovat?

• Kuinka me tiedämme, etteivät soramilaisten rukoukset olleet vilpittömiä?
(Al. 31:23, 27) Kuinka me voimme tehdä rukouksistamme
vilpittömämpiä?

• Miksi soramilaiset ajattelivat olevansa parempia kuin muut? (Al.
31:24–25, 27–28) Millä tavoin me voimme joskus ajatella olevamme
parempia kuin muut? Miksi ylpeys on vakava synti? (Se vie meidät pois
Jumalan luota.)

• Miltä Almasta ja muista johtajista tuntui, kun he näkivät ihmiset, jotka
olivat langenneet pois totuudesta? (Al. 31:19, 24, 30–31) Kuinka me
voimme auttaa niitä, jotka eivät tunne totuutta? Kuinka me voimme
auttaa vähemmän aktiivisia jäseniä?

• Mihin soramilaisten sydän oli kiintynyt? (Al. 31:28) Mihin maallisiin
asioihin jotkut teidän ikäisenne lapset kiintyvät nykyaikana? Miksi on
väärin kiintyä maallisiin asioihin?

• Mitä Alma rukoili itselleen ja tovereilleen? (Al. 31:31–35) Kuinka jonkin
tietyn asian rukoileminen voi tehdä rukouksistamme vilpittömämpiä?
Kuinka rukoileminen on auttanut teitä jossakin ongelmassa?

• Mitä Amulek todisti Jeesuksesta Kristuksesta? (Al. 34:8) Kuinka
soramilaiset voisivat saada todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta?
(Al. 34:17)

• Kuinka ja milloin meidän pitäisi rukoilla? Mitä meidän pitäisi rukoilla?
(Al. 34:18–27) Kuinka me voimme palvella taivaallista lsää viikon
jokaisena päivänä?

• Mitä meidän on tehtävä, kun me olemme rukoilleet, niin että
rukouksemme olisivat tehokkaita? (Al. 34:28)

• Kuinka Ammonin kansa (antinefilehiläiset) kohtelivat soramilaisia, jotka
liittyivät heihin? (Al. 35:9) Kuinka meidän pitäisi kohdella vierasta tai
köyhää keskuudessamme? Kuinka tämä osoittaa rakkautta taivaallista
lsää kohtaan? (Matt. 25:40; Moosia 2:17)

Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Kirjoita seuraavat viitteet tauluun. Pyydä lapsia yhdistämään jakeet, jotka
kuvaavat soramilaisten vääriä uskomuksia, ja jakeet, jotka sisältävät
Alman ja Amulekin oikeat opetukset:

Al. 31:16 (Soramilaiset uskoivat, ettei Kristusta tule.)
Al. 31:20–23 (Kaikki soramilaiset sanoivat saman rukouksen eivätkä
enää viikolla palvelleet Jumalaa.)
Al. 31:24 (Soramilaisten sydän oli kiinnittynyt rikkauksiin.)
Al. 34:8 (Amulek todisti Kristuksesta.)
Al. 34:19–27 (Amulek opetti, että meidän tulee aina rukoilla kaikesta.)
Al. 34:28–29 (Amulek opetti, että meidän tulee antaa rikkaudestamme
köyhille.)
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2. Kysy lapsilta, miltä heistä tuntuisi, jos heitä pilkattaisiin. Keskustelkaa
siitä, miten ylpeys näkyy ihmisissä. Muistuta lapsia siitä, että suuri ja
avara rakennus Lehin unessa tarkoitti maailman ylpeyttä. Sano, että
nöyryys on ylpeyden vastakohta. Pyydä jokaista lasta kirjoittamaan
paperiin yksi tapa, jolla he yrittävät tulla nöyremmiksi.

3. Pyydä lapsia lukemaan ja alleviivaamaan seuraavat jakeet tai muita
tärkeitä jakeita oppiaiheesta (lapset voivat opetella joko kokonaan tai
osittain ulkoa sen jakeen, joka on heille tärkeä):

Al. 31:34–35
Al. 34:8
Al. 34:26–28
Al. 34:38

4. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Lapsen rukous” (Lasten laulukirja,
s. 6) tai ”lsämme taivahan” (Lasten laulukirja, s. 8).

Oppiaiheen päätös

Todista, että jos me palvelemme taivaallista lsää nöyrästi ja vilpittömästi,
Hän siunaa meitä, ja me saamme vastauksia rukouksiimme.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdat Al. 31:8–25 ja 34:17–29 kotona
oppiaiheen kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus

Oppiaihe 21

34594_130 Body.pdf   12/10/12   2:31 PM   - 87 -    ( )



Tavoite Opettaa lapsille, että Jumalan sana, jota ravitaan uskolla, kasvaa
sydämessämme todistukseksi Jeesuksesta Kristuksesta.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohta Al. 32–33. Tutki sitten oppiaihetta ja päätä, kuinka
haluat opettaa lapsille tämän pyhien kirjoitusten kohdan. (Ks. ”Oppi-
aiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”,
s. VII.)

2. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla saavutta-
maan oppiaiheen tavoitteen.

3. Tutki oppiaiheen lopusta havaintovälineitä ja päätä, kuinka käytät niitä
oppiaiheen aikana. Voit monistaa piirrokset, jäljentää ne ääriviivoja
myöten pahviin tai valmistautua piirtämään ne tauluun.

4. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. siemen jokaiselle lapselle, jos mahdollista
c. moniste piirroksista, jotka ovat oppiaiheen lopussa (siemen, itävä

siemen, puunvesa, puu, sade, aurinko, maa ja lannoite)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Anna jokaiselle lapselle siemen, näytä piirrosta siemenestä tai piirra siemen
tauluun.

• Mitä siemenestä voi tulla? (Kasvi tai puu siemenestä riippuen.)

• Mitä täytyy tapahtua, ennen kuin siemen alkaa kasvaa? (Näytä piirrosta
itävästä siemenestä tai piirrä sellainen tauluun.)

• Miltä puu näyttää, kun se on vielä nuori? (Näytä piirrosta puun taimesta
tai piirrä sellainen tauluun.) Miltä puu näyttää, kun se on täysikasvuinen?
(Näytä piirrosta puusta tai piirrä sellainen tauluun.)

• Millaista ravintoa siemen tarvitsee, että se kasvaisi kasviksi tai puuksi?
(Selitä, että ravinnolla tarkoitetaan kaikkea sitä, mikä auttaa siementä
kasvamaan tai pysymään elossa, kuten vettä, lannoitetta, aurinkoa ja
maata. Kiinnitä piirrokset auringosta, sateesta, maasta ja lannoitteesta
lähelle kuvaa siemenestä.)

Sano lapsille, että tässä oppiaiheessa he oppivat, kuinka he voivat saada
vahvan todistuksen. Voit käyttää sanaliuskoja 1. toimintaehdotuksesta, kun
keskustelette kustakin tämän oppiaiheen periaatteesta.

Opeta kohta Al. 32–33, jossa Alma opettaa soramilaisia. (Ks. pyhien
kirjoitusten kohdan opettamiseksi ehdotettuja tapoja kohdasta ”Pyhien
kirjoitusten opettaminen”, s. VII.) Tähdennä ajatusta, että aivan kuten hyvä
siemen kasvaa oikealla hoidolla ja ravinnolla hedelmiä tuottavaksi puuksi,

Pyhien kirjoitusten
kohta

Huomion
herättäminen

Alma opettaa uskoaOppiaihe

22

74
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samoin Jumalan sana kasvaa vahvaksi todistukseksi, kun se on istutettu
sydämeemme ja kun sitä ravitaan oikein.

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

Sano, että edellisessä oppiaiheessa lapset oppivat rikkaista ja ylpeistä
soramilaisista.

• Miksi köyhät soramilaiset olivat nöyriä? (Al. 32:2–3) Millaiset ahdistukset
saavat ihmiset nöyrtymään niin, että he kuuntelevat evankeliumia?

• Millainen ihminen on ”sydämeltään köyhä”? (Nöyrä, opinhaluinen,
todellisen parannuksen tehnyt ja sellainen, joka ei ole ylpeä.)

• Kuinka köyhyys oli siunaus näille ihmisille? (Al. 32:12–13) Sano, että
ihminen voi olla nöyrä, vaikka hänellä ei ole ahdistuksia eikä hän ole
köyhä, mutta joskus rikkaista tulee ylpeitä. Miksi meidän täytyy olla
nöyriä, kun meille opetetaan evankeliumia?

• Mitä usko on? (Al. 32:21) Miksi meillä on oltava uskoa, että todistus
evankeliumista kasvaisi? (Al. 32:26) Sano, että todistuksen saaminen vie
aikaa. Käskyjen pitäminen voi auttaa meitä saamaan todistuksen siitä,
että ne ovat totta.

• Miten me Alman mukaan voimme saada uskoa? (Al. 32:27) Miten me
voimme lisätä haluamme uskoa?

• Kuinka käskyjen noudattaminen on Jumalan sanan ”koettelemista”?
(Sano, että koettelemisella tarkoitetaan, että kokeilee jotakin sellaista,
josta ei ole varma. Kun me koettelemme uskoa eli pidämme käskyt
kuten viisauden sanan, me saamme siunauksia kuuliaisuudestamme ja
todistuksemme vahvistuu.) Kuinka teidän uskonne on lisääntynyt, kun
olette olleet kuuliaisia käskyille?

• Kuinka me voimme kylvää Jumalan sanan sydämeemme, niin että
todistuksemme kasvaa? (Tutkimalla säännöllisesti pyhiä kirjoituksia,
kuuntelemalla Alkeisyhdistyksessä, sakramenttikokouksessa ja
perheillassa, rukoilemalla ja soveltamalla jatkuvasti evankeliumin
periaatteita elämäämme.)

• Mistä me tiedämme, että hyvä siemen eli todistus evankeliumista alkaa
kasvaa sisimmässämme? (Al. 32:28, 34) Pyydä luokan jäseniä
todistamaan ja kertomaan, kuinka he ovat saaneet todistuksen. Kehota
lapsia hankkimaan todistus ja vahvistamaan sitä. Vakuuta heille, että jos
heillä on uskoa, he voivat saada vahvan todistuksen evankeliumista.

• Miten siementä ravitaan? (Sano, että ravitseminen tarkoittaa ruokkimista
tai huolehtimista.) Millaisia ominaisuuksia meillä Alman mukaan täytyy
olla, jos me haluamme ravita todistustamme evankeliumista? (Al.
32:41–42) Miksi kärsivällisyys ja ahkeruus ovat välttämättömiä uskon ja
todistuksen saamiselle?

• Kuinka pyhien kirjoitusten tutkiminen vahvistaa uskoamme ja
todistustamme? (Al. 33:14)

• Minkä tärkeän opetuksen pitäisi olla osa todistustamme? (Al. 32:22)

• Millä tavalla vahva todistus on kuin puu? (Al. 33:23) Kuinka todistuksen
saaminen auttaa teitä saamaan iankaikkisen elämän? Voit kertoa,

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Oppiaihe 22
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kuinka oma todistuksesi on saanut ongelmat tuntumaan helpommilta ja
tuonut sinulle iloa.

Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Valmista seuraavat sanaliuskat:
Jumalan sana
Todistus Jeesuksesta Kristuksesta
Rukoile
Tutki pyhiä kirjoituksia
Noudata käskyjä
Palvele

Kun opetat lapsille pyhien kirjoitusten kohdan, sano, että luvussa Al. 32
Jumalan sanaa verrataan siemeneen. Kiinnitä sanaliuska ”Jumalan sana”
kuvaan siemenestä. (Sano, että tässä kohdassa Jumalan sanalla
tarkoitetaan evankeliumia eli Jeesuksen Kristuksen opetuksia.) Aivan
kuten siemen kasvaa puuksi, mekin saamme vahvan todistuksen
evankeliumista, jos me opiskelemme ja noudatamme Jumalan sanaa.

Kiinnitä sanaliuska ”Todistus Jeesuksesta Kristuksesta” kuvaan puusta.
Aivan kuten siemen tarvitsee hoivaa ja ravintoa kasvaakseen puuksi,
todistuksemme evankeliumista tarvitsee uskoa ja huolenpitoa
kasvaakseen vahvaksi. Kysy lapsilta, miten he voivat vahvistaa
todistustaan. Kun he vastaavat, kiinnitä sanaliuskat ”Rukoile”, ”Tutki
pyhiä kirjoituksia”, ”Noudata käskyjä” ja ”Palvele” niiden piirrosten
viereen, jotka kuvaavat puun tarvitsemia raviriteita.

2. Valmista erillisiä palapelejä oppiaiheeseen liittyvistä sanoista kirjoittamalla
sanat paperilappuihin ja leikkaamalla paperit palasiksi. Sanoja voivat olla
nöyryys, halu, ravita, kuuliaisuus jne. Jaa luokka yhtä moneen ryhmään
kuin sinulla on sanapalapelejä. Kun ryhmä on koonnut sanan, anna
yhden lapsen ryhmästä kertoa, mitä oppiaiheessa opetettiin tästä
sanasta.

3. Kirjoita paperilappuihin evankeliumin periaatteita kuten paasto,
kymmenykset tai viisauden sana, yksi kuhunkin paperiin. Kiinnitä teipillä
tai hakaneulalla paperilappu kunkin lapsen selkään niin, ettei lapsi näe
sitä. Pyydä lapsia esittelemään muille lapsille kysymyksiä ja arvaamaan,
mikä periaate on, tai anna muun luokan antaa vihjeitä. Kun lapsi on
arvannut oikein, kysy häneltä, kuinka ihminen voi saada todistuksen
tästä periaatteesta. Jokaisessa tapauksessa vastaukseen pitäisi kuulua
rukous ja periaatteen mukaan eläminen.

4. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Usko” (Lasten laulukirja, s. 50).

Oppiaiheen päätös

Todista, että jos lapset oppivat Jumalan sanaa ja noudattavat käskyjä
ollessaan nuoria, he saavat vahvan todistuksen Jeesuksen Kristuksen
evankeliumin totuudesta. Kerro omia ajatuksiasi uskostasi Vapahtajaan ja
Hänen evankeliumiinsa.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdat Al. 32:21–22, 26–28, 40–43; ja
33:14–23 kotona oppiaiheen kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus
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Tavoite Opettaa lapsille, että me saimme pyhät kirjoitukset ilon lähteeksi tässä
elämässä ja oppaaksi, joiden avulla me voimme palata taivaallisen lsän luo
ja saada iankaikkisen elämän.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohta Al. 37–38. Tutki sitten oppiaihetta ja päätä, kuinka
haluat opettaa lapsille tämän pyhien kirjoitusten kohdan. (Ks. ”Oppi-
aiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”,
s. VII.)

2. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

3. Monista moniste ”Pyhät kirjoitukset” (oppiaiheen lopussa) jokaiselle
lapselle. (Vapaavalintainen.)

4. Valmista sanaliuska ”lankaikkinen elämä”.

5. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. pieni kuva Jeesuksesta Kristuksesta tai sanaliuska ”Jeesus Kristus”
c. kuvat 4-9, Jeesus Kristus (Evankeliumiaiheinen kuvasto 240; 62572)

ja 4-15, Liahona (Evankeliumiaiheinen kuvasto 302; 62041)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Piilota luokkaan ennen oppitunnin alkua pieni kuva Jeesuksesta
Kristuksesta tai sanaliuska ”Jeesus Kristus”. Kiinnitä tauluun sanaliuska
”lankaikkinen elämä”. Sano, että kirkon jäseninä me haluamme löytää iloa
tässä elämässä, palata taivaallisen lsämme luo ja saada iankaikkisen
elämän, mikä tarkoittaa sitä, että elämme ikuisesti perheinä Jumalan
kasvojen edessä. Auta lapsia ymmärtämään, että iankaikkinen elämä on
Jumalan suurin lahja lapsilleen. Taivaallinen lsä haluaa, että me kaikki
olemme kelvollisia elämään Hänen kanssaan ikuisesti. Kerro lapsille, että
luokkaan on piilotettu pieni kuva (tai sanaliuska) henkilöstä, joka haluaa
auttaa meitä saamaan iankaikkisen elämän. Anna lapsille puoli minuuttia
aikaa etsiä kuva (tai sanaliuska). Muistuta heitä siitä, että taivaallinen lsä on
antanut meille oppaan johdattamaan meitä iankaikkiseen elämään. Anna
vihjeitä, jos on tarpeen.

Kun lapset ovat löytäneet piilossa olleen kuvan Jeesuksesta (tai
sanaliuskan), näytä heille suuri kuva Kristuksesta ja pyhät kirjoituksesi.
Sano, että me olemme saaneet pyhät kirjoitukset oppaaksi, joista me
opimme Jeesuksesta Kristuksesta ja siitä, kuinka voimme tulla Hänen
kaltaisikseen, niin että me voimme palata taivaallisen lsämme luo.

Huomion
herättäminen

Alma antaa neuvoja pojilleen
Helamanille ja Siblonille

Oppiaihe
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Opeta ehdotettujen kuvien avulla Alman neuvot pojilleen Helamanille ja
Siblonille kohdasta Al. 37–38. Tähdennä Alman opetuksia pyhistä
kirjoituksista ja siitä, kuinka ne voivat olla oppaana elämässämme. (Ks.
pyhien kirjoitusten kohdan opettamiseksi ehdotettuja tapoja kohdasta
”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Miksi Mormonin Kirjan profeetoista oli tärkeää kirjoittaa ja säilyttää
aikakirjoja? (Al. 37:4, 8; ks. oppiaihe 3)

• Miksi Liahona annettiin Lehille? Kuinka se toimi? (1. Ne. 16:10, 28)

• Miten pyhät kirjoitukset muistuttavat Liahonaa? (Al. 37:44–45) Kuinka
pyhät kirjoitukset auttavat meitä pääsemään takaisin taivaallisen lsän
luo?

• Mikä pyhien kirjoitusten mukaan sai laamanilaiset tekemään
parannuksen? (Al. 37:9)

• Mitä Alma pyysi poikaansa Helamania opettamaan kansalle?
(Al. 37:32–34) Kuinka me voimme voittaa kiusaukset?

• Mitä Alma tarkoitti neuvoessaan Helamania oppimaan viisautta
nuoruudessaan? (Al. 37:35) Miksi evankeliumin mukaan eläminen
nuorena on niin tärkeätä?

• Mitä Alma opetti Helamanille rukouksesta? (Al. 36–37) Miten ja milloin
teidän pitäisi rukoilla? Mitä tarkoittaa, kun sanotaan, että ihminen
”korotetaan viimeisenä päivänä”? Auta lapsia ymmärtämään, että tällä
tarkoitetaan viimeistä tuomiota, jolloin kaikki käskyjä noudattaneet
pääsevät taivaallisen lsän kasvojen eteen ja saavat elää Hänen kanssaan
ikuisesti.

• Kuinka Alman poika Siblon toi Almalle suurta iloa? (Al. 38:2–4) Kuinka
se, että te olette olleet kuuliaisia käskyille, on tuonut iloa
vanhemmillenne?

• Mitä on ylpeys? (Al. 38:11. Ettei ole nöyrä eikä opinhaluinen. Ylpeät
ihmiset ajattelevat olevansa tärkeämpiä kuin muut. Ylpeät ihmiset
seuraavat omaa tahtoaan ennemmin kuin taivaallisen lsän tahtoa.)
Kuinka se, että opimme myöntämään virheemme ja korjaamaan ne, tuo
meidät lähemmäksi taivaallista lsää? Mitä kerskaaminen tarkoittaa?

• Kuinka Alma tiesi kaiken, mitä hän opetti pojalleen? (Al. 38:6–8) Mitä
meidän on tehtävä, niin että Pyhä Henki voi opettaa ja auttaa meitä aivan
kuten Hän auttoi Almaa? Kuinka Pyhä Henki on opettanut tai auttanut
teitä toimimaan oikein?

• Mitä Alma todisti Siblonille Jeesuksesta Kristuksesta? (Al. 38:9) Kuinka
me voimme käyttää pyhiä kirjoituksia niin, että saisimme samanlaisen
todistuksen? (Kun luemme ja mietimme niitä päivittäin, etsimme Hengen
apua, että ymmärtäisimme niitä, ja sovellamme niitä omiin
kokemuksiimme ja tilanteisiimme.)

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Pyhien kirjoitusten
kohta

Oppiaihe 23
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Toiminta- Voit käytää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Sano, että yksi syy siihen, miksi me olemme saaneet pyhät kirjoitukset,
on se, että me voisimme voittaa ja ratkaista ongelmamme. Anna
jokaiselle luokan jäsenelle moniste, jossa on neljä tilannetta. Pyydä
jokaista lasta päättämään parinsa kanssa, kuinka luettelossa olevat
pyhien kirjoitusten kohdat auttaisivat kussakin tilanteessa. Seuraavat
neljä tilannetta ovat vain esimerkkejä. Voit käyttää muita tilanteita, jotka
sopivat paremmin luokkasi lapsille. (Kuhunkin tilanteeseen voi sopia
useampikin kuin yksi kohta.)

Kun Jiri kastettiin, hänen perheensä oli hänelle vihainen. Kun piispa pyysi
Jiriä lähtemään kokoaikaiseen lähetystyöhön, Jirillä ei ollut tarpeeksi
rahaa.

Sailan täytyy tehdä tärkeä päätös, mutta vaikka hän on puhunut monien
ihmisten kanssa, hän ei osaa päättää, mitä hän tekisi.

Hennan ystävät yrittävät saada Hennan usein varastamaan kaupasta
tavaraa. Kun hän kieltäytyy, he pilkkaavat häntä.

Topi on saanut kotitehtävän, joka on vaikea suorittaa annetussa ajassa.

Al. 26:12; 1. Ne. 3:7; Al. 37:37; 1. Ne. 17:3

2. Kirjoita seuraavat sanat Alman kirjan luvusta 37 kahteen erilliseen
paperiin:

”Opi viisautta nuorena ollessasi; nuoruudessasi opi pitämään Jumalan
käskyt.” (Al. 37:35)

”Kaikissa toimissasi kysy Herralta neuvoa, niin hän ohjaa sinua sinun
parhaaksesi.” (Al. 37:37)

Leikkaa kumpikin kohta yksittäisiksi sanoiksi. Pane ensimmäisen kohdan
sanat yhteen pussiin ja toisen kohdan toiseen ja pane pussit luokan
eteen. Jaa luokka kahteen ryhmään. Anna kummallekin ryhmälle paperia
ja kynä. Pyydä yhtä lasta kerrallaan kummastakin ryhmästä ottamaan
pussista yksi sana ja tuomaan se ryhmälle. Seuraava lapsi toimii samoin
jne. Kumpikin ryhmä kokoaa sanat oikeaan järjestykseen. Jos lapset
tarvitsevat apua, anna heille viite. Kun ryhmät ovat järjestäneet kohtansa,
he voivat kirjoittaa ne muistiin ja opetella ulkoa. Lopuksi kukin ryhmä voi
lausua kohdan yhteen ääneen.

3. Lue yhdessä luokan kanssa 1. Ne. 16:28: ”Ja tapahtui, että minä, Nefi,
näin, että pallossa olevat osoittimet toimivat sen uskon ja alttiuden ja
tarkkaavaisuuden mukaan, jota me niille omistimme.” Keskustelkaa siitä,
kuinka Liahona toimi Lehin ja hänen perheensä elämässä. Jaa luokan
jäsenet kolmeen ryhmään ja anna jokaiselle ryhmälle yksi seuraavista
sanoista: usko, alttius tai tarkkaavaisuus, sekä sen määritelmä.

Usko: luottamus sellaiseen, mitä ei näy mutta mikä on totta.
Alttius: suuri halu suorittaa jotakin.
Tarkkaavaisuus: suunnata koko huomiokykynsä johonkin asiaan.

Anna kunkin ryhmän keskustella sanan merkityksestä ja siitä, kuinka
tämä periaate voi auttaa heitä käyttämään pyhiä kirjoituksia oppaana
tiellä takaisin taivaallisen lsän luo. Pyydä heitä keksimään esimerkki, joka
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havainnollistaa ajatusta. Pyydä jokaista ryhmää muutaman minuutin
jälkeen valitsemaan ryhmästä yksi lapsi, joka selittää luokalle, kuinka
tämä periaate voi auttaa heitä käyttämään pyhiä kirjoituksia liahonana.

4. Pyydä yhtä seurakunnan jäsentä tulemaan luokkaan kertomaan
tilanteista, jolloin pyhät kirjoitukset ovat antaneet hänelle opastusta ja
vastanneet rukouksiin.

5. Lukekaa kahdeksas uskonkappale ja keskustelkaa siitä. Tähdennä
ajatusta, kuinka pyhät kirjoitukset auttavat meitä palaamaan taivaallisen
lsämme luo. Voit käyttää apuna taulua kahdeksannesta uskon-
kappaleesta (65008 130).

6. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Tutki ja rukoile” (Lasten laulukirja,
s. 66), ”Etsi Herraa varhain” (Lasten laulukirja, s. 67) tai ”Kun mä sanaas
tutkin, Herra” (MAP-lauluja, 167).

Oppiaiheen päätös

Todista, että tutkimalla pyhiä kirjoituksia päivittäin me voimme ratkaista
ongelmamme, voittaa kiusaukset ja pysyä ahtaalla ja kaidalla tiellä, joka
johtaa meidät takaisin taivaallisen lsämme luo, ja saada iankaikkisen
elämän.

Anna jokaiselle lapselle moniste. Ehdota, että he pitävät sitä kirjanmerkkinä
pyhien kirjoitustensa välissä.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdat Al. 37:33–47 ja 38:1–12 kotona
oppiaiheen kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus

Oppiaihe 23
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Tavoite Auttaa lapsia ymmärtämään, että valinnoillamme on hyviä ja huonoja
seurauksia.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohta Al. 39. Tutki sitten oppiaihetta ja päätä, kuinka
haluat opettaa lapsille tämän pyhien kirjoitusten kohdan. (Ks.
”Oppiaiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”,
s. VII.)

2. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

3. Kirjoita suureen paperiin tavarat, jotka on lueteltu huomion
herättämiseen liittyvässä toiminnassa, tai kirjoita luettelo tauluun.

4. Tarvittavat välineet: Mormonin Kirja jokaiselle lapselle.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Pyydä lapsia kuvittelemaan, että he ovat yksin lautalla keskellä valtamerta.
He huomaavat, että heidän täytyy keventää lastia, koska lautta ui syvällä
vedessä. Heidän täytyy heittää laidan yli kaikki muut paitsi kaksi tarviketta.
Pyydä heitä valitsemaan seuraavasta luettelosta kaksi tarviketta, jotka he
pitäisivät:

pelastusliivit
ensiapulaukku
kultaa täynnä oleva arkku
onkivapa, ongenkoukku ja syötti
kaksitoista pulloa raikasta vettä
lyhytaaltoradio
laatikko hätäraketteja
suuri tölkillinen haiden karkotusainetta

Kirjoita valinnat tauluun ja pyydä lapsia perustelemaan valintansa. Valintojen
pitäisi olla ristiriitaisia. Selitä, että valitseminen olisi vaikeaa, koska he eivät
tietäisi, mitä tulevaisuudessa tapahtuu: he voivat upota ja tarvita
pelastusliivejä; tulla janoisiksi ja tarvita juomavettä; tulla nälkäisiksi ja tarvita
onkivapaa; kohdata haita ja tarvita karkotusainetta; tarvita radiota avun
pyytämiseen; satuttaa itsensä ja tarvita ensiapulaukkua; tarvita
hätäraketteja yölliseen pelastautumiseen tai tulla pelastetuiksi muutaman
tunnin päästä ja toivoa, että he olisivat pitäneet aarteen.

Sano, että elämässä meidän on tehtävä monia vaikeita valintoja, mutta
taivaallinen lsä on antanut meille käskyt avuksi. Tässä oppiaiheessa
puhutaan valinnoista.

Huomion
herättäminen

Oppiaihe

24Alma antaa neuvoja pojalleen
Koriantonille
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Opeta lapsille kertomus Alman neuvoista pojalleen Koriantonille kohdasta
Al. 39. (Ks. pyhien kirjoitusten kohdan opettamiseksi ehdotettuja tapoja
kohdasta ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.) Huom.: Älä opeta
kohtaa Al. 39:3–6 tarkasti. Tee siitä yhteenveto selittämällä, että Korianton
teki hyvin vakavan synnin ollessaan lähetystyössä soramilaisten
keskuudessa. Jos lapset kysyvät, mitä Korianton teki, pyydä heitä
keskustelemaan siitä vanhempiensa kanssa.

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Millaisen esimerkin Koriantonin veljet olivat antaneet Koriantonille?
(Al. 39:1) Kuka on teille vanhurskas esimerkki? Mitä vanhurskaita
valintoja he ovat tehneet?

• Miksi Alma sanoi olevansa tyytymätön Koriantoniin? (Al. 39:2) Mitä
tarkoittaa se, ettei Korianton ottanut vaarin isänsä sanoista? (Korianton
ei totellut Almaa.) Miksi meidän täytyy totella vanhempiamme? Mitä
kerskaamisella tarkoitetaan? (Ylpeilemistä tai sitä, että katsoo olevansa
parempi kuin muut.) Miksi on väärin kerskata?

• Miksi Alma sanoi muistuttavansa Koriantonia tämän synneistä? (Al.
39:7–9. Sano, että itsensä ristiinnaulitseminen kaiken tämän suhteen [jae
9] tarkoittaa sitä, että kääntyy pois kaikista näistä synneistä.) Kuka tietää
kaikki syntimme? (Al. 39:8) Kuinka syyllisyyden tunne voi saada ihmisen
tekemään parannuksen?

• Kuka Alman mukaan antaisi Koriantonille hyviä neuvoja valintojen
tekemiseen? (Al. 39:10) Kuinka teidän vanhempanne ja perheenne ovat
auttaneet teitä tekemään oikeita päätöksiä? Mistä muualta te voitte
saada vanhurskaita neuvoja?

• Kuinka Koriantonin väärät teot vaikuttivat soramilaisiin? (Al. 39:11) Millä
tavoin meidän valintamme voivat vaikuttaa muihin?

• Millaisia valintoja teidän on tehtävä? Kuinka Pyhä Henki voisi auttaa teitä
tietämään, kun olette tekemässä jotakin väärää? Kuinka Pyhä Henki voisi
auttaa teitä tietämään, että olette tehneet hyvän päätöksen? Pyydä
luokan jäseniä kertomaan kokemuksista, jolloin Pyhä Henki on auttanut
heitä tekemään päätöksiä.

• Mitä Alma opetti Koriantonille parannuksesta? (Al. 39:13) Mitä tarkoittaa
se, että kääntyy koko sielustaan, mielestään ja voimastaan Herran tykö?
Miksi meidän pitää pyytää anteeksi niiltä, joita me olemme vahingoitta-
neet väärillä valinnoillamme?

• Mitä Alma neuvoi rikkauksien tavoittelemisesta? (Al. 39:14) Mitä
tapahtuu ihmisille, kun rikkauksista tulee tärkein asia heidän
elämässään?

• Mitä Alma opetti Koriantonille Jeesuksen Kristuksen tehtävästä? (Al.
39:15) Mitä Koriantonin tuli opettaa? (Al. 39:16) Miten me voimme kertoa
evankeliumista lähimmäisillemme?

Voit käyttää 2. ja 3. toimintaehdotusta, auttaaksesi lapsia ymmärtämään
tekemiensä valintojen seuraukset elämässään.

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Pyhien kirjoitusten
kohta
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Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Kerratkaa toinen uskonkappale. Keskustelkaa siitä, ja pyydä lapsia
opettelemaan se ulkoa. Sano, että jokainen ihminen on vastuussa
teoistaan.

2. Keskustelkaa lasten kanssa valinnoista, joita he tekevät seuraavissa tai
vastaavissa asioissa. Käytä aiheita, jotka ovat mahdollisia ongelmia
luokkasi lapsille. Kysy heiltä, millaisia valintoja Jeesus haluaisi heidän
tekevän. Auta heitä miettimään erilaisten valintojensa seurauksia.

kieli, jota he käyttävät
lepopäivän pyhittäminen
vaatteet, joita he käyttävät
vanhempien totteleminen
musiikki, jota he kuuntelevat
varastaminen
elokuvat, videot ja televisio-ohjelmat, joita he katselevat
toden puhuminen
kirjat ja lehdet, joita he lukevat

3. Pyydä lapsia näyttelemään tilanteita, joissa on tehtävä valinta ja koettava
seuraukset. Esimerkkejä:

Ystävä kertoo valheen jostakusta toisesta.
Ystävä haluaa sinun katsovan sopimatonta elokuvaa tai videota.
Ystävä kertoo sinulle sopimattoman vitsin.
Ystävä haluaa sinun lunttaavan koulussa.
Ystävä haluaa rikkoa viisauden sanan.
Joku tarjoaa sinulle huumeita.

4. Keskustelkaa lasten kanssa seuraavan presidentti Spencer W. Kimballin
tekemän valinnan seurauksista:

”Minä jo poikana päätin, etten koskaan rikkoisi viisauden sanaa. . . Tiesin,
että kun Herra oli sen ilmoittanut, Hänelle oli otollista, että ihmiset
pidättyivät kaikista näistä tuhoisista aineista, ja tiesin, että halusin olla
otollinen taivaalliselle lsälleni. Ja niin päätin lujasti ja vakaasti, etten
koskaan koskisi noihin vahingollisiin aineisiin. Tehtyäni tämän vakaan ja
varman päätöksen havaitsin, ettei ollut kovinkaan vaikeata pitää itselleni
ja taivaalliselle lsälleni antamaani lupausta.” (”Täyden ja yltäkylläisen
elämän suunnitteleminen”, Valkeus, syyskuu 1974, s. 380)

5. Valmista jokaiselle luokkasi lapselle kortti, jossa on sanat Minä teen
vanhurskaita valintoja. Asettele kortit alassuin pöydälle, ja pyydä lapsia
tulemaan yksi kerrallaan luokan eteen ottamaan yksi kortti. Pyydä
jokaista lasta vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

• Mitä käytät oppaanasi tehdessäsi vanhurskaita valintoja tällä viikolla?

• Millaisia seurauksia voi olla vääristä valinnoista?

• Mitä seurauksia voi olla vanhurskaista valinnoista?

Tähdennä toiminnan päätteeksi sitä, miten tärkeää on, että mietimme
seurauksia, ennen kuin teemme valintoja.

6. Keskustelkaa yhdennestätoista uskonkappaleesta ja siitä, kuinka
jokainen ihminen on vastuussa valinnoistaan.

Oppiaihe 24
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• Miksi me emme saisi pakottaa ketään uskomaan evankeliumiin?

• Miksi meidän pitäisi odottaa, että muut antavat meidän palvella
Jumalaa siten kuin me haluamme?

Auta lapsia opettelemaan ulkoa yhdestoista uskonkappale.

7. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Valitse oikein” (Lasten laulukirja,
s. 82) tai ”Totuutta puolusta ain” (Lasten laulukirja, s. 81).

Oppiaiheen päätös

Todista, että kun me päätämme seurata Jeesusta Kristusta, me teemme
vanhurskaita valintoia, ia tämä on ainoa tie todelliseen onneen.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdan Al. 39:12–19 kotona oppiaiheen
kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus
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Tavoite Kannustaa jokaista lasta pukemaan ylleen Jumalan taisteluvarustus
suojaksi pahuutta vastaan.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohdat Al. 43–44 ja Ef. 6:11, 13–18. Tutki sitten
oppiaihetta ja päätä, kuinka haluat opettaa lapsille nämä pyhien
kirjoitusten kohdat. (Ks. ”Oppiaiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien
kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)

2. Lisälukemista: LK 27:15–18.

3. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

4. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. Raamattu
c. Riippuen siitä, mitä haluat opettaa lapsille Jumalan

taisteluvarustuksesta, valmista sanaliuskoja, pieniä piirroksia
taisteluvarustuksen eri varusteista ja mieshahmo jokaiselle lapselle,
suurempi taisteluvarustus tauluun piirrettävän hahmon ylle, tai
paperista valmistettu taisteluvarustus, joka pannaan yhden lapsen
ylle. (Ks. ehdotusta oppiaiheen lopussa.)

d. kuvat 4-37, Ylipäällikkö Moronin sotilaat taistelevat laamanilaisia
vastaan, ja 4-38, Serahemnan armeija laskee aseensa

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

• Kuinka sotilaat entisaikoina suojelivat päätään, sydäntään, vatsaansa,
käsivarsiaan, herättäminen sääriään ja jalkojaan, kun he taistelivat
miekalla ja keihäillä? (Erilaisilla taisteluvarusteilla, esim. haarniskalla.)

Sano, että me kaikki olemme sodassa pahuutta vastaan. Saatanan
kiusaukset ja voima ovat hyvin todellisia. Taivaallinen lsä ei halua meidän
joutuvan taisteluun pahuutta vastaan ilman suojaa. Pyydä yhtä lasta
lukemaan Ef. 6:11, 13–18. Keskustelkaa kustakin taisteluvarustuksen
varusteesta sanaliuskojen tai piirrosten avulla. Keskustelkaa kunkin
varusteen kohdalla siitä, kuinka meidän on elettävä, että me olisimme
turvassa ympärillämme olevalta pahuudelta.

Opeta lapsille kertomus siitä, kuinka ylipäällikkö Moroni voitti Serahemnan,
kohdasta Al. 43–44. (Ks. pyhien kirjoitusten kohdan opettamiseksi
ehdotettuja tapoja kohdasta ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)
Tähdennä ajatusta, ettei Moronin armeijalla ollut ainoastaan ihmisen tekemä
varustus vaan heillä oli myös Jumalan taisteluvarustus, joka antoi
vahvemman suojan. Käytä kuvia sopivissa kohdin.

Pyhien kirjoitusten
kohta

Huomion

Oppiaihe

25Sotapäällikkö Moroni voittaa
Serahemnan
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Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Miksi Serahemna, laamanilaisten johtaja, nimitti amalekilaisia ja
soramilaisia laamanilaisten päälliköiksi? (Al. 43:6–7) Miksi laamanilaiset
halusivat sotaa nefiläisiä vastaan? (Al. 43:8, 29)

• Miksi nefiläiset halusivat taistella? (Al. 43:45, 47) Miksi kotimme,
perheemme, vapautemme ja kirkkomme ovat taistelemisen arvoisia?
Mitä te arvostatte niin paljon, että haluatte taistella sen puolesta?

• Kuinka ylipäällikkö Moroni valmisti armeijaansa kohtaamaan
laamanilaiset Jersonissa? (Al. 43:18–19) Miksi tällainen valmistautuminen
pelotti laamanilaisia? (Al. 43:20–21) Millä tavoin te voitte pukeutua
Jumalan hengelliseen taisteluvarustukseen ja valmistautua puolustamaan
sitä, mikä on oikein?

• Kuinka ylipäällikkö Moroni sai selville, mihin hänen pitäisi lähettää
armeiiansa? (Al. 43:23–24) Kuinka profeetat auttavat meitä nykyaikana?

• Vaikka nefiläisten armeijalla oli suojavarustus, miksi he pelkäsivät ja
halusivat paeta laamanilaisten tieltä? (Al. 43:48) Kuinka Moroni innosti
heitä?

• Mitä ylipäällikkö Moronin armeija teki saadakseen voimaa ja rohkeutta
taistella? (Al. 43:49–50) Kuinka rukous voi auttaa teitä pukemaan yllenne
Jumalan taisteluvarustuksen? (Ef. 6:18)

• Mitä Moroni teki osoittaakseen, ettei hän ollut verenhimoinen, kun hän oli
saartanut laamanilaiset? (Al. 43:54; 44:1–2, 6)

• Miksi Herra antoi laamanilaiset Moronin armeijan käsiin? (Al. 44:3) Minkä
lupauksen Herra antoi nefiläisille ja meille, jos me olemme uskollisia?
(Al. 44:4) Mikä Serahemnan mielestä suojeli nefiläisiä? (Al. 44:9)

• Mitä tapahtui, kun vihainen Serahemna ei tehnyt rauhan liittoa?
(Al. 44:12) Mitä tapahtui laamanilaisille, jotka lupasivat olla enää
taistelematta? (Al. 44:15) Miksi on tärkeää, että me pidämme
lupauksemme ja liittomme?

Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Järjestä etsi pari -leikki (ks. ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII).
Kirjoita seuraavien taisteluvarustuksen varusteiden nimet kuuteen korttiin
ja niiden hengellinen vertauskuva toisiin kuuteen korttiin. Pyydä lapsia
yhdistämään maallisen taisteluvarustuksen varusteet Jumalan
taisteluvarustuksen varusteisiin.

vyö - totuus (Ef. 6:14)
haarniska – vanhurskaus (Ef. 6:14)
jalkineet – valmistautuminen rauhan evankeliumin julistamiseen
(Ef. 6:15)
kilpi – usko (Ef. 6:16)

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä
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kypärä – pelastus (Ef. 6:17)
miekka – Jumalan Henki eli Jumalan sana (Ef. 6:17; LK 6:2)

2. Auta lapsia opettelemaan ulkoa kohdasta Ef. 6:13–18, mitä kukin
Jumalan taisteluvarustuksen varuste tarkoittaa. Sano jokin varuste, kun
heität hernepussin tai pallon lapselle. Pyydä lasta sanomaan, mitä
varuste merkitsee, ja sanomaan sitten toinen varuste ja heittämään pallo
toiselle lapselle, joka sanoo sen merkityksen ja valitsee uuden varusteen
jne.

3. Kysy lapsilta, millaisia keinoja saatana nykyisin käyttää haavoittaakseen
tai surmatakseen meidät hengellisesti. He voivat mainita tietyt elokuvat,
televisio-ohjelmat, videot, kirjat tai lehdet; kiusaukset rikkoa viisauden
sanaa; kiusaukset olla menemättä kirkkoon jne. Keskustelkaa siitä, millä
tavoin lapset vahvistavat hengellistä taisteluvarustustaan, kuten pitävät
omat ja perherukoukset, tutkivat yksin ja perheen kanssa pyhiä
kirjoituksia, ovat perheillassa, käyvät kirkossa jne.

4. Keskustelkaa siitä, kuinka ylipäällikkö Moroni harhautti laamanilaisten
armeijaa, kohdasta Al. 43:31–42. Merkitse tauluun nefiläisten ja
laamanilaisten armeijoiden asema.

5. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Pelko jo pois” (Lasten laulukirja,
s. 80) tai ”Valitse oikein” (Lasten laulukirja, s. 82).

Oppiaiheen päätös

Todista siitä, miten tärkeää on pukeutua Jumalan taisteluvarustukseen, joka
suojaa meitä pahuudelta.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdat Al. 43:41–54 ja 44:1–4 kotona
oppiaiheen kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus

Al. 43:35–36

Al. 43:41

Al. 43:42

Al. 43:50–51

pohjoinen

länsi itä

etelä

ylipäällikkö
Moronin
armeija

Siidonin virta

laamanilaisten
armeija

Mantin maa

Lehin
armeija

Riplan kukkula

Oppiaihe 25
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Tavoite Opettaa lapsille, että todellista vapautta on se, että vastustaa pahaa ja pitää
taivaallisen lsän käskyt.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohdat Al. 46; 48 ja 49:21–30. Tutki sitten oppiaihetta ja
päätä, kuinka haluat opettaa lapsille nämä pyhien kirjoitusten kohdat.
(Ks. ”Oppiaiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien kirjoitusten
opettaminen”, s. VII.)

2. Lisälukemista: Al. 47; 49:1–20.

3. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

4. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. suuri valkoinen kangaspala (tai voit käyttää suurta paperia tai taulua),

onkivapa tai keppi ja teippiä
c. kuva 4-39, Ylipäällikkö Moroni kohottaa vapauden tunnuksen

(Evankeliumiaiheinen kuvasto 312; 62051)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Kiinnitä tauluun kuva ylipäällikkö Moronista. Pyydä lapsia avaamaan
Mormonin Kirjansa kohdasta Al. 46. Sano, että lapset saavat kuulla
kahdesta miehestä, jotka olivat kumpikin sotapäälliköitä - ylipäällikkö
Moronista ja Amalikkiasta. Amalikkia oli syntyjään nefiläinen, mutta hän oli
täysin unohtanut Herran. Valehtelemalla, pettämällä ja murhaamalla hänestä
tuli laamanilaisten kuningas. Amalikkia halusi voittaa nefiläiset taistelussa,
niin että hänestä tulisi sekä nefiläisten että laamanilaisten kuningas.

Moroni oli nefiläisten armeijoiden ylipäällikkö. Hän oli voimakas ja vahva
mies, joka rakasti Herraa ja kansaansa. Hän oli vannonut valalla
suojelevansa kansaansa Amalikkialta ja laamanilaisten armeijoilta.

Kun Amalikkia ja hänen armeijansa valmistautuivat tuhoamaan nefiläiset,
ylipäällikkö Moroni valmisti kansaansa puolustautumaan.

Nosta kankaanpala (tai paperi) ilmaan, revi siitä iso pala tai piirrä kuva
revitystä kankaasta tauluun. Kerro lapsille, että ylipäällikkö Moroni repi palan
viitastaan ja teki siitä lipun tai viirin, jota hän sanoi vapauden tunnukseksi.
Pyydä lapsia lukemaan yhteen ääneen Al. 46:12. Kirjoita revittyyn
kankaanpalaan tai paperiin seuraavat sanat: ”Meidän Jumalamme,
uskontomme, vapautemme, rauhamme, vaimojemme ja lastemme
muistoksi.” Jos olet käyttänyt kangasta tai paperia, anna lasten kiinnittää
lippu vapaan tai keppiin. Pyydä yhtä lasta pystyttämään lippu luokan eteen.

Huomion
herättäminen

Sotapäällikkö Moroni ja
vapauden tunnus

Oppiaihe

26
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Opeta lapsille kertomus ylipäällikkö Moronista, voimallisesta Jumalan
miehestä, joka valmisti kansaansa puolustamaan vapauttaan kohdasta
Al. 46–49. (Ks. pyhien kirjoitusten kohdan opettamiseksi ehdotettuja tapoja
kohdasta ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Mikä uhkasi rauhaa nefiläisten keskuudessa? (Al. 45:24; 46:1–2) Miksi
niin monet ihmiset seurasivat Amalikkiaa? (Al. 46:5)

• Mitä ylipäällikkö Moroni teki, kun hän kuuli tästä yhteenotosta?
(Al. 46:11–12) Mitä Moroni teki sen jälkeen, kun hän oli tehnyt vapauden
tunnuksen? (Al. 46:13, 16)

• Mitä Moroni pyysi nefiläisiä tekemään? (Al. 46:19–20) Mistähän syystä
vapauden tunnukseen kirjoitetut sanat innostivat nefiläisiä?

• Minkä liiton Moronia seuraavat tekivät? (Al. 46:21–22) Millähän tavoin
tämä liitto auttoi ihmisiä puolustamaan vapauttaan ja uskontoaan? Mitä
liittoja me olemme tehneet?

• Mitä Moroni halusi kansansa muistavan? (Al. 46:23–24) Sano, että nämä
jakeet viittaavat Vanhan Testamentin Joosefiin ja hänen pitkään
värikkääseen pukuunsa.

• Kuinka nefiläisten valmistautuminen erosi laamanilaisten valmistautu-
misesta? (Al. 48:7) Kuinka nefiläiset yrittivät suojella kaupunkejaan?
(Al. 49:2, 4) Kuinka me voimme valmistautua voittamaan saatanan
vaikutukset?

• Mitä nefiläisille oli opetettu sodasta? (Al. 48:14) Mitä he uskoivat
taivaallisen lsän tekevän puolestaan? (Al. 48:15–16)

• Mitä profeetta Mormon, joka merkitsi muistiin tämän kertomuksen,
ajatteli ylipäällikkö Moronista? (Al. 48:11–13, 17–18) Millä tavoin te
haluaisitte olla ylipäällikkö Moronin kaltaisia?

• Miksi nefiläiset taistelivat laamanilaisia vastaan, vaikka he eivät halunneet
sotaa? (Al. 48:23–24)

• Mitä laamanilaisille tapahtui viimeisessä taistelussa Nooan kaupunkia
vastaan? (Al. 49:21–25) Mikähän antoi nefiläisille rohkeutta taistella tässä
taistelussa? Mikä antaa teille rohkeutta puolustaa vanhurskautta ja
vapautta?

• Mitä nefiläiset tekivät, kun laamanilaiset olivat paenneet ja he olivat
vapautuneet vihollisistaan? (Al. 49:28) Kuinka me voimme osoittaa
kiitollisuutta vapaudestamme?

Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Pyydä lapsia katsomaan kuvaa ylipäällikkö Moronista. Kertaa ajatus siitä,
kuinka tärkeätä on pukea ylleen Jumalan taisteluvarustus suojaksi
pahuudelta. Sano, että taivaallinen lsä on lähettänyt jokaisen lapsen

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Pyhien kirjoitusten
kohta

Oppiaihe 26

34594_130 Body.pdf   12/10/12   2:31 PM   - 107 -    ( )



94

maailmaan tänä aikana puolustamaan vanhurskautta ja totuutta. Pyydä
lapsia tunnistamaan kukin varuste Moronin taisteluvarustuksesta (Al.
46:13) ja kertomaan, mitä se merkitsee hengellisessä taisteluvarus-
tuksessa (ks. oppiaihe 25 ja Ef. 6:11, 13–18).

Vyö: Totuus. Tämä tarkoittaa sitä, että osaa erottaa oikean väärästä,
rakastaa totuutta, suojelee hyveellisyyttään ja on siveellisesti puhdas.

Haarniska: Vanhurskaus. Tämä tarkoittaa sitä, että valitsee oikein ja
seuraa Jeesusta Kristusta.

Kilpi: Usko. Tämä tarkoittaa sitä, että uskoo Herraan Jeesukseen
Kristukseen.

Kypärä: Pelastus. Tämä tarkoittaa sitä, että katsotaan kelvolliseksi
elämään taivaallisen lsän kanssa ikuisesti.

Miekka: Henki eli Pyhä Henki. Tämä tarkoittaa sitä, että saa ohjausta
Pyhältä Hengeltä ja Jeesuksen Kristuksen ilmoitetusta sanasta.

Jalkineet: Alttius rauhan evankeliumin julistamiseen. Tämä tarkoittaa sitä,
että ymmärtää evankeliumia niin, että voi kulkea ahtaralla ja kaidalla tiellä.

Anna jokaiselle lapselle moniste, joka on oppiaiheessa, ja auta lapsia
täydentämään paperinsa. Pyydä jokaista lasta kirjoittamaan nimensä
paperin alareunaan. Pyydä kahta lasta tulemaan luokan eteen ja
kohottamaan vapauden tunnus, jota käytettiin huomion herättämisessä.
Pyydä jokaista lasta lukemaan ääneen viimeinen lause paperistaan:
”Olen valmis suojautumaan pahan palavilta nuolilta” ja keskustelemaan
siitä, mitä se tarkoittaa. Pyydä lapsia viemään monisteensa ”Jumalan
taisteluvarustuksesta” kotiin ja näyttämään sitä perheelleen.

2. Näytä Suomen lippua. Sano, että lippu on hieno muistuttaja. Jokaisella
kansakunnalla on lippu, joka kertoo kansalaisille, mitä he ovat ja millainen
heidän kansansa on. Anna lapsille paperia tai kangasta ja värejä ja pyydä
heitä suunnittelemaan oma lippunsa, joka kertoo, mikä on tärkeää heille,
kuten keitä he ovat, mistä he pitävät, millaisiksi he haluavat tulla ja mitä
he puolustavat. Voit esitellä näitä asioita kuvaavia vertauskuvia.

3. Keskustelkaa kahdennestatoista uskonkappaleesta lasten kanssa, ja
auta heitä oppimaan se ulkoa.

4. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Käskyjä seuraa” (Lasten laulukirja,
s. 68).

Oppiaiheen päätös

Todista, että vapaus on suuri siunaus. Todista, että me saamme todellisen
vapauden, kun me vastustamme pahaa ja noudatamme taivaallisen lsän
käskviä.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdan Al. 48:11–13, 17–18 kotona oppiaiheen
kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus
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PUEN YLLENI
JUMALAN KOKO

TAISTELUVARUSTUKSEN

Sidon ______________________________________________________________________________________________________________ vyön vyötäisilleni.

Suojaan sydämeni ________________________________________________________________________________________ haarniskalla.

Panen jalkaani _____________________________________________________________________________________________________________ jalkineet.

Otan käteeni __________________________________________________________________________________________________________________________ kilven.

Peitän pääni __________________________________________________________________________________________________________________ kypärällä.

Otan käteeni ______________________________________________________________________________________________________________________ miekan.

Olen valmis suojautumaan pahan palavilta nuolilta.

(Ks. Ef. 6:11–17; LK 27:15–18.)
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Tavoite Opettaa lapsille, että kun seuraamme vanhurskaiden vanhempien
esimerkkiä ja opetuksia, me saamme voimaa puolustaa totuutta ja oikeutta.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohdat Al. 53:10–23 ja 56:1–58:27. Tutki sitten oppiaihetta
ja päätä, kuinka haluat opettaa lapsille nämä pyhien kirjoitusten kohdat.
(Ks. ”Oppiaiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien kirjoitusten
opettaminen”, s. VII.)

2. Lisälukemista: Al. 24.

3. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

4. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. kuvat 4-33, Antinefilehiläiset hautaavat miekkansa (Evankeliumi-

aiheinen kuvasto 311; 62565), ja 4-40, Kaksituhatta nuorta soturia
(Evankeliumiaiheinen kuvasto 313; 62050)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Näytä kuvaa antinefilehiläisistä hautaamassa miekkojaan. Muistuta lapsia
siitä, mitä he oppivat näistä suurista ihmisistä muutama viikko sitten (ks.
oppiaihe 19). Esitä lapsille seuraavat kysymykset:

• Keitä antinefilehiläiset olivat? Miksi he hautasivat miekkansa?

Pyydä yhtä lasta lukemaan Al. 24:19. Sano, että antinefilehiläiset antoivat
hienon esimerkin lapsilleen.

Pyydä lapsia kertomaan esimerkkejä tärkeistä periaatteista, kuten
rehellisyydestä, ystävällisyydestä, kymmenysten maksamisesta, lepopäivän
pyhittämisestä jne., jotka he ovat oppineet vanhemmiltaan, ja siitä, kuinka
kuuliaisuus näille periaatteille on ollut heille siunauksena.

Sano, että taivaallinen lsä antoi meille vanhemmat rakastamaan,
opettamaan ja ohjaamaan meitä koko elämämme ajan. Sano, että tässä
oppiaiheessa lapset oppivat, kuinka kaksituhatta nuorta soturia, jotka olivat
antinefilehiläisten poikia, käyttivät vanhurskaiden vanhempiensa opetuksia
ja esimerkkiä pitää liittonsa ja puolustaa vapauttaan.

(Huom.: Jos lapset asuvat isovanhempiensa, sukulaistensa tai muiden
kanssa, sovella oppiaihetta niin, että käsittelet myös heidän tärkeää
vaikutustaan.)

Huomion
herättäminen

Helaman ja
kaksituhatta soturia

Oppiaihe

27

96
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Opeta lapsille kertomus Helamanista ja kahdestatuhannesta nuoresta
soturista kohdasta Al. 53; 56–58 käyttäen kuvia sopivissa kohdin. (Ks.
pyhien kirjoitusten kohdan opettamiseksi ehdotettuja tapoja kohdasta
”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.) Tähdennä ajatusta, kuinka nämä
nuoret miehet seurasivat vanhempiensa opetuksia ja säästyivät taistelussa.

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Minkä liiton kahdentuhannen nuoren soturin vanhemmat olivat tehneet?
(Al. 53:10–12) Miksi he aikoivat rikkoa tämän liiton? (Al. 53:13) Miksi
Helaman ei halunnut auttaa antinefilehiläisiä taistelemaan laamanilaisia
vastaan? (Al. 53:14–15) Miksi on hyvin tärkeätä, että me pidämme
liittomme?

• Miksi nämä kaksituhatta nuorta miestä päättivät taistella? (Al. 53:16)
Minkä vuoksi nämä nuoret soturit lupasivat taistella? (Al. 53:17)

• Millaisia nämä nuorukaiset olivat? (Al. 53:20–21) Mitä tarkoitetaan, kun
sanotaan, että on kaikkina aikoina uskollinen kaikessa, mitä tehtäväksi
annetaan? Millä tavoin te voitte olla uskollisia ja vaeltaa vilpittömästi
Herran edessä?

• Kuinka isät auttoivat poikiaan rikkomatta liittoaan olla taistelematta?
(Al. 56:27) Millä tavoin teidän vanhempanne tukevat teitä?

• Mitä Helaman kertoi Moronille näiden nuorten sotureiden voimasta ja
rohkeudesta? (Al. 56:45) Mitä heidän äitinsä olivat opettaneet heille?
(Al. 56:46–48) Miksi he eivät pelänneet kuolemaa? Kuinka teidän
vanhempanne yrittävät valmentaa teitä saamaan rohkeutta ja uskoa
kohdata haasteita?

• Mistä kaksituhatta nuorta soturia saivat voimaa ja rohkeutta taistelussa?
(Al. 57:26–27; 58:39–40)

• Kuinka nämä soturit seurasivat Helamania? (Al. 57:21) Mitä tarkoittaa se,
että tottelee täsmällisesti? Miksi teidän on tärkeätä seurata johtajienne ja
vanhempienne neuvoja täsmällisesti?

• Mitä nämä kaksituhatta nuorta soturia tekivät, kun he tarvitsivat voimaa?
(Al. 58:10) Kuinka heidän rukoukseensa vastattiin? (Al. 58:11) Pyydä
luokan jäseniä kertomaan kokemuksista, jolloin Pyhä Henki on
innoittanut heitä tai heidän perheensä jäseniä.

• Miten näiden nuorukaisten suuri usko ja rohkeus palkittiin? (Al. 56:56;
57:25; 58:39) Mikä voima pelasti heidät kuolemalta? (Al. 57:26–27;
58:40)

Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Monista jokaiselle lapselle kotiin vietäväksi moniste oppiaiheen lopusta.

2. Anna lasten vapaaehtoisesti täydentää seuraavat lauseet:

Minä voin olla nuorten soturien kaltainen, kun minä _________________ .

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Pyhien kirjoitusten
kohta

Oppiaihe 27
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Minä voin olla nuorten soturien kaltainen, kun minä muistan, että 
vanhempani ovat opettaneet minua _____________________________.

Eniten minä ihailen nuorten soturien ___________________________.

Lempikohtani kertomuksessa kahdesta tuhannesta nuoresta soturista 
on ________________________________.

3. Kehota lapsia alleviivaamaan pyhistä kirjoituksistaan joitakin
lempijakeitaan kahdestatuhannesta nuoresta soturista. He voivat valinta
joitakin seuraavista esimerkeistä:

Al. 53:20–21
Al. 56:45–48
Al. 57:21, 25–27
Al. 58:10–11
Al. 58:39–40

4. Auta lapsia oppimaan ulkoa viides käsky (ks. Moosia 13:20).

5. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Kuin Nefi muinoin” (Lasten laulukirja,
s. 92), ”Pelko jo pois” (Lasten laulukirja, s. 80) tai ”Mormonin Kirjan
tarinoita” (Lasten laulukirja, s. 62), 6. säkeistö.

Oppiaiheen päätös

Todista siunauksista, jotka saamme, kun seuraamme vanhempiemme
vanhurskaita opetuksia ia esimerkkiä.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdat Al. 53:16–21 ; 56:45–48; ja 57:25–27
kotona oppiaiheen kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus
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Tavoite Kannustaa lapsia tekemään Vapahtajasta elämänsä perustus elämällä
Hänen opetustensa mukaan.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohta He. 5. Tutki sitten oppiaihetta ja päätä, kuinka haluat
opettaa lapsille tämän pyhien kirjoitusten kohdan. (Ks. ”Oppiaiheiden
valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)

2. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

3. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. kivi, hiekkaa tai suolaa ja purkin kansi tai matala kulho
c. kuva 4-41 , Nefi ja Lehi vankilassa.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Sano, että ennen kuin rakennus rakennetaan, työmiehet tekevät vahvan
perustuksen, jonka päällä rakennus lepää. Pyydä lapsia katsomaan, kumpi
on vahvempi perustus rakennukselle, kivi vaiko hiekka. Pane pöydälle
keskikokoinen kivi ja purkin kansi tai matala kulho, jossa on hiekkaa tai
suolaa. Puhalla kiveä ja sitten hiekkaa tai suolaa.

Kysy lapsilta, että jos he olisivat rakentamassa taloa, miksi he valitsisivat
kiven mieluummin kuin hiekan sen perustukseksi. Sano, että pyhissä
kirjoituksissa Jeesusta Kristusta verrataan kallioon vahvana perustuksena,
jonka varaan me voimme rakentaa elämämme. Me rakennamme
elämämme Kristuksen kallioperustukselle, kun me elämme Hänen
opetustensa mukaan.

Laulakaa ”Viisas mies ja tyhmä mies” (Lasten laulukirja, s. 132). Voit pyytää
Alkeisyhdistyksen laulunjohtajaa tulemaan luokkaan auttamaan lapsia laulun
laulamisessa. Voit myös soittaa laulun nauhalta tai pyytää luokan jäseniä
sanomaan sanat yhteen ääneen.

Tässä kertomuksessa Nefi ja Lehi olivat rakentaneet elämänsä Vapahtajan
varmalle perustukselle, eli heillä oli vahva todistus Jeesuksesta
Kristuksesta. He auttoivat monia laamanilaisia saamaan myös todistuksen
Hänestä. Mekin voimme rakentaa elämämme ainoalle varmalle
perustukselle, Jeesukselle Kristukselle.

Opeta lapsille kertomus Nefistä ja Lehistä kohdan He. 5 mukaan. (Ks.
pyhien kirjoitusten kohdan opettamiseksi ehdotettuja tapoja kohdasta
”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.) Tähdennä ajatusta, kuinka nämä

Pyhien kirjoitusten
kohta

Huomion
herättäminen

Nefi ja Lehi vankilassaOppiaihe

28

100
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kaksi uskollista miestä tekivät Jeesuksesta Kristuksesta elämänsä
perustuksen.

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Kuka Helaman oli? (He. 2:2) Miksi Helaman antoi pojilleen nimet Nefin ja
Lehin mukaan? (He. 5:6)

• Kenen nimen me otamme päällemme, kun meidät kastetaan? (2. Ne.
31:13) Kuinka meistä voi tulla enemmän Jeesuksen Kristuksen kaltaisia?

• Miksi Nefi luopui ylimmäisen tuomarin virasta? (He. 5:2–4)

• Kuinka me voimme Jeesuksen Kristuksen ansiosta pelastua
synneistämme? (He. 5:9–10) Mitä meidän on tehtävä, niin että Jeesus
Kristus voi lunastaa meidät synneistämme? (He. 5:11)

• Mitä tarkoittaa, kun sanotaan, että ”teidän on rakennettava
perustuksenne meidän Lunastajamme kalliolle, Lunastajan, joka on
Kristus, Jumalan Poika”? (He. 5:12) Miksi Jeesus Kristus on ainoa varma
perustus? Kuinka me voimme tehdä Jeesuksesta elämämme
perustuksen?

• Kuinka saatana ”lähettää rajut tuulensa . . . rakeensa . . . ja myrskynsä”
nykyajan ihmisten ja perheiden kimppuun? Kuinka paljon valtaa
paholaisella on niihin, jotka rakentavat elämänsä Kristuksen
perustukselle? (He. 5:12)

• Kuinka Helamanin opetukset vaikuttivat Nefiin ja Lehiin? (He. 5:13–14)
Mitä sellaista vanhempanne ovat opettaneet teille, mikä on auttanut teitä
elämässänne?

• Näytä kuvaa Nefistä ja Lehistä vankilassa. Kuinka Nefiä ja Lehiä suojeltiin
vankilassa? (He. 5:22–23) Kuinka meitä voidaan auttaa, jos me olemme
kelvollisia?

• Kuinka Jeesus Kristus otti yhteyttä laamanilaisiin vankilassa?
(He. 5:29–30) Millainen ääni oli? Mitä Herra sanoi laamanilaisille?
(He. 5:29, 32)

• Mitä Aminadab käski laamanilaisten tehdä, niin että pimeyden pilvi
poistuisi? (He. 5:41) Mitä tapahtui laamanilaisille, kun pimeys otettiin
pois? (He. 5:43–47) Miltähän teistä olisi tuntunut, jos te olisitte olleet
siellä? Miltä tuntuu, kun Henki vaikuttaa elämässämme? Anna lasten
kertoa tilanteista, jolloin he ovat tunteneet Hengen elämässään.

• Ketkä ilmestyivät laamanilaisille? (He. 5:48) Mitä laamanilaiset tekivät
nähtyään enkelit? (He. 5:50)

• Kuinka ne, jotka kääntyivät, muuttivat käytöstään? (He. 5:51–52) Miten
me voimme osoittaa, että Jeesus Kristus on meidän todistuksemme
perustus?

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Oppiaihe 28
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Toiminta-
ehdotuksia Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa

oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Auta lapsia oppimaan ulkoa seuraavat sanat kohdasta He. 5:12:
”Muistakaa, muistakaa, että teidän on rakennettava perustuksenne
meidän Lunastajamme kalliolle, Lunastajan, joka on Kristus, Jumalan
Poika.” Anna lapsille haaste opetella ulkoa koko jae tulevalla viikolla.

2. Kerratkaa neljäs uskonkappale, ja auta lapsia oppimaan se ulkoa. Auta
heitä ymmärtämään, kuinka evankeliumin periaatteet ja toimitukset
auttavat meitä rakentamaan elämämme Jeesuksen Kristuksen
perustukselle.

3. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Profeettaa seuraa” (Lasten laulukirja,
s. 58), ”Käskyjä seuraa” (Lasten laulukirja, s. 68) tai ”Etsi Herraa varhain”
(Lasten laulukirja, s. 67).

Oppiaiheen päätös

Todista Vapahtajasta ja Hänen vaikutuksestaan elämässäsi. Kerro, kuinka
todistuksesi antaa sinulle voimaa vastustaa saatanan kiusauksia. Anna
lapsille haaste tehdä Jeesuksesta Kristuksesta elämänsä perustus elämällä
Hänen opetustensa mukaan ja pyrkimällä jatkuvasti tulemaan enemmän
Hänen kaltaisekseen.

Ehdota, että lapset opettelevat ulkoa kohdan He. 5:12 kotona oppiaiheen
kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus
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Tavoite Opettaa lapsille, että taivaallinen lsä lähettää profeettoja opettamaan meitä
tuntemaan Vapahtajan, auttamaan meitä tekemään parannusta ja
varoittamaan meitä tulevasta.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohdat He. 6:18–23 ja 7–9. Tutki sitten oppiaihetta ja
päätä, kuinka haluat opettaa lapsille nämä pyhien kirjoitusten kohdat.
(Ks. ”Oppiaiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien kirjoitusten
opettaminen”, s. VII.)

2. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

3. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. seitsemät jalanjäljet oppiaiheen lopusta. Kirjoita yksi seuraavista

sanoista jokaiseen jalanjälkeen: seuraa, profeettaa sillä, hän, tuntee,
oikean, tien.

c. elävän profeetan puhe (Valkeuden konferenssinumerosta)
d. kuva elävästä profeetasta

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Teippaa paperiset jalanjäljet tyhjä puoli ylöspäin missä järjestyksessä
hyvänsä ennen oppitunnin alkua luokan lattiaan niin, että ne johtavat elävän
profeetan kuvan luo. Pyydä lapsia seuraamaan jalanjälkipolkua. lrrottakaa
sitten jalanjäljet ja kootkaa ne oikeaan järjestykseen. Pyydä luokkaa
lukemaan ääneen jalanjälkiin kirjoitetut sanat. Sano, että jos me
noudatamme näitä sanoja, me voimme tietää totuuden eikä meitä voida
eksyttää. Sano, että tässä oppiaiheessa kerrotaan profeetta Nefistä,
Helamanin pojasta. Nefi tiesi, että oli tapahtunut murha, ja hän tiesi jopa,
kuka murhaaja oli, vaikka hän ei ollut ollut rikospaikalla. Kerro lapsille, että
kun he oppivat lisää profeetta Nefistä, he voivat vahvistaa luottamustaan
elävän profeetan sanoihin.

Opeta lapsille kertomus Nefin varoituksesta ja kokemuksista kohdasta
He. 7–9. (Ks. pyhien kirjoitusten kohdan opettamiseksi ehdotettuja tapoja
kohdasta ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Pyhien kirjoitusten
kohta

Huomion
herättäminen

Oppiaihe

29Nefi profetoi
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• Keitä Gaadiantonin rosvot olivat? (He. 6:18) Minkä valan tämä joukko oli
vannonut? (He. 6:21–22) Mitä pahaa Gaadiantonin rosvot olivat tehneet?
(He. 6:23)

• Mitä Nefi teki kansan jumalattomuuden tähden? (He. 7:6–7, 10) Mitä
ihmiset tekivät, kun he näkivät hänet tornissa? (He. 7:11–12)

• Mitä Nefi sanoi ihmisille? (He. 7:13–18) Mistähän syystä hän puhui
parannuksesta? Miten meidän on tehtävä parannus?

• Mitä Nefin mukaan tapahtuisi ihmisille, elleivät he tekisi parannusta?
(He. 7:19, 22) Mistä Nefi tiesi, että näin tapahtuisi? (He. 7:29) Mitä meille
tapahtuu muiden profeettojen sanojen mukaan, ellemme me tee
parannusta? Kuinka elävän profeetan kuunteleminen auttaa meitä
elämässämme? (LK 21:4–6)

• Kuinka tuomarit vastasivat Nefin opetuksiin? (He. 8:1) Kuinka muutamat
ihmiset puolustivat Nefiä? (He. 8:7–9) Miksi joskus vaaditaan rohkeutta
puolustaa totuutta? Kuinka me voimme tukea elävää profeettaa?

• Mistä kaikki pyhät profeetat ovat todistaneet? (He. 8:14–16) Mitä elävä
profeetta on opettanut meille Jeesuksesta Kristuksesta? (Voit kertoa
lyhyesti elävän profeetan Jeesusta koskevasta puheesta.)

• Mitä Nefi kertoi ihmisille heidän ylimmäisestä tuomaristaan?
(He. 8:27–28) Mistä Nefi tiesi, mitä oli tapahtunut?

• Mitä ne viisi miestä ajattelivat juostessaan tuomarinistuimen luo?
(He. 9:2) Kuinka me tiedämme, että nämä viisi miestä lopulta uskoivat
kaikkiin Nefin sanoihin? (He. 9:4–5, 39) Kuinka me voimme vahvistaa
todistustamme elävästä profeetasta?

• Kuinka muut tuomarit yrittivät saada ihmiset uskomaan, että Nefi oli
väärä profeetta? (He. 9:16) Miten Nefi vastasi heidän syytöksiinsä?
(He. 9:25–35)

• Millainen vaikutus Nefin ilmoituksilla oli joihinkin ihmisiin? (He. 9:39–41)
Kuinka teitä on siunattu, kun te olette seuranneet profeettoja? Voit
käyttää 3. toimintaehdotusta auttaaksesi lapsia ymmärtämään profeetan
tehtävää.

Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Pyydä lapsia näyttelemään kertomus kohdasta He. 8–9.

2. Lue seuraavat vanhin James E. Faustin sanat ja keskustelkaa niistä:

”Meille on luvattu, että kirkon presidentti saa johdatusta meille kaikille
kirkon ilmoituksensaajan tehtävässään. Meidän turvallisuutemme riippuu
siitä, otammeko vaarin kaikesta, mitä hän sanoo, ja noudatammeko
hänen ohjeitaan.” (”Jatkuva ilmoitus”, Valkeus, tammikuu 1990, s. 9;
ks. myös LK 21:4–6) .

3. Keskustelkaa siitä, kuinka myöhempien aikojen profeetat jatkuvasti
ilmoittavat taivaallisen lsän ohjeita. Anna joitakin esimerkkejä
myöhempien aikojen ilmoituksista, kuten viisauden sana (ks. LK 89), ja
siitä, kuinka ne ovat olleet siunauksena niiden elämässä, jotka ovat
noudattaneet niitä. Kerro elävän profeetan sanoista viimeisimmästä
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konferenssipuheesta (ks. Valkeuden konferenssinumeroa). Kysy lapsilta,
kuinka he saavat siunauksia noudattamalla profeetan neuvoja.

4. Kerratkaa yhdeksäs uskonkappale, ja auta lapsia oppimaan se ulkoa.

5. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Profeettaa seuraa” (Lasten laulukirja,
s. 58).

Oppiaiheen päätös

Todista elävästä profeetasta ja siitä, että hän opettaa totuutta. Kerro
lapsille, kuinka sinua on siunattu, kun olet noudattanut profeetan opetuksia.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdat He. 8:25–28; 9 kotona oppiaiheen.
kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus

Oppiaihe 29
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Tavoite Opettaa lapsille, että pappeuden voimalla ja valtuudella Jeesus Kristus
opastaa ja siunaa seuraajiaan ja kirkkoaan.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohta He. 10. Tutki sitten oppiaihetta ja päätä, kuinka
haluat opettaa lapsille tämän pyhien kirjoitusten kohdan. (Ks. ”Oppi-
aiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”,
s. VII.)

2. Lisälukemista: He. 11:1–18.

3. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

4. Tarvittavat välineet: Mormonin Kirja jokaiselle lapselle.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Aloita oppitunti valot sammuksissa. Kysy lapsilta, huomasivatko he mitään
epätavallista. Pyydä yhtä lapsista sytyttämään valot. Puhu sähkövoimasta,
joka antaa valoa. Keskustelkaa siitä, mihin kaikkeen lasten kodeissa
tarvitaan sähkövoimaa (lieteen, jääkaappiin, pesukoneeseen, työkaluihin
jne.). Sano, että tässä oppiaiheessa puhutaan toisenlaisesta voimasta, joka
on suurempi voima kuin sähkö: Jumalan pappeuden voimasta.

Ellei luokassa ole valoja, ks. 1. toimintaehdotusta.

Opeta lapsille kertomus Nefistä, joka saa sinetöimisvoiman ja pappeuden
suojan tehdä taivaallisen lsän työtä kohdasta He. 10. (Ks. pyhien
kirjoitusten kohdan opettamiseksi ehdotettuja tapoja kohdasta ”Pyhien
kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Mitä Nefi teki ollessaan kotimatkalla? (He. 10:2–3) Millaisia asioita
meidän pitäisi mietiskellä ja ajatella?

• Miksi Nefi masentui, vaikka hän saarnasi uutterasti evankeliumia
nefiläisille? (He. 10:3)

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Pyhien kirjoitusten
kohta

Vaihtoehtoinen 
tapa huomion
herättämiseksi

Huomion
herättäminen

Oppiaihe

30Nefi saa suuren voiman
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• Miksi taivaallinen lsä ja Jeesus Kristus olivat mielistyneet Nefiin?
(He. 10:4) Kuinka he voisivat mielistyä meihin?

• Mitä siunauksia taivaallinen lsä lupasi Nefille? (He. 10:5) Mitä tarkoittaa,
kun sanotaan, ettei Nefi rukoillut mitään, mikä olisi ollut Kristuksen tahtoa
vastaan? Kuinka me voimme oppia seuraamaan Jeesuksen Kristuksen
tahtoa?

• Mitä Nefi sai voiman tehdä? (He. 10:6–10)

• Minkä sinetöimisvoiman Nefi sai? (He. 10:7; ks. myös LK 132:7) Kuinka
tämä pappeuden sinetöimisvoima on meille siunauksena nykyaikana?
(Temppelissä perheemme voidaan sinetöidä yhteen ikuisesti.) Miltä teistä
tuntuu tietää, että perheenne voi elää yhdessä ikuisesti? (Jos joku
lapsista on ollut temppelissä sinetöitävänä, voit pyytää häntä kertomaan,
miltä hänestä tuntui, kun hänet sinetöitiin perheeseensä.)

• Mitä Herra käski Nefin sanoa kansalle? (He. 10:11) Kuinka Nefi osoitti
kuuliaisuutta, kun Herra lakkasi puhumasta hänen kanssaan?
(He. 10:12) Millä tavoin Herra puhuu meille? Kuinka me voimme osoittaa
kuuliaisuutta?

• Miksi Nefin ilmoitus ylimmäisen tuomarin murhasta ei muuttanut
nefiläisten elämää? (He. 10:13)

• Kuinka Nefiä suojeltiin, kun hän julisti Jumalan sanaa näille ihmisille?
(He. 10:15–17) Mitähän tarkoittaa, kun sanotaan, että Jumalan voima oli
Nefin kanssa? Kuinka pappeus voi olla siunauksena ja suojana meille
nykyaikana?

• Mikä vaikutus Nefin opetuksilla oli näihin ihmisiin? (He. 10:18)

• Mitä siunauksia te ja teidän perheenne olette saaneet pappeuden
voimasta?

Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Kerro lapsille, että mietit erästä sanaa. Pyydä heitä kuuntelemaan
seuraavia vihjeitä ja kohottamaan kätensä, kun he tietävät, mikä sana
on.

Tämä on Jumalan voima.
Tällä voimalla Herra siunaa lapsiaan ja kirkkoaan.
Ne, joilla on tämä voima, edustavat Herraa Jeesusta Kristusta.
Ne, joilla on tämä voima, ovat saaneet tehtäväkseen suorittaa sen,
mitä Vapahtaja haluaa.

• Mikä on tämä voima? (Pappeus.)

2. Kiinnitä tauluun seuraavat sanaliuskat: diakoni, opettaja, pappi, vanhin,
kaksitoista, neljätoista, kuusitoista, kahdeksantoista.

Lue seuraavat selitykset lapsille yksi kerrallaan ja pyydä heitä etsimään
kaksi sanaliuskaa, jotka sopivat selitykseen, ja kiinnittämään ne tauluun.
Vanhemmille lapsille on haasteellisempaa, jos et lue selityksiä järjes-
tyksessä. (Aaronin pappeuden velvollisuudet on otettu kohdasta LK
20:46–59. Melkisedekin pappeuden vanhimman viran tehtävät on otettu
kohdista LK 20:38–45; 107:11–12.)
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a. Olen saanut Aaronin pappeuden. Jaan sakramentin. Voin palvella
pappeusjohtajien viestinviejänä. Kerään paastouhreja. Autan kirkon
rakennusten ja pihojen kunnostuksessa. Kuka minä olen? Kuinka
vanha olen, kun minut voidaan asettaa tehtävääni? (Sanaliuskat:
diakoni, kaksitoista.)

b. Minulla on Aaronin pappeus. Minulla on kaikki diakonin velvollisuudet
ja valtuudet, ja minä valmistan leivän ja veden sakramenttia varten.
Minut voidaan kutsua kotiopettajaksi. Kuka minä olen? Kuinka vanha
olen, kun minut asetetaan tehtävääni? (Sanaliuskat: opettaja,
neljätoista.)

c. Minulla on Melkisedekin pappeus. Minulla on kaikki diakonin ja
opettajan velvollisuudet ja valtuudet, ja minä voin siunata sakramentin.
Minulla on valtuus kastaa, auttaa muiden Aaronin pappeuden
haltijoiden asettamisissa ja johtaa kokouksia, kun ketään Melkisedekin
pappeuden haltijaa ei ole paikalla. Minä autan kirkon jäseniä elämään
käskyjen mukaan. Kuka minä olen? Kuinka vanha minä olen, kun
minut voidaan asettaa tehtävääni? (Sanaliuskat: pappi, kuusitoista.)

d. Minulla on Melkisedekin pappeus. Minä voin palvella kokoaikaisessa
lähetystyössä. Minut on kutsuttu opettamaan, selittämään,
kehottamaan, kastamaan ja valvomaan kirkkoa. Minä voin antaa
Pyhän Hengen lahjan, johtaa kokouksia, siunata pieniä lapsia, siunata
sairaita ja antaa siunauksia perheenjäsenille. Kuka minä olen? Kuinka
vanha minä olen, kun minut voidaan asettaa tehtävääni? (Sanaliuskat:
vanhin, kahdeksantoista.)

Pyydä lapsia mainitsemaan yksi asia, jonka he ovat oppineet näiden
neljän pappeuden viran velvollisuuksista.

3. Esitä seuraava kertomus pappeuden voimasta:

Vanhin Hugh B. Brown oli kahdentoista apostolin koorumin jäsen. Kun
vanhin Brown oli nuorempi, hän oli upseeri Kanadan armeijassa ja hänet
lähetettiin Englantiin taistelemaan ensimmäisessä maailmansodassa
Englannin kuninkaan puolesta.

Vanhin Brown oli mielellään kuninkaan upseeri, sillä hänellä oli valta
tehdä monia asioita kuninkaan nimissä.

Eräänä aamuna vanhin Brown sai puhelinsoiton. Eräs sotilas, joka oli
sairaalassa, halusi, että vanhin Brown tulisi katsomaan häntä. Monet
sotilaat sairaalassa olivat pyytäneet vanhin Brownia käymään luonaan.
He tiesivät, että upseerina hänellä oli kuninkaalta saatu valta lähettää
heidät kotiin. Kun vanhin Brown meni sairaalaan, hän ajatteli valtaansa
upseerina. Hänestä oli hienoa, että hän voi puhua kuninkaan puolesta ja
päättää, jäisivätkö sotilaat sotaan vai lähetettäisiinkö heidät kotiin.

Kun vanhin Brown meni sotilaan huoneeseen, sotilas ei pyytänyt, että
hänet lähetettäisiin kotiin, vaan hän sanoi: ”Veli Brown, annatko minulle
siunauksen? Pelkään kuolevani, ja haluan, että pyydät Jumalalta, että
saan jäädä eloon.”

Vanhin Brown oli yllättynyt. Sotilas ei ollut pyytänyt häntä luokseen siksi,
että hän oli upseeri ja voi toimia kuninkaan puolesta. Sotilas oli pyytänyt
hänet luokseen siksi, että hänellä oli pappeus ja hän voi toimia
taivaallisen lsän puolesta. Vanhin Brown tiesi, että kuninkaan voima ei

Oppiaihe 30
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pelastaisi sotilaan henkeä. Sotilaan pelastamiseksi tarvittiin taivaallisen
lsän voimaa. Kun hän laski kätensä sotilaan pään päälle ja antoi hänelle
siunauksen, hän tunsi itsensä hyvin nöyräksi.

Lähtiessään sairaalasta vanhin Brown ei ajatellut voimaansa upseerina.
Hän ajatteli pappeuden voimaa. Hän tiesi, että miehillä täytyy olla
pappeus, että he voisivat tehdä taivaallisen lsän työtä maan päällä. Hän
oli iloinen siitä, että hänellä oli pappeus ja että hän voi tehdä Jumalan
työtä. (Mukailtu Hugh B. Brownin teoksesta Continuing the Quest,
s. 26–27.)

4. Anna lapsille yksi seuraavista tai jokin muu samantapainen kuva
pappeudenhaltijoista, jotka käyttävät pappeuttaan. (Voit hankkia kuvat
seurakuntakirjastosta.) Pyydä lapsia esittelemään kuvansa ja kertomaan,
mitä toimitusta suoritetaan kussakin kuvassa ja mikä pappeuden virka
suorittajalla on.

Poika kastetaan (62018)
Tyttö konfirmoidaan (62020)
Sakramentin jakaminen (62021)
Pappeuteen asettaminen (62341)
Sairaan siunaaminen (62342)
Sakramentin siunaaminen (62343)

5. Lukekaa Moro. 3 ja keskustelkaa siitä. Se kertoo, kuinka vanhimpien
tulee asettaa pappeja ja opettajia.

6. Lukekaa viides ja kuudes uskonkappale ja keskustelkaa niistä. Auta
lapsia oppimaan ulkoa nämä uskonkappaleet.

7. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”On Herra puhunut” (Lasten
laulukirja, s. 60).

Oppiaiheen päätös

Todista pappeuden siunauksista elämässäsi. Pyydä lapsia kertomaan
tilanteista, joissa pappeus on ollut siunauksena heidän elämässään.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdan He. 10:1–12 kotona oppiaiheen
kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Huom.: Jos päätät käyttää seuraavan viikon huomion herättämiseksi
ehdotettua toimintaa, anna kolmelle luokan jäsenelle etukäteen roolit
näytelmää varten.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus
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Tavoite Opettaa lapsille, että profeetat ennustivat Jeesuksen Kristuksen elämästä ja
tehtävästä.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohdat He. 13–14; 16; ja 3. Ne 23:9–13. Tutki sitten
oppiaihetta ja päätä, kuinka haluat opettaa lapsille nämä pyhien
kirjoitusten kohdat. (Ks. ”Oppiaiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien
kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)

2. Lisälukemista: He. 15.

3. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

4. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. kolme korttia, joissa on otteita Nefin, Abinadin ja Alman profetioista

(ks. toimintaehdotusta huomion herättämiseksi)
c. pieniä lavasteita kuten huiveja, viittoja tai nimilappuja lapsille heidän

esittäessään Nefiä, Abinadia ja Almaa
d. kuva 4-42, Samuel Laamanilainen muurilla (Evankeliumiaiheinen

kuvasto 314; 62370)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Pyydä luokastasi kolmea lasta, jotka osaavat lukea hyvin, esittämään Nefiä,
Abinadia ja Almaa. Heillä voisi olla nimilappu tai jokin asuste. He voivat
kuvitella tulleensa aikakoneella vierailulle luokkaan ja kertoa profetiansa
Jeesuksen Kristuksen elämästä ja tehtävästä:

”Minä saavuin luvattuun maahan melkein kuusisataa vuotta ennen
Kristuksen syntymää. Kerroin kansalleni näystäni, jossa sain tietää
Kristuksen syntymästä ja kuolemasta: ’Minä katsoin ja näin taas neitsyen, ja
hän kantoi lasta sylissään. Ja enkeli sanoi minulle: Katso, Jumalan Karitsa,
iankaikkisen lsän Poika!’ Sitten minä ’näin, että hänet ylennettiin ristille ja
surmattiin maailman syntien tähden.’ (1. Ne. 11:20–21, 33) Kuka minä
olen?” (Nefi.)

”Minä elin noin sataviisikymmentä vuotta ennen Jeesuksen Kristuksen
syntymää. lhmiset eivät pitäneet minusta eivätkä uskoneet sitä, mitä minä
kerroin heille. Minä profetoin, että Jeesus Kristus ’on tuleva alas ihmislasten
keskuuteen ja lunastava kansansa’. Ja Hänet ’ristiinnaulitaan ja surmataan’
ja Hän on ’ottanut kantaaksensa heidän syntinsä’ (Moosia 15:1, 7, 9).
Minut poltettiin todistukseni tähden. Kuka minä olen? (Abinadi.)

Huomion
herättäminen

Oppiaihe

31Samuel Laamanilainen
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”Erityisen näyn vuoksi, jonka sain noin sata vuotta ennen Jeesuksen
Kristuksen syntymää, minä tiesin, että voin pelastua vain Lunastajamme
kautta, joka tulisi maailmaan. Matkustin kaikkialla kertoen ihmisille, että olin
saanut tietää, että Jumalan Poika ’kärsii kaikenlaisia kipuja, vaivoja ja
kiusauksia. . . Ja hän on ottava päällensä kuoleman päästääksensä ne
kuoleman kahleet, jotka sitovat hänen kansaansa . . . [ja hän] auttaa
kansaansa sen heikkouksissa’ (Al. 7:10–12). Kuka minä olen? (Alma.)

Sano, että nämä kolme profeettaa eivät olleet ainoat, jotka profetoivat
Jeesuksesta Kristuksesta; kaikki profeetat profetoivat Hänestä. Viittaa
kohtaan Moosia 13:33: ”Eikö Mooses profetoinut heille Messiaan
tulemisesta, ja että Jumala lunastaisi kansansa? Ja entä kaikki profeetat,
jotka maailman alusta saakka ovat profetoineet – eivätkö he ole enemmän
tai vähemmän puhuneet näistä asioista?” Sano, että tässä oppiaiheessa he
oppivat eräästä tärkeästä profeetasta, Samuel Laamanilaisesta, joka opetti
erittäin rohkeasti ja voimallisesti Kristuksen syntymästä, kuolemasta ja
tehtävästä.

Opeta lapsille kertomus Samuel Laamanilaisesta kohdasta He. 13–14; 16.
(Ks. pyhien kirjoitusten kohdan opettamiseksi ehdotettuja tapoja kohdasta
”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.) Tähdennä ajatusta, että Samuel
opetti kansalle rohkeasti ennustuksia Jeesuksesta ja sovituksesta.

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Minkä viestin Samuel Laamanilainen sai ilmoitettavaksi nefiläisille?
(He. 13:6–7) Mitä ilosanomaa Samuel lähetettiin opettamaan? (He. 14:9,
11–13. Sano, että ”ilosanoma” tarkoittaa ”hyviä uutisia” eli ”evankeliu-
mia”.) Miksi Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on hyvä uutinen meille?
(Me voimme tehdä parannuksen ja saada anteeksi syntimme.)

• Mitä Samuelin mukaan tapahtuisi nefiläisille, elleivät he tekisi
parannusta? (He. 13:6, 8–10) Miksi on tärkeätä, että Henki on
kanssamme? Miksi on tärkeätä, ettemme lykkää parannuksen
tekemistä? (He. 13:38)

• Keitä nefiläiset seurasivat profeettojen asemesta? (He. 13:27–29)
Millaiset ”mielettömät ja sokeat taluttajat” johtavat ihmisiä nykyaikana?
Millä tavoin muut joskus yrittävät saada meidät toimimaan väärin?

• Miksi ihmiset hylkäsivät Samuelin opetukset? (He. 14:10)

• Näytä kuvaa Samuel Laamanilaisesta muurilla. Miksi Samuel nousi
kaupungin muurille? (He. 14:11–12) Mitä Samuelin profetian mukaan
tapahtuisi viiden vuoden kuluttua, ja mitä merkkejä silloin näkyisi?
(He. 14:2–6) Mitä merkkejä näkyisi, kun Kristus antaisi henkensä? (He.
14:20–28) Miksi Herra ilmoitti nämä merkit nefiläisille? (He. 14:12–13, 28)

• Mitä Samuel opetti sovituksesta? (He. 14:15–18) Mikä velvollisuus meillä
on, kun me ymmärrämme sovituksen? (He. 14:19) Millainen vastuu
meillä on teoistamme? (He. 14:30–31)

• Mitä Samueliin uskovat nefiläiset tekivät, kun Samuel oli lakannut
saarnaamasta? (He. 16:1) Mitä tekivät ne, jotka eivät uskoneet häntä?

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Pyhien kirjoitusten
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(He. 16:6) Mistähän syystä ihmiset eivät halua uskoa profeettoja? Miten
me voimme vahvistaa todistustamme profeetoista?

Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Etsi joitakin elävän profeetan viimeisimmistä puheista (ks. erityisesti
Valkeuden konferenssinumeroita). Lue muutamia katkelmia puheista, ja
anna lasten selittää, mitä profeetta opettaa heitä tekemään tänä päivänä.
Kirjoita lasten vastaukset tauluun. Anna lasten valita yksi periaate, jota he
haluavat noudattaa, ja pyydä heitä kirjoittamaan se muistiinpanokorttiin.

2. Kirjoita tauluun kahden sarakkeen otsikoiksi: ”Merkkejä Kristuksen
syntymästä” ja ”Merkkejä Kristuksen kuolemasta”. Kirjoita kaikki
Jeesuksen Kristuksen syntymän ja kuoleman merkit, joista puhuttiin
tässä oppiaiheessa, erillisiin paperilappuihin ja sekoita ne pienessä
laatikossa. Anna lasten vuorollaan ottaa yksi lappu, lukea se ja kiinnittää
se oikeaan sarakkeeseen.

Merkkejä Kristuksen syntymästä (He. 14:2–6)
suuria valoja taivaalla
päivä ja yö ja päivä ovat kuin yksi päivä
uusi tähti
monia merkkejä ja ihmeitä taivaalla

Merkkejä Kristuksen kuolemasta (He. 14:20–28)
aurinko, kuu ja tähdet pimenevät
ei valoa kolmeen päivään
monen tunnin ukkonen ja salamointi
maa vavahtelee ja järisee
vankat kalliot halkeilevat
suuria tulvia
vuoret sortuvat
laaksoista tulee vuoria
tiet sortuvat
kaupungit autioituvat
haudat aukenevat ja luovuttavat kuolleensa

3. Opetelkaa ulkoa kuudes, seitsemäs tai kahdeksas uskonkappale.

4. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Mormonin Kirjan tarinoita” (Lasten
laulukirja, s. 62) tai ”Profeettaa seuraa” (Lasten laulukirja, s. 58).

Oppiaiheen päätös

Todista, että profeetat ovat puhuneet totta sekä entisinä aikoina että nyt.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdan He. 14:1–14, 20–31 kotona oppiaiheen
kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus

Oppiaihe 31
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Tavoite Opettaa lapsille, että kun meillä on uskoa, merkit voivat vahvistaa
todistustamme Jeesuksesta Kristuksesta.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohta 3. Ne. 1–2. Tutki sitten oppiaihetta ja päätä, kuinka
haluat opettaa lapsille tämän pyhien kirjoitusten kohdan. (Ks. ”Oppi-
aiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”,
s. VII.)

2. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

3. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. oppiaiheen lopussa olevat havaintovälineet (tai voit piirtää samat

merkit tauluun)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Kerro lapsille, että aiot näyttää joitakin vihjeitä tapahtumasta, joka tapahtui
monia vuosia sitten. Pyydä heitä nostamaan kätensä, kun he tietävät, mitä
tapahtumaa vihjeissä tarkoitetaan. Pyydä lapsia tulemaan luokan eteen ja
pitelemään kuvia (ks. havaintovälineitä oppiaiheen lopusta) seuraavista
vihjeistä ojentaessasi ne lapsille:

enkeli
paimenia
aasi
tähti
seimi
vauva

Kun lapset ovat arvanneet, että tapahtuma on Jeesuksen Kristuksen
syntymä, kiinnitä tähti tauluun. Sano, että tässä oppiaiheessa kerrotaan
paikasta, joka oli kaukana Jerusalemista mutta jossa ihmiset odottivat
merkkejä Vapahtajan syntymästä ja.näkivät tähden.

Opeta lapsille kertomus Sarahemlan kansasta Kristuksen syntymän aikoihin
kohdasta 3. Ne. 1–2. (Ks. pyhien kirjoitusten kohdan opettamiseksi
ehdotettuja tapoja kohdasta ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)
Selitä, että tässä kerrottu Nefi oli sen Nefin poika, joka oli Helamanin poika.

Pyhien kirjoitusten
kohta

Huomion
herättäminen

Amerikassa nähtyjä merkkejä
Jeesuksen Kristuksen

syntymästä

Oppiaihe
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Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Mitä jotkut ihmiset sanoivat Samuel Laamanilaisen profetioista? 
(3. Ne. 1:5–6) Kuinka uskovaiset suhtautuivat epäuskoisiin? (3. Ne. 1:7)

• Mitä merkkiä he odottivat? (3. Ne. 1:8) Mitä heidän lujuutensa opettaa
meille uskosta?

• Mitä epäuskoiset uhkasivat tehdä uskoville? (3. Ne. 1:9) Mistähän syystä
jotkut ihmiset suuttuvat niille, jotka uskovat Jumalaan?

• Mitä Nefi teki, kun hän näki ihmisten jumalattomuuden? (3. Ne. 1:12)
Miten Nefin rukoukseen vastattiin? (3. Ne. 1:13–14) Miksi Jeesus Kristus
sanoi tulevansa maailmaan?

• Kuinka tämä profetia täyttyi? (3. Ne. 1:15, 19) Miksi epäuskoiset olivat
peloissaan, kun he näkivät merkit profetian täyttymisestä? (3. Ne. 1:18)
Miltä teistä olisi tuntunut, jos te olisitte olleet siellä?

• Mitä samoja merkkejä näkyi sekä Amerikassa että Betlehemissä? 
(3. Ne. 1:21)

• Miten saatana yritti saada ihmiset olemaan uskomatta merkkeihin? 
(3. Ne. 1:22) Miten ihmiset osoittivat uskonsa Herraan? (3. Ne. 1:22–23)

• Millainen asia vähensi ihmisten uskoa ja vanhurskautta? (3. Ne. 1:29–30)
Miksi on tärkeätä, että me seuraamme vanhempiemme vanhurskasta
esimerkkiä ja opetuksia? Kuinka teitä on siunattu, kun te olette totelleet
vanhempianne?

• Miten ihmiset suhtautuivat moniin näkemiinsä merkkeihin? (3. Ne. 2:1–2)
Mitä me voimme oppia merkkien varaan rakennetun todistuksen
laajuudesta? Kuinka me voimme vahvistaa todistustamme?

• Mitä seurauksia oli nefiläisten epäuskosta? (3. Ne. 2:3, 11) Miten
vanhurskaat nefiläiset ja laamanilaiset suojelivat itseään? (3. Ne. 2:12)
Kuinka muiden kirkon jäsenten kanssa oleminen ja taivaallisen lsän
palveleminen vahvistaa meitä?

• Mitä viimein tapahtui ihmisille heidän pahuutensa tähden? (3. Ne. 2:17–19)

• Mistä tiedätte, että profetiat Jeesuksen Kristuksen toisesta tulemisesta
täyttyvät? (3. Ne. 1:20)

• Minkähänlainen maailma tulee olemaan, kun Jeesus Kristus tulee
jälleen? Millaisia ihmisiä te haluatte olla, kun Hän tulee? Miten me
voimme nyt valmistautua toiseen tulemiseen?

Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Pyydä lapsia mainitsemaan epäuskoisia ihmisiä, joista he ovat kuulleet
aiemmissa oppiaiheissa ja jotka pyysivät tai näkivät merkkejä, ja 

Keskustelua ja
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keskustelkaa siitä, millainen vaikutus merkeillä oli heidän todistukseensa.
Käytä seuraavia esimerkkejä, jos lapset tarvitsevat apua:

Laaman ja Lemuel (1. Ne. 3:28–31; 17:45)
Serem (MK Jaak. 7:13–20)
Korihor (Al. 30:43–56)

2. Pyydä lapsia kuvittelemaan, että he ovat kotiopettajia tai
kotikäyntisisaria. Anna heidän itse kertoa, mitä he opettaisivat, jos he
haluaisivat auttaa ihmisiä pysymään vahvoina todistuksessaan
Jeesuksesta Kristuksesta.

3. Auta lapsia oppimaan ulkoa 3. Ne. 1:20, ja keskustelkaa siitä, kuinka se
soveltuu meidän elämäämme.

4. Auta lapsia opettelemaan ulkoa kymmenes uskonkappale.

5. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Hän antoi Poikansa” (Lasten
laulukirja, s. 20) tai ”Kun jälleen saapuu Hän” (Lasten laulukirja, s. 46).

Oppiaiheen päätös

Todista, että taivaallinen lsä täyttää kaikki profetiat, joita profeetat ovat
lausuneet. Tähdennä sitä, miten tärkeätä on elää vanhurskaasti ja
valmistautua kohtaamaan Vapahtaja, kun Hän tulee takaisin maan päälle.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdan 3. Ne. 1:4–15, 19–22 kotona
oppiaiheen kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus
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Tavoite Vahvistaa jokaisen lapsen todistusta siitä, että Jeesus Kristus on Jumalan
Poika, että Hän on Vapahtajamme ja että Hän elää tänäkin päivänä.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohta 3. Ne. 8–11. Tutki sitten oppiaihetta ja päätä, kuinka
haluat opettaa lapsille tämän pyhien kirjoitusten kohdan. (Ks. ”Oppi-
aiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien kirjoitusten opettaminen” ,
s. VII.)

2. Lisälukemista: 3. Ne. 7.

3. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

4. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. kuvat 4-43, Kristus ilmestyy nefiläisille (Evankeliumiaiheinen kuvasto

315; 62047), 4-44, Maailmankartta, ja 4-45, Jeesus opettaa läntisellä
pallonpuoliskolla (Evankeliumiaiheinen kuvasto 316; 62380)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Kysy lapsilta, onko kukaan heistä ollut pelottavan ankarassa myrskyssä.
Pyydä muutamia lapsia kertomaan tällaisesta kokemuksesta, tai voit itse
kertoa oman kokemuksesi. Sano, että samaan aikaan, kun Jeesus Kristus
ristiinnaulittiin Jerusalemissa, Amerikassa riehui hirveä myrsky ja suuri tuho.
Näytä kartasta, että Hän eli ja kuoli nykyisin lsraeliksi sanotussa paikassa.
Sano, että tässä oppiaiheessa kerrotaan, mitä Amerikassa tapahtui
Jeesuksen Kristuksen kuoleman aikaan.

Opeta lapsille kertomus Vapahtajan kuoleman merkeistä ja Hänen
käynnistään nefiläisten luona kohdasta 3. Ne. 8:5–11:41 ja käytä kuvia
sopivissa kohdin. (Ks. pyhien kirjoitusten kohdan opettamiseksi ehdotettuja
tapoja kohdasta ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Mitä Samuel Laamanilainen oli profetoinut nefiläisille Vapahtajan
kuolemasta? (He. 14:20–27) Miksi hän yritti valmistaa heitä?
(He. 14:28–29) Kuinka nämä profetiat täyttyivät? (3. Ne. 8:5–25)

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä
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• Mikä Vapahtajan mukaan oli syy siihen, että ihmiset olivat saaneet
surmansa? (3. Ne. 9:2, 12) Mitä Hän sanoi niille, jotka eivät olleet
saaneet surmaansa? (3. Ne. 9:13–14) Mitä tarkoittaa tulla Kristuksen
tykö? Mitä siunauksia me saamme, kun meistä tulee enemmän
Vapahtajan kaltaisia?

• Mitä Jeesus opetti ihmisille tehtävästään? (3. Ne. 9:15–17) Miksi meidän
on tärkeätä tietää, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika?

• Mistä syystä Jeesus sanoi tulleensa maailmaan? (3. Ne. 9:21) Mitä
meidän on tehtävä, että me pelastuisimme synneistämme? (3. Ne. 9:22)
Miltä ihmisistä tuntuu, kun he ymmärtävät sovituksen? (3. Ne. 10:10)

• Kuinka monta kertaa ihmiset Runsaudenmaassa olevan temppelin luona
kuulivat taivaasta äänen eivätkä ymmärtäneet sitä? (3. Ne. 11:3–4) Mitä
ihmiset tekivät, niin että he voisivat ymmärtää äänen? (3. Ne. 11:5–6)
Mitä tarkoittaa avata korvansa kuulemaan? (Meidän on kuunneltava ja
oltava valmiit ottamaan vastaan, mitä taivaallinen lsä haluaa meidän
kuulevan.)

• Mitä ihmiset kuulivat taivaallisen lsän sanovan heille kolmannella kerralla?
(3. Ne. 11:6–7) Mitä tärkeitä asioita me opimme tästä esittelystä? (Me
opimme, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika, he ovat kaksi erillistä
persoonaa, lsä rakastaa Poikaa, ja meidän tulee kuunnella Poikaa.)
Miten me voimme paremmin kuunnella ja ymmärtää Jeesuksen
Kristuksen sanat?

• Mitä ihmiset näkivät, kun he katsoivat kohti taivasta? (3. Ne. 11:8)
Mistähän syystä ihmiset lankesivat maahan, kun Vapahtaja kertoi heille,
kuka Hän oli? (3. Ne. 11:10–12) Miltä teistä olisi tuntunut, jos te olisitte
olleet siellä? Miksi Kristus pyysi ihmisiä koettelemaan ruumiissaan olevia
haavoja? (3. Ne. 11:14–15)

• Miltä nefiläisistä tuntui ja kuinka he osoittivat kiitollisuutensa ja
rakkautensa Vapahtajaa kohtaan? (3. Ne. 11:16–17) Kuinka me voimme
osoittaa rakkautemme ja kiitollisuutemme Häntä kohtaan siitä, mitä Hän
on tehnyt puolestamme?

• Mihin tärkeään toimitukseen Jeesus Kristus antoi Nefille valtuuden?
(3. Ne. 11:19–21) Kuinka kasteet tulisi suorittaa? (3. Ne. 11:22–27)

• Mitä Vapahtaja sanoi riitelystä ja kiistelystä? (3. Ne. 11:28–30)

• Mitä Hänen mukaansa meidän kaikkien on tehtävä, että saisimme
iankaikkisen elämän? (3. Ne. 11:33–38)

• Sano, että suurin uutinen maailmassa tänään on se, että Jeesus Kristus
elää. Monet ihmiset pitävät Häntä kauan sitten eläneenä ja ristillä
kuolleena henkilönä. Mitä sellaista me Hänen kirkkonsa jäseninä
tiedämme, mikä saa meidät tuntemaan erityistä läheisyyttä Vapahtajaan?
(Me tiedämme, että Hän kärsi meidän syntiemme tähden ja antoi
henkensä meidän puolestamme ja että Hän elää ja johtaa kirkkoaan tänä
aikana.)

Pyydä lapsia kertomaan, mitä he tuntevat Jeesusta Kristusta kohtaan.

Oppiaihe 33
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Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Lukekaa ensimmäinen, toinen tai neljäs uskonkappale ja keskustelkaa
siitä. Auta lapsia opettelemaan ulkoa yksi niistä.

2. Keskustelkaa todistuksen tärkeydestä. Yksi tärkeimmistä asioista, mitä
ihminen voi saada tässä elämässä, on todistus siitä, että Jeesus Kristus
on todellinen persoona ja Jumalan Poika eli jumalallinen. Todistus on
hengellinen tunne ja vahva usko, joka kasvaa tiedoksi. Kun alat saada
todistuksen, tunnet sisimmässäsi, että evankeliumi on totta. Tämä tunne
kasvaa ja voimistuu, kun ravitset sitä tutkimalla, rukoilemalla ja olemalla
kuuliainen. Alat tehdä oikeita valintoja siksi, että uskot taivaalliseen lsään
ja Hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja rakastat heitä. Kun me
todistamme, me kerromme muille tunteistamme ja halustamme seurata
taivaallista lsää ja Jeesusta Kristusta. Me todistamme myös sillä, miten
me elämme, pukeudumme ja toimimme. Kun me valitsemme oikein, me
osoitamme muille, että meillä on todistus Jeesuksesta Kristuksesta ja
Hänen evankeliumistaan.

3. Keskustelkaa siitä, miksi on tärkeätä, että me jatkuvasti opimme
Jeesuksesta Kristuksesta. Sano, että meistä usein tulee sellaisia kuin ne,
jotka tunnemme, joita ihailemme ja kunnioitamme. Me voimme päästä
lähemmäksi Jeesusta Kristusta ja tulla enemmän Hänen kaltaisekseen,
kun me opimme Hänestä ja yritämme seurata Hänen esimerkkiään.

4. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Hän antoi Poikansa” (Lasten
laulukirja, s. 20).

Oppiaiheen päätös

Todista siitä, että Jeesus Kristus on todellinen ja jumalallinen.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdan 3. Ne. 11 kotona oppiaiheen
kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus
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Tavoite Opettaa lapsille, että autuuden lupaukset ja muut Jeesuksen Kristuksen
nefiläisille opettamat totuudet voivat auttaa meitä tulemaan enemmän
taivaallisen lsän ja Hänen Poikansa kaltaisiksi.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohta 3. Ne. 12–13. Tutki sitten oppiaihetta ja päätä,
kuinka haluat opettaa lapsille tämän pyhien kirjoitusten kohdan. (Ks.
”Oppiaiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”,
s. VII.)

2. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

3. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. kuva 4-45, Jeesus opettaa läntisellä pallonpuoliskolla (Evankeliumi-

aiheinen kuvasto 316; 62380)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Jaa lapset pareittain. Jos lapsia on pariton määrä, ole yhden lapsen parina.
Pyydä lapsia kuuntelemaan ensin kaikki ohjeet ja toteuttamaan sitten
muistinsa mukaan ne annetussa järjestyksessä.

1. Kättele pariasi ja sano hänelle koko nimesi.

2. Nouse seisomaan ja kerro parillesi yksi asia, jota ihailet hänessä.

3. Käänny yhden kerran ympäri ja kerro parillesi yksi asia, josta pidät
itsessäsi.

4. Ota selville, kenestä Mormonin Kirjan profeetasta parisi pitää eniten.

5. lstuudu ja risti kätesi.

Pyydä lapsia aloittamaan. Jos lapsilla on vaikeuksia muistaa ohjeet
oikeassa järjestyksessä, toista ohjeet ja pyydä heitä yrittämään uudelleen.
Sano, että jos teette näin monta kertaa peräkkäin, jokainen pystyy
muistamaan ja tekemään kaikki tehtävät järjestyksessä. Kun me
seuraamme Jeesuksen Kristuksen opetuksia koko elämämme ajan, meistä
tulee vähitellen taivaallisen lsän ja Hänen Poikansa kaltaisia.

Sano, että Jeesus Kristus kävi Amerikan mantereella ylösnousemuksensa
jälkeen. Hän valitsi kaksitoista opetuslasta ja opetti nefiläisille samat
periaatteet, jotka Hän oli opettanut vuorisaarnassa Jerusalemissa (ks. Matt.
5–7). Nämä opetukset, joita sanotaan autuuden lupauksiksi, ovat meille
tärkeitä elämänohjeita. Autuuden lupaus tarkoittaa onnea tai siunausta.

Huomion
herättäminen

Oppiaihe

34Jeesus Kristus 
opettaa nefiläisille autuuden
lupaukset
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Näytä kuvaa Jeesuksesta opettamassa läntisellä pallonpuoliskolla, ja opeta
lapsille kertomus Jeesuksesta Kristuksesta opettamassa autuuden
lupauksia kohdasta 3. Ne. 12–13. (Ks. pyhien kirjoitusten kohdan opettami-
seksi ehdotettuja tapoja kohdasta ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)
Tähdennä ajatusta, että Vapahtaja opetti meille, kuinka meistä voi tulla
Hänen ia Hänen lsänsä kaltaisia.

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Ketä Jeesuksen Kristuksen mielestä nefiläisten pitäisi kuunnella ja
totella? (3. Ne. 12:1) Miksi on tärkeätä, että me kuuntelemme ja
seuraamme kirkkomme johtajia tänä aikana?

• Mitä siunauksia me saamme, kun meidät kastetaan? (3. Ne. 12:2) Mitä
meidän on tehtävä, jos me haluamme Pyhän Hengen avuksemme?

• Millainen ihminen on ”hengessään köyhä”? (3. Ne. 12:3. Opinhaluinen, ei
itserakas eikä kerskaileva.) Kuinka me voimme osoittaa taivaalliselle
lsälle, että me olemme opinhaluisia? Sano, että sanat ”jotka minun
tyköni tulevat” jakeessa 3 eivät ole Raamatussa, mutta ne auttavat meitä
paremmin ymmärtämään autuuden lupauksia. Ei riitä, että ihminen on
”hengessään köyhä”. Hänen täytyv myös tulla Vapahtajan tykö. Tämä
koskee kaikkia muitakin autuuden lupauksia.

Vapahtaja opetti, että meidän tulee tehdä parannus ja tulla Hänen tykönsä
”pienen lapsen tavoin” (3. Ne. 9:22). Mainitse esimerkillisiä ominaisuuksia,
joita olet havainnut kussakin lapsessa. Tähdennä sitä, miten tärkeää on olla
kunnioittava luokassa, opinhaluinen ja auttaa muita oppimaan.

Lukekaa 3. Ne. 12:4. Kerro tilanteesta, jolloin olet tuntenut Hengen
lohdutusta. Pyydä lapsia kertomaan kokemuksista, jolloin heitä on
lohdutettu.

• Millainen ihminen on sävyisä? (3. Ne. 12:5. Lempeä ja ystävällinen ja
itsensä hillitsevä.) Kuinka meitä ja muita siunataan, kun me olemme
sävyisiä?

• Miten voi isota ja janota vanhurskautta? (Meidän tulee haluta olla hyviä
yhtä paljon kuin me haluamme ruokaa ja vettä.) Mitä meille luvataan, jos
me isoamme ja janoamme vanhurskautta? (3. Ne. 12:6)

• Miten voi osoittaa laupeutta? (3. Ne. 12:7. Olemalla valmis antamaan
anteeksi, olemalla ystävällinen ja rakastava.) Mitä meille luvataan, jos me
osoitamme laupeutta? Voit kertoa kokemuksesta, jolloin olet antanut
anteeksi, ja miltä sinusta tuntui sen jälkeen.

• Mitä tarkoittaa se, että on puhdassydäminen? (3. Ne. 12:8. Sitä, että on
vilpitön ja aito, että on puhdas mieli ja sydän ja että iloitsee hyvistä
asioista ja kääntyy pois pahoista ajatuksista ja teoista.) Mainitkaa
esimerkkejä siitä, kuinka voi valita hyvän pahan asemesta. Kuinka
evankeliumin opetusten noudattaminen auttaa meitä olemaan
puhdassydämisiä?

• Miten rauhantekijä toimii? (3. Ne. 12:9) Mitä tilanteita te voitte muuttaa
olemalla rauhantekijöitä? Miltä teistä tuntuu, kun olette rauhantekijöitä?

• Mitä Vapahtaja lupasi niille, joita vainotaan (kiusataan, pilkataan,
ärsytetään) siksi, että heillä on todistus Hänestä? (3. Ne. 12:10–12)

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Pyhien kirjoitusten
kohta
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Tiedättekö ketään, joka on kestänyt vainoa Vapahtajan vuoksi? Voit
kertoa tilanteesta, jolloin sinä tai joku tuntemasi puolusti sitä, mikä on
oikein, vaikka häntä arvosteltiin.

• Miten voi olla maan suola? (3. Ne. 12:13. Ks. toimintaehdotus 4.) Kuinka
teidän muille näyttämäänne vanhurskasta esimerkkiä voidaan verrata
suolaan?

• Kuinka paljon valoa sytytetty kynttilä antaisi, jos se olisi kannen tai vakan
alla? (3. Ne. 12:14–16) Miten te voitte antaa valonne (eli esimerkkinne)
loistaa? Kuinka jonkun toisen esimerkki on ollut valona elämässänne?

• Kuinka käskyjen pitäminen auttaa meitä tulemaan enemmän taivaallisen
lsän ja Jeesuksen Kristuksen kaltaiseksi? (3. Ne. 12:48)

• Kuinka tärkeätä meidän on antaa anteeksi toisille? (3. Ne. 13:14–15)

• Mitä me voimme oppia paastosta kohdasta 3. Ne. 13:16–18?

• Mitähän sanat ”älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle . . . vaan
kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen” tarkoittavat? (3. Ne. 13:19–20)
Mitä aarteita me voimme ottaa mukaamme tästä elämästä seuraavaan
elämään? Mitä aarteita me emme voi ottaa mukaamme, vaikka ne
tuntuvatkin nyt meille tärkeiltä?

• Miksi Jeesus Kristus antoi meille käskyjä? (3. Ne. 12:20) Mitä sellaista te
olette oppineet autuuden lupauksista ja muista totuuksista, mikä auttaa
teitä tällä viikolla tulemaan enemmän Vapahtajan kaltaiseksi?

Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Kirjoita tauluun otsikot Autuaita ovat ja Lupaus. Kirjoita viitteet 3. Ne.
12:3; 3. Ne. 12:4; jne. aina jakeeseen 10 asti pieniin paperilappuihin ja
jaa ne luokan jäsenille. Pyydä lapsia lukemaan paperissaan olevan
viitteen mukainen jae ja kertomaan, mikä lupaus on tässä kohdassa.
Kirjoita vastaukset asianomaiseen sarakkeeseen. (Autuuden lupauksia
opettaessasi tähdennä sitä, miten tärkeätä on tulla Kristuksen tykö.) Kun
olette saaneet sarakkeet täyteen, taulun tulisi näyttää seuraavanlaiselta:

AUTUAITA OVAT

hengessään köyhät, jotka tulevat
Jeesuksen Kristuksen tykö

murheelliset

sävyisät

ne, jotka isoavat ja janoavat
vanhurskautta

laupiaat

puhdassydämiset

rauhantekijät

ne, joita vainotaan
Vapahtajan tähden

LUPAUS

saavat taivasten valtakunnan

saavat lohdutuksen

perivät maan

täyttyvät Pyhällä Hengellä

saavat laupeuden

saavat nähdä Jumalan

heitä kutsutaan Jumalan lapsiki

saavat taivasten valtakunnan

Oppiaihe 34
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2. Keskustelkaa kolmannestatoista uskonkappaleesta, ja auta lapsia
oppimaan se ulkoa.

3. Kysy lapsilta, miten he voisivat paremmin elää yhden autuuden
lupauksen mukaan, ja kirjoita heidän ehdotuksensa tauluun. Kehota
jokaista lasta valitsemaan yksi autuuden lupaus, jonka mukaan he
yrittävät elää tällä viikolla. Voit antaa lapsille paperin, jossa on lause:
”Tällä viikolla minä olen __________________.” Pyydä heitä täydentämään
lause ja viemään paperi kotiin.

4. Näytä lapsille suolaa. Sano, että suolaa on käytetty satoja vuosia ruokien
mausteena ja säilöntäaineena pilaantumisen ehkäisemiseksi. Aivan kuten
suola varjelee ruokaa, meidän suhteemme taivaalliseen lsään ja
Vapahtajaan suojelee meitä, kun me noudatamme heidän opetuksiaan ja
pidämme liittomme. Aivan kuten suola tuo makua ruokaan, me voimme
tuoda hyvyyttä maailmaan elämällä vanhurskaasti. Esitä lapsille
seuraavat kysymykset:

• Millaiset epäpuhtaat (pahat) vaikutukset maailmassa voivat vaikuttaa
suhteeseemme Vapahtajaan?

• Mitä meille tapahtuu, kun me annamme epäpuhtauksien (pahojen
ajatusten, vaikutusten ja tekojen) tulla elämäämme aivan kuten suola
menettää makunsa, kun se ei ole enää puhdasta?

5. Ellet opeta tätä oppiaihetta paastosunnuntaina, valmista jotakin ruokaa
kuten popcorneja suolan kanssa ja ilman (tarkista lasten vanhemmilta,
voivatko kaikki syödä niitä), ja pyydä lapsia maistelemaan, mitä eroa
niissä on. Selitä, kuinka tärkeätä suola on tietyissä ruoissa. Auta lapsia
ymmärtämään, että jos me olemme maan suola, meidän on kehityttävä
kristillisissä ominaisuuksissa ja palveltava muita.

6. Lukekaa seuraava kohta. Pyydä lapsia nostamaan kätensä joka kerta,
kun he kuulevat sanan tehdä jossakin muodossa.

”Tämä on minun evankeliumini; ja te tiedätte, mitä teidän tulee minun
kirkossani tehdä; sillä niitä tekoja, mitä te olette nähneet minun tekevän,
tulee teidänkin tehdä; sillä mitä te olette minun nähneet tekevän, sitä
tulee teidänkin tehdä;

Jos te siis näin teette, te olette autuaat, sillä teidät korotetaan viimeisenä
päivänä.” (3. Ne. 27:21–22)

Sano, että jos me teemme sitä, mitä Vapahtaja on käskenyt meidän
tehdä, Hän siunaa meitä. lankaikkinen laki on, että kuuliaisuus tuo
siunauksia. Voitte lukea kohdan LK 130:20–21 ja keskustella siitä.

7. Näytä kuvaa presidentti Spencer W. Kimballista, kirkon
kahdennestatoista presidentistä, ja kerro lapsille yksi hänen
lempilauseistaan: ”Tee se.” Presidentti Kimball tiesi, ettei riittänyt, että
vain tunsi Jeesuksen opetukset, vaan että niiden mukaan täytyi myös
elää. Kerro seuraava kertomus presidentti Kimballista ja laulusta ”Oon
lapsi Jumalan”.

”Vuonna 1957 Alkeisyhdistyksen pääneuvottelukunta . . . pyysi Naomi W.
Randallia ja Mildred T. Pettitiä . . . kirjoittamaan [laulun siitä, miten tärkeää
lapsille on opettaa evankeliumia]. Naomi Randall kertoi: ’Sinä iltana
polvistuin ja rukoilin ääneen pyytäen, että taivaallinen lsä antaisi minulle
oikeat sanat. Aamulla kahden aikoihin heräsin ja aloin jälleen ajatella
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laulua. Sanat tulivat mieleeni. . . Minä nousin heti ja aloin kirjoittaa sanoja
sellaisina kuin ne tulivat mieleeni. Kolme säkeistöä ja kertosäe olivat pian
valmiit. Tarkastelin kiitollisena työtä, imin itseeni sanojen sisältämän
ajatuksen ja palasin makuuhuoneeseeni, jossa polvistuin taivaallisen lsäni
edessä ja sanoin ”Kiitos!”’. . .

Kertosäkeen sanat kuuluivat ensin: ’Opeta mua tietämään, Se, mikä
luokseen vie.’ (Kursivointi lisätty) Muutama vuosi laulun julkaisemisen
jälkeen Spencer W. Kimball, joka oli silloin kahdentoista apostolin
koorumin jäsen, osallistui konferenssiin . . . jossa Alkeisyhdistyksen lasten
kuoro lauloi laulun. Naomi Randall sanoi: ’Kotimatkalla hän puhui erään
Alkeisyhdistyksen pääneuvottelukunnan jäsenen kanssa [ja] kertoi
rakastavansa laulua, mutta hän sanoi, että kertosäkeessä oli yksi sana,
joka vaivasi häntä. Hän mietti, voisiko sisar Randall muuttaa kertosäkeen
lauseen ”Opeta mua tietämään” kuulumaan ”Opeta mua tekemään”.
Tietenkin minä mielelläni otin vastaan hänen ehdotuksensa.

Mietin, miksi en ollut sisällyttänyt samaa ajatusta lauluun silloin, kun
kirjoitin sanat. Mutta ajan kuluessa olen oppinut ymmärtämään, että näin
Herra halusi laululle käyvän, koska siitä tuli opetushetki jäsenille kaikkialla
kirkossa ja he tajusivat, ettei evankeliumin tunteminen vielä riitä; vasta
kun me teemme päivästä toiseen Herran tahdon ja pidämme käskyt, me
voimme saavuttaa iankaikkisen tavoitteemme.’” (julkaisussa Karen Lynn
Davidson, Our Latter-day Hymns, s. 303–304)

Pyydä jokaista lasta kirjoittamaan korttiin ”Tee se nyt” ja viemään kortti
kotiin.

8. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Tää evankeliumi” (Lasten laulukirja,
s. 72), ”Rakastakaa toisianne” (Lasten laulukirja, s. 74), ”Nefin rohkeus”
(Lasten laulukirja, s. 64), 3. säkeistö, ”Oon lapsi Jumalan” (Lasten
laulukirja, s. 2) tai ”Oikein sä tee” (MAP-lauluja, 158).

Oppiaiheen päätös

Todista, että elämällä autuuden lupausten ja muiden käskyjen mukaan me
saamme siunauksia ja meistä tulee enemmän taivaallisen lsän kaltaisia.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdan 3. Ne. 12:3–24, 39–48 kotona
oppiaiheen kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus

Oppiaihe 34
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Tavoite Opettaa lapsille, että Jeesus Kristus rakastaa meitä jokaista, ja kannustaa
heitä tuntemaan iloa uskostaan Häneen.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohta 3. Ne. 17. Tutki sitten oppiaihetta ja päätä, kuinka
haluat opettaa lapsille tämän pyhien kirjoitusten kohdan. (Ks. ”Oppi-
aiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”,
s. VII.)

2. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

3. Tarvittavat välineet:
a. Mormoninn Kirja jokaiselle lapselle
b. suolaa
c. kuvat 4-46, Jeesus parantaa nefiläisiä (Evankeliumiaiheinen kuvasto

317; 62541), 4-47, Jeesus rukoilee nefiläisten kanssa (62542), ja 4-48, 
Jeesus siunaa nefiläisiä lapsia

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Pyydä kaikkia lapsia maistamaan suolaa, ja kysy heiltä, kuinka he
selittäisivät maun sellaiselle, joka ei ole koskaan maistanut sitä. Voit
muistuttaa heille, että he eivät voi kuvata makua ”suolaiseksi”, koska
ihminen, joka ei ole koskaan maistanut suolaa, ei tietäisi, mitä sana
merkitsee. Sano, että joskus on vaikeaa kuvailla kokemaansa sellaisin
sanoin, että muut ymmärtäisivät. Nefiläiset olivat niin suuresti riemuissaan,
kun Jeesus Kristus ilmestyi heille, että he sanoivat: ”Eikä mikään kieli pysty
puhumaan, ei yksikään ihminen kirjoittamaan eivätkä ihmisten sydämet
tajuamaan niin suuria ja ihmeellisiä kuin me sekä näimme että kuulimme.”
(3. Ne. 17:17) Kerro lapsille, että jos he kuvittelevat mielessään tapahtumat,
joista he kuulevat tässä oppiaiheessa, he pystyvät ehkä tuntemaan ja
ymmärtämään hengessään joitakin totuuksia, joita ei voi kuvata sanoin.

Opeta lapsille kertomus siitä, kuinka Jeesus Kristus paransi sairaita ja
siunasi lapsia, kohdasta 3. Ne. 17, ja käytä kuvia sopivissa kohdin. (Ks.
pyhien kirjoitusten kohdan opettamiseksi ehdotettuja tapoja kohdasta
”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.) Tähdennä ajatusta, että
Vapahtajan rakkaus ihmisiä kohtaan oli niin suuri, ettei sitä voinut sanoin
ilmaista.

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Pyhien kirjoitusten
kohta

Huomion
herättäminen

Jeesus Kristus parantaa
sairaat ja siunaa lapsia

Oppiaihe

35
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periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Mitä ihmisten piti tehdä, että he ymmärtäisivät sen, mitä Jeesus Kristus
oli opettanut heille? (3. Ne. 17:3) Mitä tutkistelemisella tarkoitetaan?
(Sitä, että ajattelee perusteellisesti jotakin.) Miksi on tärkeätä tutkistella ja
rukoilla siitä, mitä kirkkomme johtajat ja opettajat opettavat meille?

• Minne Vapahtaja sanoi menevänsä sen jälkeen, kun Hän oli käynyt
nefiläisten luona? (3. Ne. 17:4) Kuinka tämä osoittaa, että Jeesus
rakastaa kaikkia taivaallisen lsän lapsia?

• Mitä ihmiset tekivät, kun Vapahtaja sanoi lähtevänsä? (3. Ne. 17:5) Miten
Hän osoitti rakastavansa heitä? (3. Ne. 17:6–8)

• Minkä Jeesus Kristus sanoi syyksi siihen, että ihmiset paranivat? (3. Ne.
17:8) Mikä on yksi syy, miksi ihmeitä ei aina tapahdu? (Et. 12:12, 18)

• Kuinka nefiläiset osoittivat kiitollisuutensa, kun Jeesus Kristus paransi
sairaat? (3. Ne. 17:10) Milloin teidän pitäisi kiittää taivaallista lsää ja
Jeesusta? Kuinka te voitte osoittaa kiitoksenne saamistanne
siunauksista?

• Mitä Jeesus Kristus käski ihmisten tehdä, kun Hän oli parantanut
sairaat? (3. Ne. 17:11) Mitä Hän teki, kun lapset oli tuotu Hänen
luokseen? (3. Ne. 17:13–15) Miksi Hänen rukouksensa sanoja
taivaalliselle lsälle ei kirjoitettu muistiin? (3. Ne. 17:16–17)

• Miksi Jeesus itki? (3. Ne. 17:20–21) Kuinka evankeliumi on tuonut teille
iloa? Kuinka Jeesus osoitti rakkautensa lapsia kohtaan? (3. Ne. 17:21)
Miltä teistä tuntuisi, jos Jeesus Kristus pitelisi teitä sylissään, siunaisi teitä
ja rukoilisi taivaallista lsää teidän puolestanne?

• Mitä lasten vanhemmat näkivät, kun Vapahtaja käski heidän katsoa
pienokaisiaan? (3. Ne. 17:23–24) Miten me voimme palvella muita?

Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Lukekaa seuraavat presidentti Ezra Taft Bensonin, kirkon kolmannen-
toista presidentin, sanat ja keskustelkaa niistä:

”Lupaan teille, rakkaat lapset, että enkelit palvelevat teitäkin. Ette ehkä
näe heitä, mutta he ovat paikalla auttamassa teitä, ja tunnette heidän
olevan läsnä. . .

Rakkaat lapset, taivaallinen lsämme lähetti teidät maan päälle tänä
aikana, koska te olette Hänen uskollisimpia lapsiaan. Hän tiesi, että
maailmassa olisi nykyisin paljon jumalattomuutta, ja Hän tiesi, että te
voisitte olla uskollisia ja kuuliaisia.” (”Kirkon lapsille”, Valkeus, heinäkuu
1989, s. 77)

2. Lukekaa yhdessä 3. Ne. 17:20–21. Pyydä lapsia valitsemaan näistä
jakeista sana tai sanaryhmä, joka on heidän mielestään tärkeä, ja pyydä
heitä kertomaan, mitä he ajattelevat valitsemistaan sanoista.

3. Pyydä lapsia ajattelemaan aikoja, jolloin he ovat olleet kaikkein
onnellisimpia. Esitä heille seuraavat kysymykset näistä tilanteista:

Oppiaihe 35
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• Mitä teitte?

• Miksi olitte onnellisia?

• Miksi me olemme onnellisimpia silloin, kun me elämme niin kuin
Jeesus opetti?

• Miksi te olette onnellisimpia tiettyjen ystävien ja perheenjäsenten
kanssa?

Sano, että me haluamme luonnollisesti olla niiden kanssa, joita me
rakastamme ja jotka rakastavat meitä. Jos me noudatamme käskyjä, me
voimme elää taivaallisen lsän ja Jeesuksen ja perheemme kanssa
ikuisesti. Silloin saamme suurinta iloa, mitä koskaan voimme kokea.

4. Koska nefiläiset, jotka kokoontuivat Runsaudenmaahan, eivät olleet
riittävästi valmistautuneita, Vapahtaja ei voinut kertoa heille kaikkea, mitä
taivaallinen lsä halusi heidän tietävän. Mitä Jeesus käski ihmisten tehdä?
(Anna lasten täydentää tyhjät sanat kohdasta 3. Ne. 17:3)

Menkää sen tähden koteihinne ja tutkistelkaa sitä, mitä minä olen
puhunut, ja anokaa lsältä minun nimessäni, että te ymmärtäisitte. 
(3. Ne. 17:3)

Mitä teidän pitäisi tehdä konferenssin, sakramenttikokouksen tai
Alkeisyhdistyksen jälkeen, että ymmärtäisitte, mitä olette kuulleet siellä?

5. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Kun jälleen saapuu Hän” (Lasten
laulukirja, s. 46).

Oppiaiheen päätös

Todista, että Jeesus Kristus ja taivaallinen lsä rakastavat kaikkia lapsiaan ja
että jos me uskomme Jeesukseen Kristukseen ja noudatamme käskyjä, me
tulemme tuntemaan iloa siitä, että saamme taas elää heidän kanssaan.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdan 3. Ne. 17 kotona oppiaiheen
kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus
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Tavoite Kannustaa lapsia aina muistamaan Jeesus Kristus, niin että he voivat saada
Hänen Henkensä kumppanikseen.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohta 3. Ne. 18:1–14. Tutki sitten oppiaihetta ja päätä,
kuinka haluat opettaa lapsille tämän pyhien kirjoitusten kohdan. (Ks.
”Oppiaiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”,
s. VII.)

2. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

3. Kirjoita paperilappuihin (tai tauluun) seuraavat sanat:
pimeys
tuho
ääni
merkit Hänen haavoistaan
enkeleitä

4. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. kuvat 4-43, Kristus ilmestyy nefiläisille (Evankeliumiaiheinen kuvasto

315; 62047), 4-46, Jeesus parantaa nefiläisiä (Evankeliumiaiheinen
kuvasto 317; 62541), 4-47, Jeesus rukoilee nefiläisten kanssa
(62542), ja 4-49, Ylösnoussut Jeesus Kristus (Evankeliumiaiheinen
kuvasto 239; 62187)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Kysy lapsilta, mitä tärkeitä tapahtumia he muistavat elämästään. Kysy
heiltä, mikä auttaa heitä muistamaan nämä tapahtumat.

Näytä kuvia, jotka on mainittu kohdassa ”Valmistelut”, sekä kirjoittamiasi
sanoja yksi kerrallaan. Kysy lapsilta, mitä kukin kuva tai sana tai lause
auttaa heitä muistamaan Jeesuksen käynnistä nefiläisten luona. Sano, että
tässä oppiaiheessa kerrotaan siitä, mitä Jeesus teki, että me aina
muistaisimme Hänet.

Opeta lapsille kertomus kohdasta 3. Ne. 18:1–14. (Ks. pyhien kirjoitusten
kohdan opettamiseksi ehdotettuja tapoja kohdasta ”Pyhien kirjoitusten
opettaminen”, s. VII.)

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen 

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Pyhien kirjoitusten
kohta

Huomion
herättäminen

Oppiaihe

36Jeesus Kristus antaa
sakramentin nefiläisille
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periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Mitä Jeesus Kristus pyysi opetuslapsiaan tuomaan? (3. Ne. 18:1) Mitä
Jeesus teki leivälle? (3. Ne. 18:3–4) Mitä Hän teki viinille? (3. Ne. 18:8–9)

• Mitä nuorella miehellä täytyy olla, ennen kuin hän voi valmistaa tai
siunata tai jakaa sakramentin kirkon jäsenille? (3. Ne. 18:5) Kuka
valmistaa, jakaa ja siunaa sakramentin meidän seurakunnassamme?

• Mitä sakramenttileipä auttaa meitä muistamaan? (3. Ne. 18:7) Mitä
sakramenttivesi auttaa meitä muistamaan? (3. Ne. 18:11)

• Kenen kanssa me teemme liiton, kun me nautimme sakramentin?
(3. Ne. 18:7)

• Mitä Jeesus Kristus lupasi meille, jos me aina muistamme Hänet? (3. Ne.
18:7) Mitä tarkoittaa se, että Hänen Henkensä on meidän kanssamme?
(Pyhä Henki opastaa ja auttaa meitä.) Miten me voimme viikon aikana
muistaa aina Vapahtajan, niin että meillä olisi Hänen henkensä?

• Mitä kirkon jäsenet todistavat taivaalliselle lsälle, kun he nauttivat
sakramentin? (3. Ne. 18:10) Mitä tarkoittaa se, että me haluamme pitää
Hänen käskynsä? Mitä ne käskyt ovat, jotka taivaallinen lsä haluaa
meidän pitävän? Voit pyytää lapsia valitsemaan hiljaa mielessään yhden
käskyn, jota he haluaisivat noudattaa paremmin.

• Mitä liittoja me lupaamme muistaa ja uudistaa, kun me nautimme
sakramentin? (3. Ne. 18:11) Kuinka se, että me mietimme usein
kasteenliittoamme, auttaa meitä elämään paremmin? (Moosia 18:10)
Anna lapsille haaste kuunnella tarkoin sakramenttirukouksia ja miettiä,
miten he voivat pitää kasteenliittonsa tulevalla viikolla.

• Kuinka meitä siunataan, kun me nautimme sakramentin kelvollisesti?
(3. Ne. 18:12–14)

Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Pyydä lapsia lukemaan sakramenttirukoukset kohdasta Moro. 4:3 ja 5:2.
Pyydä lapsia ehdottamaan tapoja, joilla he voivat valmistautua
nauttimaan sakramentin. Voit käyttää seuraavia ehdotuksia, jos lapset
tarvitsevat apua:

Laulamalla sakramenttilaulun.
Kuuntelemalla sakramenttirukousten sanoja.
Ajattelemalla Vapahtajan rakkautta, kärsimystä, kuolemaa,
ylösnousemusta ja opetuksia.
Ajattelemalla liittojamme taivaallisen lsän kanssa.

2. Kerro sopiva kokemus, jolloin olet tuntenut Hengen. Jos lapsilla on ollut
kokemuksia Hengestä, pyydä heitä kertomaan niistä, jos he haluavat.
Auta lapsia ymmärtämään, että Jeesus Kristus haluaa heidän
huomaavan Hänen Henkensä vaikutuksen elämässään ja tuntevan sen
aina. Keskustelkaa seuraavista presidentti Ezra Taft Bensonin, kirkon
kolmannentoista presidentin, sanoista: ”Me kuulemme Herran sanat
useimmiten tunteena. Jos me olemme nöyriä ja herkkiä, Herra antaa
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meille kehotuksia useimmiten tunteidemme välityksellä. Siksi hengelliset
kehotukset saavat meidät toisinaan suuren ilon valtaan, toisinaan
kyyneliin.” (The Teachings of Ezra Taft Benson, s. 77)

3. Valitse tuttu kirkon tai Alkeisyhdistyksen laulu ja hyräile sitä, kun lapset
piirtävät jotakin, mikä auttaa heitä muistamaan Vapahtajan sakramentin
aikana. He voivat piirtää siitä, kun Jeesus Kristus oli Getsemanen
puutarhassa tai nefiläisten luona, tai siunauksesta, josta he ovat kiitollisia
elämässään jne. Kehota heitä pitämään ajatuksensa Vapahtajassa
sakramentin aikana.

4. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Hartaina, hiljaa vain” (Lasten
laulukirja, s. 11) tai ”Hän antoi Poikansa” (Lasten laulukirja, s. 20).

Oppiaiheen päätös

Näytä kuvaa ylösnousseesta Jeesuksesta Kristuksesta. Todista, että kun
me muistamme Jeesusta ja pidämme Hänen käskynsä, Pyhä Henki on
kanssamme.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdan 3. Ne. 18:1–14 kotona oppiaiheen
kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus

Oppiaihe 36
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Tavoite Kannustaa lapsia rukoilemaan, niin etteivät he joudu kiusaukseen.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohdat 3. Ne. 18:15–25; 19; 20:1. Tutki sitten oppiaihetta
ja päätä, kuinka haluat opettaa lapsille nämä pyhien kirjoitusten kohdat.
(Ks. ”Oppiaiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien kirjoitusten opetta-
minen”, s. VII.)

2. Lisälukemista: Al. 13:28–29; Matt. 26:41; ja LK 31:12; 61:39.

3. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

4. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. kuvat 4-47, Jeesus rukoilee nefiläisten kanssa (62542), ja 4-50,

Perherukous (62275)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Esitä seuraava vanhin Rex D. Pinegarin kertomus eräästä
perherukouksesta:

”Eräänä aamuna useita vuosia sitten ajoin perheeni kanssa Disney World
-huvipuistoon Floridassa. Neljä nuorta tytärtämme olivat kovin jännittyneitä,
kun lähestyimme tuon kuuluisan paikan liittymää. Nauru ja iloinen
puheensorina lakkasivat kuitenkin yhtäkkiä, kun vuokraamamme
farmariauto korisi, paukahteli ja pysähtyi odottamatta liittymässä. Monet
autot kiitivät ohitsemme ruuhkaliikenteessä minun yrittäessäni turhaan
saada autoamme käyntiin. Lopulta tajusimme, ettei ollut muuta tehtävissä
kuin nousta autosta ja pitää yhdessä rukous.

Kun rukouksen päätteeksi avasimme silmät, näimme hymyilevän komean
miehen ja hänen poikansa pujottelevan . . . autollaan kaistalta toiselle ja
pysähtyvän automme taakse. Lopun aamua ja iltapäivään asti miehet
auttoivat meitä ja ystävällisesti huolehtivat tarpeistamme monella tavoin. He
veivät meidät tavaroinemme huvipuiston portille. . . He auttoivat minua
löytämään hinausauton farmariautoamme varten; he veivät minut
autovuokraamoon hakemaan uutta autoa. . . He veivät [perheelleni]
virvokkeita ja odottivat perheeni luona, kunnes minä usean tunnin jälkeen
vihdoin palasin.

Meidän mielestämme nämä miehet olivat todella vastaus rukoukseemme,
ja me kerroimme heille tästä, kun hyvästelimme ja yritimme kiittää heitä. lsä
vastasi: ’Joka aamu sanon Herralle, että jos joku tarvitsee apuani tänään,

Huomion
herättäminen

Jeesus Kristus opettaa
nefiläisia rukoilemaann

Oppiaihe

37
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ohjaa minut hänen tykönsä.’” (”Seuratkaa Kristusta sanoissa ja teoissa”,
Valkeus, tammikuu 1992, s. 46)

Pyydä lapsia kertomaan, millaisia kokemuksia heillä on ollut omista ja
perheen rukouksista.

Opeta lapsille kertomus siitä, kuinka Jeesus Kristus opetti nefiläistä
kansanjoukkoa kohdassa 3. Ne. 18:15–25; 19; 20:1, ja käytä kuvia
sopivissa kohdin. (Ks. pyhien kirjoitusten kohdan opettamiseksi ehdotettuja
tapoja kohdasta ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Miksi Jeesus haluaa meidän rukoilevan aina? (3. Ne. 18:15, 18)

• Ketä me rukoilemme? Kenen nimessä me rukoilemme? (3. Ne. 18:19;
19:6–8)

• Mitä meille luvataan, jos me rukoilemme uskossa sitä, mikä on
parhaaksemme? (3. Ne. 18:20) Auta lapsia ymmärtämään, että
taivaallinen lsä tietää aina, mikä on meidän parhaaksemme. Joskus se
eroaa siitä, mitä me itse haluamme.

• Miksi perherukous on tärkeä? (3. Ne. 18:21) Kuinka te voitte auttaa
perhettänne pitämään säännöllisesti perherukouksen?

• Mitä meidän Jeesuksen Kristuksen kehotuksen mukaan pitäisi tehdä
niille, jotka eivät ole kirkon jäseniä? (3. Ne. 18:22–23)

• Miten me pidämme valomme ”korkealla, jotta se loistaisi maailmalle”?
(3. Ne. 18:24) Kuinka me voimme auttaa muita ymmärtämään
rukouksen tärkeyden?

• Mitä Jeesuksen Kristuksen kaksitoista opetuslasta opettivat yhteen
kokoontuneille nefiläisille? (3. Ne. 19:6) Milloin te polvistutte rukoile-
maan? Kuinka polvistuminen osoittaa kunnioitusta taivaallista lsää
kohtaan? Millä muulla tavoin me voimme osoittaa kunnioitusta, kun
rukoilemme kodeissamme ja luokassamme?

• Mitä opetuslapset eniten halusivat rukoillessaan? (3. Ne. 19:9) Kuinka
tämä lahja annettiin heille? (3. Ne. 19:13–14)

• Mitä Jeesus sanoi rukoillessaan taivaallista lsää? (3. Ne. 19:20, 28)
Mistähän syystä kiittäminen on niin tärkeä osa rukouksiamme? Mistä te
olette kiitollisia?

• Kuinka me voimme rukoilla lakkaamatta? (3. Ne. 20:1) Miksi meillä pitäisi
aina olla rukous sydämessämme? (3. Ne. 18:15, 18) Kuinka rukous voi
auttaa meitä välttämään kiusauksia?

Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Kirjoita seuraavat viitteet paperilappuihin, ja anna ne yksittäisille lapsille
tai pienille ryhmille. Pyydä lapsia lukemaan kohdat ja etsimään, mitä

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Pyhien kirjoitusten
kohta

Oppiaihe 37
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Jeesus Kristus opetti siunauksista, jotka me saamme rukoilemisesta.
Pyydä sitten lapsia kertomaan luokalle, mitä he ovat oppineet.

3. Ne. 18:15, 18 (Me pystymme välttämään kiusauksia.)
3. Ne. 18:20 (Vanhurskaisiin toivomuksiimme suostutaan.)
3. Ne. 18:24 (Me olemme esimerkkejä toisille.)
3. Ne. 19:30 ja 27:30 (Taivaallinen lsä ja Jeesus Kristus mielistyvät
meihin.)

2. Etsi kertomuksia rukouksesta kirkon lehdistä tai konferenssipuheista, ja
kerro niitä lapsille.

3. Lukekaa seuraavat presidentti Ezra Taft Bensonin, kirkon kolmannen-
toista presidentin, sanat ja keskustelkaa niistä:

”Meillä on suuri taipumus rukouksissamme ja pyynnöissämme Herralle
pyytää lisää siunauksia. Mutta joskus minusta tuntuu, että meidän pitäisi
omistaa useammat rukouksemme kiitollisuuden ja kiitoksen
ilmaisemiseen niistä siunauksista, jotka olemme jo saaneet.” (God,
Family, Country, s. 199)

Pyydä lapsia mainitsemaan yhden minuutin aikana niin monta sellaista
asiaa kuin he ehtivät, joista he ovat kiitollisia. Kirjoita vastaukset tauluun.

4. Keskustelkaa kohdasta Al. 13:28 ja auta lapsia opettelemaan se ulkoa:
”Nöyrtyisitte Herran edessä, huutaisitte hänen pyhää nimeänsä
avuksenne ja valvoisitte ja rukoilisitte lakkaamatta, etteivät teidän
kiusauksenne kävisi suuremmiksi kuin jaksatte kantaa, ja että Pyhä
Henki siten johdattaisi teitä.”

5. Keskustelkaa rukouksen päävaiheista:
a. Puhuttelemme taivaallista lsäämme.. .
b. Kiitämme Häntä. . .
c. Pyydämme Häneltä. . .
d. Lopetamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Kirjoita tauluun: ”Minä kiitän Sinua. . .” Pyydä lapsia kertomaan, mistä he
kiittävät taivaallista lsää, ja tee yhteenveto heidän vastauksistaan
tauluun. Kirjoita sitten: ”Minä pyydän Sinua. . .” ja toimi samoin.

6. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Lapsen rukous” (Lasten laulukirja,
s. 6), ”Taas ilta kun maan yllä tummentuu” (Lasten laulukirja, s. 4),
”Perherukous” (Lasten laulukirja, s. 101) tai ”Tunnen rakkauden” (Lasten
laulukirja, s. 102).

Oppiaiheen päätös

Todista siitä, miten tärkeä päivittäinen rukous on ja että jos me rukoilemme
kuten Jeesus opetti, meitä suojellaan saatanan vaikutukselta.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdat 3. Ne. 18:18–25 ja Al. 13:28–29 kotona
oppiaiheen kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus
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Tavoite Kannustaa jokaista lasta etsimään rauhaa ja onnea, jotka tulevat Jeesuksen
Kristuksen evankeliumin mukaan elämisestä.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohdat 3. Ne. 28:1–16, 23–40 ja 4. Ne. Tutki sitten
oppiaihetta ja päätä, kuinka haluat opettaa lapsille nämä pyhien
kirjoitusten kohdat. (Ks. ”Oppiaiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien
kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)

2. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

3. Tarvittavat välineet: Mormonin Kirja jokaiselle lapselle.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Pyydä lapsia kuvittelemaan, millaista olisi, jos Vapahtaja asuisi heidän
perheessään viikon ajan. Kysy heiltä, millaista mahtaisi heidän kodissaan
olla tuon viikon ajan. Pyydä yhtä lasta lukemaan 4. Ne. 1:15–16. Sano, että
näissä jakeissa kuvataan, kuinka ihmiset Amerikassa kohtelivat toisiaan
Jeesuksen Kristuksen käynnin jälkeen. Auta lapsia keskustelemaan siitä,
millaista olisi elää sellaisissa olosuhteissa.

• Kuinka elämämme olisi erilaista, jos kaikki noudattaisivat käskyjä?
(Emme tarvitsisi lukkoja, avaimia, poliiseja jne.) Auta lapsia
ymmärtämään, että yksi tärkeimmistä avaimista onneen on se, kuinka
me kohtelemme muita. Kun me elämme Jeesuksen Kristuksen
opetusten mukaan, me kohtelemme perhettämme ja ystäviämme
ystävällisemmin ja epäitsekkäämmin, ja me saamme suurempaa rauhaa
ja onnea.

Opeta lapsille kertomus nefiläisistä opetuslapsista ja rauhasta ja onnesta,
jonka nefiläiset löysivät pitäessään käskyt, kohdista 3. Ne. 28:1–16, 23–40
ja 4. Ne. (Ks. pyhien kirjoitusten kohdan opettamiseksi ehdotettuja tapoja
kohdasta ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Mitä Jeesuksen Kristuksen opetuslapset halusivat Opettajaltaan? (3. Ne.
28:2, 4–7) Miksi kolme opetuslasta saivat jäädä maan päälle maailman
loppuun asti? (3. Ne. 28:6, 9) Mitä muutoksia heidän ruumiissaan
tapahtui, niin että he voivat tehdä näin? (3. Ne. 28:38–39)

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Pyhien kirjoitusten
kohta
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• Kuinka kolmea opetuslasta suojeltiin, kun he opettivat ihmisiä? (3. Ne.
28:18–22) Mitä Mormon kirjoitti näistä kolmesta opetuslapsesta? (3. Ne.
28:24–26. Sano, että Mormon eli noin 350 vuotta Jeesuksen Kristuksen
jälkeen.)

• Mitä opetuslapset tekivät sen jälkeen, kun Vapahtaja lähti heidän
luotaan? (3. Ne. 28:18) Mitä ihmiset tekivät, kun he kuulivat opetuslasten
sanat? (4. Ne. 1:1–2) Kuinka moni kääntyi? Sano, etteivät ihmiset enää
jakautuneet nefiläisiin ja laamanilaisiin, vaan he olivat yhtä.

• Mitä on eripuraisuus? (4. Ne. 1:2. Riitelemistä ja väittelemistä.) Kuinka
teitä ja perhettänne on siunattu, kun teillä ei ole ollut riitaa? Kuinka te
voitte olla rauhantekijöitä ja auttaa perhettänne välttämään riitaa?

• Mitä tarkoittaa, kun sanotaan, että kaikki heidän keskuudessaan oli
yhteistä? (4. Ne. 1:3) Millaista olisi elää sillä tavoin? Mistähän syystä se
voisi olla vaikeaa?

• Mitä ihmeitä Jeesuksen Kristuksen opetuslapset suorittivat? (4. Ne. 1:5)

• Kuinka ihmisiä siunattiin? (Ks. toimintaehdotus 1.)

• Miksi koko maassa ei ollut riitaa? (4. Ne. 1:15) Milloin meillä on Jumalan
rakkaus sydämessämme? Milloin te olette tunteneet Jumalan rakkauden
elämässänne? Kuinka me voimme antaa tätä rakkautta muille?

• Mikä aiheutti muutoksen tässä onnellisessa yhteisössä? (4. Ne. 1:23–29)
Kuinka ihmiset kohtelivat opetuslapsia? (4. Ne. 1:30–34) Mitä on ylpeys?
Kuinka me voimme voittaa ylpeyden elämässämme?

• Mitä tarkoittaa, kun sanotaan, että nämä ihmiset ”nousivat tieten tahtoen
vastustamaan Kristuksen evankeliumia”? (4. Ne. 1:38)

• Millaisessa tilassa ihmiset olivat kolmesataa vuotta Kristuksen käynnin
jälkeen? (4. Ne. 1:45–46)

Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Valmista sanaliuskat seuraavista sanoista kohdasta 4. Ne. 1:2–3, 5,
15–17:
”Kaikki kohtelivat oikeudenmukaisesti toinen toistaan.”
”Kaikki oli heidän keskuudessaan yhteistä.”
”He tekivät suuria ja ihmeellisiä tekoja.”
”Maassa ei ollut riitaisuutta.”
”Jumalan rakkaus . . . asui ihmisten sydämissä.”
”Ei ollut kateutta.”
”Ei ollut mellakoita.”
”Ei ollut valheita.”
”Ei ollut rosvoja.”
”Ei ollut murhamiehiä.”
”He olivat yhtä, ollen Kristuksen lapsia.”

Pane sanaliuskat laatikkoon ja anna jokaisen lapsen ottaa yksi ja
kiinnittää se tauluun. Nämä kohdat 4. Nefin kirjasta selittävät, miksi
ihmiset elivät rauhassa ja onnessa.

2. Lukekaa seuraavat presidentti Ezra Taft Bensonin, kirkon kolmannen-
toista presidentin, sanat ja keskustelkaa niistä:
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”Herra varoittaa meitä Opin ja Liittojen Kirjassa: ”Kavahtakaa ylpeyttä,
ettette tulisi muinaisten nefiläisten kaltaisiksi.” (LK 38:39)” (”Kavahtakaa
ylpeyttä”, Valkeus, heinäkuu 1989, s. 3) Presidentti Benson opetti meille,
että me voimme voittaa ylpeyden elämässämme ja olla nöyriä, sävyisiä ja
alistuvaisia

rakastamalla taivaallista lsää ja asettamalla Hänet ensimmäiseksi
elämässämme;
olemalla huolehtimatta siitä, mitä muut ajattelevat meistä ja välittää
vain siitä, mitä taivaallinen lsä ajattelee meistä;
olemalla juoruilematta ja arvostelematta;
olemalla kadehtimatta ja elämättä yli varojemme;
olemalla riitelemättä tai tappelematta perheissämme;
auttamalla muita ajattelemaan hyvää itsestään;
hyväksymällä johtajiemme neuvot;
antamalla anteeksi niille, jotka ovat meitä loukanneet;
olemalla epäitsekkäitä;
palvelemalla muita.

Voit tehdä näistä sanaliuskat ja panna ne pussiin. Lapset voivat ottaa
yhden kerrallaan ja keskustella siitä, kuinka tämä periaate voi auttaa
meitä voittamaan ylpeyden perheessämme.

3. Lukekaa 4. Ne. 1:15–16 ja keskustelkaa siitä. Auta lapsia opettelemaan
ulkoa kohta kokonaan tai osa siitä.

4. Pyydä lapsia näyttelemään todellisen elämän tilanteita, joissa on riitaa.
Pyydä lapsia näyttelemään, millainen tilanne olisi, jos he eläisivät
nefiläisessä yhteiskunnassa, jossa ei ollut riitaa. (Ehdotuksia: kaksi lasta
haluaa kumpikin olla ensimmäisenä jonossa, kaksi sisarusta haluaa
kumpikin leikkiä samalla lelulla jne.)

5. Lukekaa seuraavat vanhin Marvin J. Ashtonin sanat ja keskustelkaa
niistä:

”’Mistä voitte tietää, että joku on kääntynyt Jeesukseen Kristukseen?’. . .
’Paras ja selvin osoitus, että me edistymme hengellisesti ja olemme
tulossa Kristuksen tykö, on se tapa, jolla me kohtelemme muita
ihmisiä.’” (artikkelissa ”Kieli voi olla terävä miekka”, Valkeus, heinäkuu
1992, s. 20)

6. Auta lapsia opettelemaan ulkoa kolmastoista uskonkappale.
Keskustelkaa siitä, kuinka se soveltuu siihen, miten nefiläiset elivät sen
jälkeen, kun Jeesus Kristus oli käynyt heidän luonaan, ja siihen, kuinka
me voimme elää nyt.

7. Lukekaa LK 19:23 ja keskustelkaa siitä.

8. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Mua Jeesus rakastaa” (Lasten
laulukirja, s. 42) tai ”Käskyjä seuraa” (Lasten laulukirja, s. 68).

Oppiaiheen päätös

Todista, että me voimme kokea rauhaa ja onnea, jos me nöyrästi elämme
niin kuin Vapahtaja opetti.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdan 4. Ne. 1: 1–18 kotona oppiaiheen
kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus

Oppiaihe 38
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Tavoite Vahvistaa jokaisen lapsen halua pysyä uskollisena Jeesuksen Kristuksen
opetuksille ympärillämme olevasta pahuudesta huolimatta.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohta Morm. 1–6. Tutki sitten oppiaihetta ja päätä, kuinka
haluat opettaa lapsille tämän pyhien kirjoitusten kohdan. (Ks. ”Oppi-
aiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”,
s. VII.)

2. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

3. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. kuusi paperilappuihin kirjoitettua kuvausta Mormonista kuten on

selitetty huomion herättämiseen liittyvässä toiminnassa
c. kuvat 4-1, Mormon lyhentää levyt (Evankeliumiaiheinen kuvasto 306;

62520) ja 4-51, Mormon jättää jäähyväiset kerran suurelle kansalle
(Evankeliumiaiheinen kuvasto 319; 62043)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Kirjoita tauluun Mormon.

• Mitä ajattelette, kun kuulette tämän sanan?

Kun lapset ovat keskustelleet ajatuksistaan, sano, että tänään he oppivat
profeetta Mormonista. Anna kuudelle lapselle kullekin yksi seuraavista
kuvauksista nuoresta Mormonista ja pyydä heitä lukemaan ne luokalle:

Synnyin noin 321 jälkeen Kristuksen syntymän.

Kun olin 10-vuotias, profeetta Ammaron kertoi minulle, että saisin
haltuuni Nefin suuret levyt, kun olisin 24-vuotias. (Morm. 1:2–4)

Kun olin 11-vuotias, muutin isäni kanssa Sarahemlaan, suureen
kaupunkiin, jossa asui paljon ihmisiä. Samana vuonna alkoi sota.
(Morm. 1:6–8)

Kun olin 15-vuotias, Jeesus Kristus kävi luonani ja minä tunsin Hänen
rakkautensa ja hyvyytensä. (Morm. 1:15)

Kun olin 16-vuotias, minut nimitettiin kaikkien nefiläisarmeijoiden
johtajaksi. (Morm. 2:1–2)

Kansani jumalattomuuden tähden minun täytyi olla vahva käskyjen
pitämisessä ja luottaa taivaalliseen lsään.

Huomion
herättäminen

Mormon todistaa 
nefilaisten tuhon

Oppiaihe

39
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Sano lapsille, että kun me tutkimme Mormonin elämää, me näemme,
kuinka on mahdollista elää vanhurskaasti ympärillämme olevasta
pahuudesta huolimatta.

Opeta kertomus Mormonista lyhentämässä suuria Nefin levyjä ja nefiläisten
tuhosta kohdasta Morm. 1–6. Käytä kuvia sopivissa kohdin. (Ks. pyhien
kirjoitusten kohdan opettamiseksi ehdotettuja tapoja kohdasta ”Pyhien
kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Miten ja miksi Mormon valittiin pitämään aikakirjoja? (Morm. 1:2–4) Miltä
teistä tuntuisi, jos te saisitte samanlaisen vastuun kuin Mormon niin
nuorena? Miten te voisitte valmistautua näin pyhään tehtävään?

• Mitä nefiläisten ja laamanilaisten välillä tällöin tapahtui? (Morm. 1:13)
Mistä hengellisistä siunauksista nefiläiset luopuivat jumalattomuutensa
tähden? (Morm. 1:13–14) Miksi on tärkeätä elää niin, että meillä voi olla
Pyhä Henki kumppaninamme?

• Miksi Mormon ei saanut opettaa evankeliumia nefiläisille? (Morm.
1:16–17) Miksi on vaikeata elää jumalattomassa maailmassa?

• Mikä sai nefiläiset aloittamaan parannuksen tekemisen? (Morm.
2:10–11. Voit muistuttaa lasten mieliin Samuelin profetian kohdasta
He. 13:18.) Miksi Mormon ensin ilostui siitä, että ihmiset tekivät
parannuksen, mutta tulikin sitten heti surulliseksi? (Morm. 2:12–15)
Kuinka me voimme tehdä parannuksen vilpittömästi?

• Mitä Mormon teki sodan aikana suurille Nefin levyille? (Morm. 2:16–18)
Auta lapsia ymmärtämään, että Mormonin Kirja on saanut nimensä
Mormonin mukaan, koska hän oli se profeetta, joka lyhensi ja teki
yhteenvedon suurista Nefin levyistä. Näytä kuvaa Mormonista
lyhentämässä suuria Nefin levyjä. Tämä Mormonin tekemä lyhennelmä,
hänen poikansa Moronin lisäykset ja pienet Nefin levyt ovat ne kultalevyt,
jotka Joseph Smith sai Moronilta Kumorankukkulalla.

• Miksi nefiläiset eivät menestyneet taistelussa niin hyvin kuin he olisivat
voineet menestyä? (Morm. 2:26–27) Mitä me voimme tehdä, että
saisimme Herran voiman elämäämme?

• Mitä tapahtui, kun Mormon opetti nefiläisille parannusta? (Morm. 3:2–3)
Miksi niin monet ihmiset eivät kuuntele taivaallista lsää ja Hänen
profeettojaan?

• Mitä Mormon viimein teki ihmisten jumalattomuuden tähden? (Morm.
3:11) Miten hän osoitti, kuinka paljon hän välitti heistä? (Morm. 3:12)
Miksi meidän pitäisi rukoilla sellaisten ihmisten puolesta, jotka eivät pidä
taivaallisen lsän käskyjä?

• Ketkä profeetat olivat ennustaneet nefiläisten tuhoutumisen? (Morm.
1:19; 2:10) Mitä vaikeuksia ihmiset kärsivät jumalattomuutensa vuoksi
näiden profetioiden täyttymiseksi? (Morm. 2:8, 20; 4:11, 21; 5:16, 18;
6:7–9) Mitä te tekisitte ystävienne tai naapureidenne puolesta, jos te 

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Pyhien kirjoitusten
kohta

Oppiaihe 39

34594_130 Body.pdf   12/10/12   2:31 PM   - 153 -    ( )



140

näkisitte heidän joutuvan tällaisiin vaikeuksiin? Miten me voimme auttaa
muita pitämään taivaallisen lsän käskyt? (Ks. toimintaehdotus 2.)

• Kuinka moni sai surmansa näissä sodissa? (Morm. 6:10–15. Ks.
toimintaehdotus 3.) Mitä Mormon ajatteli kansansa tuhosta? (Morm.
6:16–22)

Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Keskustelkaa syistä, miksi Mormon piti aikakirjoja (Morm. 3:20–22;
5:14–15). Anna jokaiselle lapselle ainakin yksi jae luettavaksi vastauksen
löytämiseksi.

2. Pyydä jokaista lasta sanomaan yksi käsky ja kertomaan, mikä
Sarahemlassa tai heidän kaupungissaan olisi toisin, jos kaikki eläisivät
vain tämän yhden käskyn mukaan.

3. Keskustelkaa siitä, miten monet saivat surmansa. Vertaa surmansa
saaneiden määrää 230 000 asukkaan kaupunkiin, jossa eloon jäi vain 24
ihmistä.

4. Kerratkaa lasten kanssa ne siunaukset, joita me olemme saaneet
Mormonin suuren uskon ja rohkeuden tähden, joita hän osoitti olemalla
uskollinen tehtävissään. Ota mukaan seuraavat ajatukset:
Hän antoi esimerkin osoittamalla meille, kuinka pysyä uskollisena
pahuuden keskellä.

Hän kirjoitti muistiin kansansa historian.
Hän lyhensi nefiläisten historian.
Hän kirjoitti pojalleen Moronille kirjeitä, joista me saamme viisaita
neuvoja ja oppeja.

• Kuinka me voimme osoittaa kiitollisuutemme näistä pyhistä
aikakirjoista?

5. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Mua Jeesus rakastaa” (Lasten
laulukirja, s. 42), ”Noudatan Jumalan suunnitelmaa” (Lasten laulukirja,
s. 86) tai ”Oikein tee” (MAP-lauluja, 156).

Oppiaiheen päätös

Todista Mormonin Kirjasta ja siitä, kuinka se voi auttaa meitä pysymään
uskollisina Jeesukselle Kristukselle ympärillämme olevasta pahuudesta
huolimatta.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdan Morm. 1:1–7, 13–19 kotona oppiaiheen
kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus

Toiminta-
ehdotuksia
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Tavoite Kannustaa lapsia tavoittelemaan Pyhän Hengen opastusta koko elämänsä
ajan.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohdat Et. 1:1–4, 33–43; 2; 3; 6:1–13; ja 1. Moos. 11:1–9.
Tutki sitten oppiaihetta ja päätä, kuinka haluat opettaa lapsille nämä
pyhien kirjoitusten kohdat. (Ks. ”Oppiaiheiden valmistaminen”, s. VI, ja
”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)

2. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

3. Kirjoita lause ”Nouse ylös, käännähdä ympäri ja istuudu hiljaa”
paperilappuun. Kirjoita sitten samat ohjeet niin monta kertaa vierailla
kielillä alla olevan ohjeen mukaan, että jokainen lapsi saa yhden paperin.

Saksaksi: Steh auf, dreh dich um, und setz dich still.
ltaliaksi: Alzati, girati, siediti, e stai tranquillo.
Tanskaksi: Rejs dig op, vend dig omkring, sæt dig stille ned.
Ruotsiksi: Ställ dig upp, vänd dig om och sätt dig lugnt ner.
Ranskaksi: Lèves-toi, tournes-toi et assieds-toi tranquillement.
Portugaliksi: Levante-se, vire-se, e sente-se silenciosamente!
Espanjaksi: Ponte de pie, date una vuelta, y sièntate en silencio.

4. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. Raamattu
c. kuvat 4-44, Maailmankartta, 4-52, Jaredin veli näkee Herran sormen

(Evankeliumiaiheinen kuvasto 318; 62478), 4-53, Jaredilaisia laivoja, 
ja 4-9, Jeesus Kristus (Evankeliumiaiheinen kuvasto 240; 62572)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Anna jokaiselle lapselle paperi, jossa on lause: ”Nouse ylös, käännähdä
ympäri ja istuudu hiljaa” kirjoitettuna eri kielillä. Pyydä luokan jäseniä
noudattamaan paperissaan olevia ohjeita.

• Miksi te kaikki ette pystyneet noudattamaan ohjeita?

Kerro lyhyesti kertomus Babylonin tornista kohdasta 1. Moos. 11:1–9.

• Millaista olisi, jos ette pystyisi ymmärtämään muita ihmisiä? Sano, että
tänään lapset saavat kuulla perheestä, joka eli Babylonin tornin aikaan.

Opeta lapsille kertomus jaredilaisista, jotka johdatettiin luvattuun maahan
kohdista Et. 1–3 ja 6:1–13, ja käytä kuvia sopivissa kohdin. (Ks. pyhien 

Pyhien kirjoitusten
kohta

Huomion
herättäminen

Oppiaihe

40Jaredilaiset johdatetaan
luvattuun maahan

141
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kirjoitusten kohdan opettamiseksi ehdotettuja tapoja kohdasta ”Pyhien
kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Keitä jaredilaiset olivat? (Et. 1:33) Miksi Herra ei sekoittanut (muuttanut)
heidän kieltään? (Et. 1:34–37)

• Mitä Jaredin veli pyysi taivaalliselta lsältä? (Et. 1:38)

• Mitä valmisteluja jaredilaiset tekivät matkaansa varten? (Et. 1:41; 2:2–3;
6:4)

• Mitä tarkoittaa sana deseret? (Et. 2:3)

• Kuinka taivaallinen lsä ja Jeesus Kristus ohjasivat jaredilaisia meri-
matkalla? (Et. 2:4–6) Kuinka me voimme saada jumalallista opastusta
elämäämme? (Vastauksina rukouksiin, Pyhän Hengen kautta,
profeettojen ja muiden johtajien kautta, pyhistä kirjoituksista.)

• Miksi jaredilaiset johdatettiin luvattuun maahan? (Et. 1:42–43)

• Miksi Herra oli tyytymätön Jaredin veljeen? (Et. 2:14) Mitä Jaredin veli
teki, kun Herra oli nuhdellut häntä? (Et. 2:15) Selitä, että nuhteleminen
tarkoittaa sitä, että sinulle sanotaan, että toimit väärin, niin että tiedät,
miten sinun tulisi menetellä oikein.

• Missä kahdessa ongelmassa Jaredin veli tarvitsi apua, kun laivat olivat
melkein valmiit? (Et. 2:19) Mitä Herra odotti Jaredin veljen tekevän
laivojen valaistuksen järjestämiseksi, ennen kuin Hän antaisi opastusta?
(Et. 2:23, 25; 3:1) Mitä me voimme oppia Jaredin veljen esimerkistä
omien ongelmiemme ratkaisemisesta?

• Mitä Jaredin veli teki suuren uskonsa vuoksi Jeesukseen Kristukseen
saadakseen valoa laivoihin? (Et. 3:1, 4–5) Kuinka Jeesus Kristus auttoi
häntä? (Et. 3:6) Kuinka me voimme harjoittaa uskoamme Jeesukseen
Kristukseen?

• Mitä Jaredin veli näki, kun kivet valaistiin? (Et. 3:6–8) Miksi Jaredin veli
pystyi näkemään Jeesuksen Kristuksen? (Et. 3:9–15) Mitä Jaredin veli
oppi Jeesuksen Kristuksen ruumiista? (Et. 3:6, 15–17) Auta lapsia
ymmärtämään, että Jaredin veli näki Jeesuksen Kristuksen henki-
persoonan, joka näytti hyvin samanlaiselta kuin se fyysinen ruumis, jonka
Jeesus sai tullessaan maan päälle.

• Mitä ongelmia jaredilaisilla oli, kun he ylittivät valtamerta? Kuinka Herra
auttoi heitä? Mitä jaredilaiset tekivät? (Et. 6:5–9)

• Mitä jaredilaiset tekivät heti, kun he pääsivät luvatun maan rannalle?
(Et. 6:12–13) Mistä siunauksista te olette kiitollisia? Kuinka me voimme
osoittaa taivaalliselle lsälle, että me olemme kiitollisia siunauksistamme?

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä
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Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Näytä muutamia esineitä tai kuvia esineistä kuten karttaa, kompassia,
taskulamppua jne. Pyydä lapsia keskustelemaan siitä, kuinka kukin esine
opastaa meitä. Näytä kuvaa Jeesuksesta Kristuksesta ja keskustelkaa
siitä, kuinka me saamme hengellistä opastusta elämäämme.

2. Kerratkaa neljäs uskonkappale ja keskustelkaa siitä. Näytä kuvaa
Jeesuksesta Kristuksesta, ja kysy lapsilta, mistähän syystä usko Herraan
Jeesukseen Kristukseen on evankeliumin ensimmäinen periaate.
Keskustelkaa siitä, miksi meillä täytyy olla uskoa, ennen kuin me voimme
tehdä parannuksen, mennä kasteelle ja saada Pyhän Hengen lahjan.
Anna lasten kertoa esimerkkejä siitä, kuinka usko Jeesukseen
Kristukseen parantaa tekojamme ja käytöstämme. Tähdennä sitä suurta
voimaa, jonka me voimme saada, kun me saamme lisää uskoa Häneen.

3. Piirrä tauluun tai pahviin 9-osainen ruudukko. Jaa luokka kahteen
ryhmään ja anna toiselle merkiksi x, toiselle o. Jos ryhmä vastaa
esittämääsi kysymykseen oikein, se saa valita, mihin ruutuun sen merkki
kirjoitetaan. Tarkoitus on saada kolme merkkiä peräkkäin. Jos vastaus
on väärä, vastapuoli saa mahdollisuuden vastata samaan kysymykseen.
(Ks. ohjeita oppiaiheesta 18.) Seuraavassa on joitakin kertauskysymyksiä
jaredilaisista (voit itse tehdä lisää samanlaisia):

Kuinka monta kiveä kuhunkin laivaan pantiin? (Kaksi.)

Kuinka kauan Jaredilta, hänen veljeltään ja heidän perheiltään kesti
valtameren ylitys? (Melkein vuoden.)

Minkä niminen oli se korkea torni, jota jumalattomat ihmiset
rakensivat? (Babylonin torni.)

Miksi Jaredin veli valmisti kuusitoista pientä kiveä? (Saadakseen
valonlähteen matkalle.)

Kuinka Jeesus Kristus sai kivet valaisemaan? (Voimallaan
koskettamalla niitä sormellaan.)

4. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Oon lapsi Jumalan” (Lasten
laulukirja, s. 2).

Oppiaiheen päätös

Todista, että jokainen lapsi voi saada Pyhän Hengen opastusta, jos hän
elää kelvollisena saamaan Hengen elämäänsä.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdan Et. 3:6–16 kotona oppiaiheen
kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettuab
kotilukemista

Todistus

Oppiaihe 40
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Tavoite Auttaa jokaista lasta voittamaan pahuus omassa elämässään kuuntelemalla
ja tottelemalla profeettoja.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohdat Et. 2:10–12; 11:1–5; 12:1–5; 13:13–22; 14:1–2,
21: 15:1–6, 18–34; ja Om. 1:20–21. Tutki sitten oppiaihetta ja päätä,
kuinka haluat opettaa lapsille nämä pyhien kirjoitusten kohdat. (Ks.
”Oppiaiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”,
s. VII.)

2. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

3. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. kuva 4-54, Eter kirjoitti jaredilaisten historian

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Esitä seuraavanlaisia kysymyksiä:

• Mitä tapahtuisi, jos pistäisitte neulalla täysinäistä ilmapalloa?

• Mitä tapahtuisi, jos perheenne lakkaisi kastelemasta jotakin kotonanne
olevaa huonekasvia?

• Mitä tapahtuisi, jos päättäisitte valvoa myöhään, ettekä saisi tarpeeksi
unta?

Sano lapsille, että kaikilla valinnoilla on seuraukset. Seuraus on se, mitä
tapahtuu tekemämme valinnan jälkeen. Pyhät kirjoitukset ja profeettamme
opettavat meitä ajattelemaan valintojemme seurauksia, koska taivaallinen
lsä haluaa, että me teemme hyviä valintoja. Tässä oppiaiheessa kerrotaan
jaredilaisista ja profeetta Eteristä. Eter kertoi jaredilaisille, että elleivät he tee
parannusta, niin kaikki ihmiset tuhoutuvat.

Opeta lapsille kertomus jaredilaisten tuhosta kohdassa ”Valmistelut”
lueteltujen kohtien mukaan. (Ks. pyhien kirjoitusten kohdan opettamiseksi
ehdotettuja tapoja kohdasta ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)
Selitä, että profeetat opettivat ihmisiä uskomaan Jeesukseen Kristukseen ja
tekemään parannuksen, mutta koska ihmiset hylkäsivät profeetat ja
surmasivat heidät, niin viimein koko jaredilainen kansakunta tuhoutui. Käytä
kuvaa sopivassa kohdin.

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Pyhien kirjoitusten
kohta

Huomion
herättäminen

Jaredilaiset hylkäävät
profeetat

Oppiaihe

41

144
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lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Mitä tahdonvapaudella tarkoitetaan? (Vapautta valita.) Miksi taivaallinen
lsä antoi meille tahdonvapauden? Auta lapsia ymmärtämään, että me
kasvamme ja opimme, kun me teemme valintoja. Taivaallinen lsä tiesi,
että jos Hän pakottaa meidät toimimaan tietyllä tavalla, me emme opi
tulemaan Hänen kaltaisikseen.

• Mitä jaredilaiset tekivät profeetoille, jotka ennustivat heidän tuhonsa?
(Et. 11:1–5) Mitä jaredilaiset olisivat voineet tehdä estääkseen tuhonsa?
Sano, että me voimme aina tehdä parannuksen ja välttää seuraukset,
jotka tulevat siitä, että jatkamme synnin tekemistä.

• Kuka oli Koriantumr? (Et. 12:1) Kuka oli Eter? (Et. 12:2) Mitä Eter sanoi
jaredilaisille? (Et. 12:3–4)

• Kuinka ihmiset suhtautuivat Eterin opetuksiin? (Et. 13:13) Missä Eter
piileskeli? (Et. 13:14) Mitä hän teki ollessaan luolassa? Mistähän syystä
jotkut ihmiset kieltäytyvät kuuntelemasta profeettoja?

• Mitä Jeesus Kristus opasti Eterin sanomaan Koriantumrille? (Et.
13:20–21) Miten Koriantumr ja jaredilaiset vastasivat Eterille? (Et. 13:22)

• Mikä suuri kirous tuli maahan ihmisten jumalattomuuden tähden? (Et.
14:1–2, 21; 15:2) Millaistahan olisi elää tällaisten ongelmien parissa?

• Millaiset seuraukset on sillä, että käytämme tahdonvapauttamme
oikeiden valintojen tekemiseen? Pyydä lapsilta esimerkkejä oikeista
valinnoista ja seurauksista. Mitä seurauksia on sillä, että me teemme
vääriä valintoja? Anna esimerkkejä vääristä valinnoista ja niiden
seurauksista.

• Mitä Koriantumr kirjoitti kirjeessään Siisille, vastapuolen sotapäällikölle?
(Et. 15:4) Mitä Siis vastasi? (Et. 15:5) Kuinka Koriantumr ja hänen
väkensä suhtautuivat Siisin väkeen? (Et. 15:6)

• Miksi ihmiset jatkoivat taistelemista? (Et. 15:18-19) Mitä olisi tapahtunut,
jos jaredilaiset olisivat totelleet profeetta Eteriä? (Et. 13:20)

• Ketkä olivat kaksi viimeistä jaredilaista soturia? (Et. 15:29) Kumpi jäi
eloon? (Et. 15:30–32) Kuka löysi Koriantumrin? (Om. 1:20–21) Mitä
profeetta Eter teki aikakirjoille, jotka hän kirjoitti jaredilaisista? (Et. 15:33)
Mikä oli Eterin viimeinen todistus? (Et. 15:34) Minkä pitäisi olla meidän
elämämme tärkein tavoite?

• Miltähän teistä olisi tuntunut, jos te olisitte olleet Eter ja nähneet kansan
tuhoutuvan tottelemattomuuden tähden?

• Mitä jaredilaiset olisivat voineet tehdä välttääkseen tämän suuren
murhenäytelmän? Kuinka elävien profeettojen seuraaminen auttaa meitä
nyt? Mitä elävät profeetat ovat opettaneet tänä aikana? Mitä siunauksia
me saamme, jos me noudatamme heidän neuvojaan?

Voit käyttää 3. toimintaehdotusta tämän oppiaiheen kertauksena.

Oppiaihe 41
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Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Kerro viimeisimmistä ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista
apostolin koorumin konferenssipuheista, jotka sopivat luokkasi lapsille.
Kysy lapsilta, kuinka he voivat seurata eläviä profeettoja, ja kirjoita heidän
ehdotuksensa tauluun. Pyydä lapsia valitsemaan yksi tapa, jolla he voivat
seurata profeettoja tulevalla viikolla.

2. Kirjoita sanan kuuliaisuus kirjaimet erillisiin paperilappuihin ennen
oppitunnin alkua ja kätke ne ympäri luokkaa. Sano lapsille, että olet
piilottanut kirjaimia. Anna ohjeita kunkin kirjaimen löytämiseksi. Kun
kaikki kirjaimet on löydetty, pane ne lattialle tai tauluun ja muodosta sana
kuuliaisuus. Kysy, kuinka he löysivät kaikki kirjaimet. Opeta lapsille, että
taivaallinen lsä haluaa meidän olevan kuuliaisia. Se on yksi tärkeimmistä
syistä, miksi me olemme täällä maan päällä. Taivaallinen lsä haluaa, että
me käytämme tahdonvapauttamme ja valitsemme kuuliaisuuden kirkon
johtajien neuvoille. Kysy lapsilta, mikä heidän mielestään on tärkein
seikka, jonka avulla he voivat olla onnellisia. Viittaa jälleen kirjaimiin, joista
muodostuu sana kuuliaisuus. Selitä, että taivaallinen lsä kertoo meille
pyhissä kirjoituksissa ja kirkkonsa johtajien kautta, mitä Hän haluaa
meidän tekevän. Kun me käytämme tahdonvapauttamme olemalla
kuuliaisia ja teemme, mitä Hän sanoo, Hän auttaa meitä olemaan
onnellisia.

3. Valmista seuraavat sanaliuskat:
vanhurskaus
siunaukset
vauraus
ylpeys
jumalattomuus
kärsimys tai tuho
nöyryys
parannus

Sano, että kautta aikojen taivaallinen lsä on siunannut vauraudella niitä,
jotka ovat olleet vanhurskaita. Valitettavasti tämä vauraus voi johtaa
ylpeyteen ja jumalattomuuteen ja joskus täydelliseen tuhoon.

Sano, että näin kävi jaredilaisille. Ensin he olivat vanhurskas kansa, ja 
heitä siunattiin ja he vaurastuivat. (Piirrä suuri ympyrä tauluun, ja pyydä 
lapsia kiinnittämään sanaliuskat ”vanhurskaus”, ”siunaukset” ja 
”vauraus” oikeille paikoilleen ympyrään [ks. tauluesitystä].) Sitten 
jaredilaiset ylpistyivät ja hylkäsivät profeetat. Ihmisistä tuli niin jumalat-
tomia, että he tuhoutuivat kokonaan. (Pyydä lapsia kiinnittämään sana-
liuskat ”ylpeys”, ”jumalattomuus”, ”kärsimys tai tuho” oikeille paikoil-
leen ympyrään.) Sano, että jos jaredilaiset olisivat nöyrtyneet ja tehneet
parannuksen, ennen kuin he tuhoutuivat, he olisivat voineet jälleen
nauttia vanhurskaan elämän siunauksista. (Pyydä lapsia kiinnittämään 
sanaliuskat ”nöyryys” ja ”parannus” oikeille paikoilleen ympyrään.)
Auta lapsia ymmärtämään, että tällainen kiertokulku on usein tuttua
omassa elämässämme sekä kansakuntien historiassa.
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4. Pyydä lapsia tekemään oma piirroksensa historian kiertokulusta kotiin
vietäväksi ja näyttämään sitä perheelleen. Lapset voivat tehdä
kiertokulusta henkilökohtaisemman lisäämällä siihen seuraavanlaisia
asioita: ”profeettojen kuunteleminen”, ”vanhempien totteleminen”,
”päivittäiset rukoukset”, ”kiittäminen”, ”palveleminen” jne.

5. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Profeettaa seuraa” (Lasten laulukirja,
s. 58), ”Käskyjä seuraa” (Lasten laulukirja, s. 68) tai ”Kuin Nefi muinoin”
(Lasten laulukirja, s. 92).

Oppiaiheen päätös

Todista, että jos me kuuntelemme taivaallisen lsän profeettoja ja
seuraamme heitä, meitä siunataan ja me voimme voittaa pahan.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdat Et. 13:13–22 ja 15:33–34 kotona
oppiaiheen kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus

parannus

kärsimys tai
tuho

nöyryys

siunaukset

ylpeys

vauraus

jumalattomuus

vanhurskaus

H ISTO RIAN

KIERTO KULKU

Oppiaihe 41
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Tavoite Auttaa lapsia valitsemaan hyvä pahan sijaan, niin että heitä voidaan siunata
Kristuksen puhtaalla rakkaudella.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohdat Morm. 8:2–6 ja Moro. 1; 7–8. Tutki sitten
oppiaihetta ja päätä, kuinka haluat opettaa lapsille nämä pyhien
kirjoitusten kohdat. (Ks. ”Oppiaiheiden valmistaminen” , s. VI, ja ”Pyhien
kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)

2. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

3. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. kuva 4-51 , Mormon jättää jäähyväiset kerran suurelle kansalle

(Evankeliumiaiheinen kuvasto 319; 62043)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Näytä kuvaa Mormonista jättämässä jäähyväisiä kerran suurelle kansalle ja
kysy lapsilta, keitä kuvan miehet ovat.

Sano, että Mormon antoi osan pyhistä aikakirjoista pojalleen Moronille
suojellakseen niitä laamanilaisilta ja saadakseen Moronin kirjoittamaan
muistiinpanot valmiiksi. Pyydä lapsia lukemaan Moronin sanat kohdasta
Morm. 8:2–5.

Auta lapsia päättelemään, kuinka kauan suunnilleen Moroni oli yksin,
etsimällä viimeisen nefiläistaistelun vuosi sen sivun alalaidasta, jossa on
Morm. 6. Pyydä sitten lapsia vähentämään tämä vuosi siitä vuodesta, joka
on Moronin kirjan 10. luvun viimeisen sivun alalaidassa. (421 - 385 = 36
vuotta.)

Kysy lapsilta, kuinka kauan he ovat olleet joskus yksin. Auta heitä
kuvittelemaan, millaista olisi olla yksin 36 vuotta.

Sano, että Moroni kärsi monia vaikeuksia kirjoittaessaan kultalevyjä
valmiiksi, niin että ne voisivat tulla tuleville sukupolville Mormonin Kirjana ja
auttaa meitä tulemaan enemmän Jeesuksen Kristuksen kaltaisiksi.

Voit myös käyttää 1. toimintaehdotusta huomion herättämisessä.

Opeta lapsille kertomus Moronista, joka eli yksin erämaassa ja kirjoitti
isänsä sanat kultalevyihin, kohtien Morm. 8:2–6 ja Moro. 1; 7–8 mukaan.
(Ks. pyhien kirjoitusten kohdan opettamiseksi ehdotettuja tapoja kohdasta
”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)

Pyhien kirjoitusten
kohta

Huomion
herättäminen

Moroni ja hänen
kirjoituksensa

Oppiaihe

42
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Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Moroni päätti nefiläisten aikakirjan ja kirjoitti myös lyhyen historian
toisesta kansakunnasta. Keitä he olivat? (Moro. 1:1)

• Mitä Moroni ajatteli Jeesuksesta Kristuksesta? (Moro. 1:2–3) (Voit
todistaa Jeesuksesta Kristuksesta) Kuinka todistus Jeesuksesta
Kristuksesta auttaa meitä valitsemaan oikein?

• Mitä Moroni kirjoitti hyvän tekemisestä? (Moro. 7:6–8) Miksi on tärkeätä
tehdä ystävällisiä tekoja oikealla asenteella? Mitä lahjoja meidän on
Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseninä käsketty antaa? (Palvelemisen,
rakkauden, kuuliaisuuden, kymmenysten, paastouhrien lahjoja.)

• Mitä Moroni kirjoitti rukoilemisesta? (Moro. 7:9) Miten me voimme tehdä
rukouksistamme vilpittömämpiä?

• Mikä henki meille kaikille on annettu, niin että me voimme erottaa hyvän
pahasta? (Moro. 7:15–18. Sano, että Kristuksen valkeutta sanotaan
usein omaksitunnoksi.) Mitä lisäapua taivaallinen lsä lähettää meille, kun
meidät kastetaan? (Pyhän Hengen lahjan.) Kuinka me voimme käyttää
tätä tietoa päätösten tekemiseen? (Ks. toimintaehdotus 2.)

• Mitä Mormon kirjoitti rakkaudesta? (Moro. 7:45, 47. Ks. toiminta-
ehdotukset 3 ja 4.) Miksi on tärkeätä, että meissä on rakkautta?
(Moro. 10:21)

• Miten me voimme saada Kristuksen puhtaan rakkauden? (Moro. 7:48)
Mitä siunauksia meille luvataan, jos meillä on Kristuksen puhdas
rakkaus?

• Mitä Moroni kirjoitti pienten lasten kastamisesta? (Moro. 8:8-10) Mitä
vastuullisuudella tarkoitetaan? (Että pystyy erottamaan hyvän pahasta ja
olemaan vastuussa valinnoistaan.) Missä iässä me olemme vastuullisia
teoistamme? (Kahdeksanvuotiaina; ks. LK 68:25, 27)

• Millä tavoin nefiläisten ja jaredilaisten historia olisi voinut olla toisenlainen,
jos he olisivat käyttäneet rakkauden periaatteita elämässään?

Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Tätä toimintaa varten tarvitset palan peltiä ja naulan. (Voit käyttää esim.
suuren säilykepurkin kantta. Peitä kaikki terävät reunat teipillä.) Pyydä
lapsia vuorollaan kaivertamaan naulalla kirjain tai kaksi seuraavista
sanoista: Nyt minä, Moroni... peltiin tai metalliin. Kerro, kuinka arvostat
Mormonin Kirjan aikakirjojen pitäjiä, jotka kaiversivat Jumalan sanat
metallilevyihin.

2. Käytä seuraavia tai samantapaisia esimerkkejä valinnoista, jotka sopivat
luokallesi. Pyydä lapsia käyttämään kohtaa Moro. 7:16 apunaan, kun he
valitsevat hyvän ja pahan välillä.

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Oppiaihe 42
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Olet pelaamassa palloa ystäviesi kanssa, kun lapsi, joka ei ole mikään
hyvä pelaaja, haluaa tulla joukkueeseenne. Ystäväsi sanovat, että jos
hän pelaa joukkueessanne, te häviätte. Haluat sanoa lapselle, ettei
hän voi pelata kanssanne. Kysy itseltäsi: ”Kehottaako tämä valinta
minua tekemään hyvää ja uskomaan Jeesukseen Kristukseen?”

Katselet elokuvaa, jossa on sopimaton kohtaus, joka kestää vain
muutaman sekunnin. Sinusta on noloa lähteä elokuvista. Kysy
itseltäsi: ”Kehottaako tämän elokuvan katsominen minua tekemään
hyvää ja uskomaan Jeesukseen Kristukseen?”

Olet kaupassa, kun kassanhoitaja tekee virheen eikä veloita sinulta
oikeaa summaa tavarasta, jonka ostat. Tiedät, että tavara on kalliimpi
kuin mitä maksoit siitä, mutta kassa teki virheen. Kysy itseltäsi:
”Kehottaako väärän summan maksaminen minua tekemään hyvää ja
uskomaan Jeesukseen Kristukseen?”

Piispasi on pyytänyt sinua lukemaan Mormonin Kirjaa joka päivä.
Joskus sinun on vaikea ymmärtää pyhien kirjoitusten sanoja. Kysy
itseltäsi: ”Kehottaako pyhien kirjoitusten lukeminen joka päivä minua
tekemään hyvää ja saako se minut uskomaan Kristukseen?”

3. Selitä kohdasta Moro. 7:45 löytyvät rakkauden ominaisuudet sellaisin
sanoin, että lapset ymmärtävät ne. Voit pyytää lapsia etsimään Moronin
kirjoituksesta selitystäsi vastaavan ilmaisun.

pitkämielinen: on kärsivällinen
lempeä: ei ole julma tai ilkeä, vaan rakastava
ei kadehdi: ei ole kateellinen tai mustasukkainen
ei pöyhkeile: on nöyrä, ei ylpeä
ei etsi omaansa: on epäitsekäs
ei katkeroidu: ei suutu helposti, antaa nopeasti anteeksi
ei muistele pahaa: on luottavainen, etsii hyvää
iloitsee totuudesta: on rehellinen
kaikki se peittää: on kuuliainen
kaikki se uskoo: on uskollinen
kaikki se toivoo: on toiveikas, luottavainen
kaikki se kärsii: on kärsivällinen, sisukas

4. Moronilla oli Kristuksen puhdas rakkaus. Auta lapsia huomaamaan
seuraavista esimerkeistä Moronin osoittamaa rakkautta, tai käytä
seuraavia esimerkkejä, kun kerrot lapsille kertomuksen Moronista.

Pitkämielinen: Moroni eli yksin 36 vuotta kirjoittaen kärsivällisesti
aikakirjoja. (Morm. 8:5)

Lempeä: Moroni rukoili meidän puolestamme, ja Hän rakasti veljiään.
(Et. 12:36, 38)

Ei kadehdi: Moroni näki meidän päivämme ja antoi neuvon, ettemme
olisi kateellisia emmekä ylpeitä. (Morm. 8:35–37)

Ei pöyhkeile: Moroni oli nöyrä, koska hän oli mielestään huono
kirjoittamaan. (Et. 12:23–25)

Ei etsi omaansa: Moroni työskenteli epäitsekkäästi ja rukoili meidän
puolestamme, niin että meillä olisi tieto Jeesuksesta Kristuksesta.
(Morm. 9:36; Et. 12:41)

34594_130 Body.pdf   12/10/12   2:31 PM   - 164 -    ( )



151

Ei katkeroidu: Moroni antoi anteeksi vihollisilleen ja kirjoitti uutterasti
sitä, minkä hän toivoi olevan arvokasta heille. (Moro. 1:4)

Ei muistele pahaa: Moroni kehotti meitä pitämään kiinni hyvästä ja
karttamaan pahaa. (Moro. 10:30)

Iloitsee totuudesta: Moroni oli rehellinen. (Moro. 10:27)

Kaikki se kestää: Koska Moroni ei kieltänyt Jeesusta Kristusta, hänen
täytyi paeta yksin turvaan. (Moro. 1:2–3)

Kaikki se uskoo: Moroni kehotti meitä uskomaan Jeesukseen
Kristukseen. (Morm. 9:21) Niin suuri oli Moronin usko, että hän näki
Kristuksen kasvoista kasvoihin. (Et. 12:39)

Kaikki se toivoo: Moroni ymmärsi toivon tärkeyden. (Et. 12:32)

Kaikki se kärsii: Moroni oli uskollinen loppuun asti. (Moro. 10:34)

5. Moroni sai kirjeen isältään, kun hänet kutsuttiin profeetaksi. Kirjeessään
Mormon kertoi rakastavansa ja arvostavansa poikaansa ja olevansa
hänestä huolissaan (ks. Moro. 8:2–3). Pyydä ennen oppituntia kunkin
lapsen vanhempaa, aikuista sukulaista tai ystävää kirjoittamaan kirje,
jossa hän kertoo rakkaudestaan ja arvonannostaan lasta kohtaan. Anna
nämä kirjeet lapsille, kun kerrot rakkaudesta, jota Mormon tunsi
poikaansa Moronia kohtaan. Sano, että Moroni arvosti kirjettään; hän otti
sen mukaansa paetessaan vihollistensa luota. Ehdota, että lapset
säästävät kirjeensä, niin että ne muistuttavat heitä tekemään sellaista,
mikä on mieluista heidän vanhemmilleen ja Herralle.

6. Kerratkaa kolmastoista uskonkappale.

7. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Kuin Jeesus mä olla tahdon” (Lasten
laulukirja, s. 40).

Oppiaiheen päätös

Ilmaise kiitollisuutesi Moronista ja todista hänen kirjoitustensa
totuudellisuudesta. Todista, että vähä vähältä meistä jokaisesta voi tulla
enemmän Kristuksen kaltainen.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdat Moro. 1; 7:5–19, 43–48 kotona
oppiaiheen kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus

Oppiaihe 42
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Tavoite Kannustaa jokaista lasta uskomaan Jeesukseen Kristukseen.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohdat Et. 12:6–41 ja Moro. 7:21–28, 33–34. Tutki sitten
oppiaihetta ja päätä, kuinka haluat opettaa lapsille nämä pyhien
kirjoitusten kohdat. (Ks. ”Oppiaiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien
kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)

2. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

3. Valmista seuraavat kuusi sanaliuskaa (kohdasta Et. 12:6) huomion
herättämistä varten:

Usko on
toivo
siita
mikä
ei
näy

4. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. kuva 4-9, Jeesus Kristus (Evankeliumiaiheinen kuvasto 240; 62572)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Kiinnitä sanaliuska ”Usko on” sekä Jeesuksen Kristuksen kuva tauluun tai
seinään ennen oppitunnin alkua. Kiinnitä kukin seuraavista uskon
määritelmää koskevista viidestä sanaliuskasta muutamien lasten tuolien
alle.

Pyydä lapsia etsimään sanaliuskat ja tuomaan ne luokan eteen ja
panemaan ne oikeaan järjestykseen.

Lukekaa valmis pyhien kirjoitusten kohta ja keskustelkaa siitä (Et. 12:6).

• Mitä sellaista haluaisitte nähdä, mitä ette ole nähneet? Mistä te tiedätte,
että se on olemassa?

• Mistä me tiedämme, että Jeesus Kristus elää, vaikka me emme ole
nähneet Häntä omin silmin?

• Mitä usko Jeesukseen Kristukseen on? (Sitä, että me uskomme Häneen
niin paljon, että me tottelemme Häntä ja pyrimme tulemaan Hänen
kaltaisikseen.)

Huomion
herättäminen

Moroni opettaa uskomaan
Jeesukseen Kristukseen

Oppiaihe

43

152
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• Miten Jeesus Kristus voi auttaa teitä, jos te uskotte Häneen? (Hän voi
lohduttaa, ohjata, antaa rauhaa ja voimaa sekä parantaa.)

Sano, että Mormonin Kirjassa kerrotaan monista ihmisistä, jotka saivat
suuria siunauksia ja tekivät ihmeitä uskonsa tähden Jeesukseen
Kristukseen.

Opeta lapsille Mormonin ja Moronin opetukset uskosta kohdista Moro.
7:21–28, 33–34 ja Et. 12:6–41. (Ks. pyhien kirjoitusten kohdan
opettamiseksi ehdotettuja tapoja kohdasta ”Pyhien kirjoitusten
opettaminen”, s. VII.)

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Mitä me Jeesuksen Kristuksen opetusten mukaan saamme, jos me
uskomme Häneen? (Moro. 7:33) (Ks. toimintaehdotus 1.)

• Mitä Moroni opetti siitä, miten me saamme todistuksen evankeliumista?
(Et. 12:6) Miten uskoa koetellaan?

• Sano, että jokaisella on heikkouksia. Miten usko Jeesukseen Kristukseen
auttaa meitä voittamaan heikkoutemme? (Et. 12:27)

• Mitä meidän on helpompi tehdä, kun me uskomme Jeesukseen
Kristukseen? (Rukoilla, saada vastauksia rukouksiin, tehdä parannus,
mennä kasteelle, seurata Pyhän Hengen kehotuksia, palvella muita,
vastustaa kiusauksia, maksaa kymmenykset, kohdata haasteita, pyytää
anteeksi, käydä kirkossa, noudattaa viisauden sanaa jne.)

• Minkä lupauksen rukouksesta taivaallinen lsä antaa niille, jotka uskovat?
(Moro. 7:26) Kuinka teidän rukouksiinne on vastattu?

Anna lasten kertoa ajatuksiaan Jeesuksesta Kristuksesta. Sano, että nämä
ajatukset osoittavat, että he uskovat Häneen.

Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Kirjoita seuraavien ihmisten nimet erillisiin paperilappuihin ja pane laput
laatikkoon. Pyydä lapsia vuorollaan ottamaan yksi lappu ja kertomaan
siihen sopivan kuvan kera lyhyesti siitä, kuinka ne henkilöt, joiden nimet
ovat paperissa, saivat voimaa, koska he uskoivat Jeesukseen
Kristukseen.

Alma ja Amulek saivat vankilan sortumaan (Al. 14:26–28) Näytä kuva
4-29, Alma ja Amulek lähtevät sortuneesta vankilasta.

Nefi ja Lehi vangittiin, mutta tuli ympäröi heidät. (He. 5:44–52) Näytä
kuva 4-41, Nefi ja Lehi vankilassa.

Ammon pelasti kuningas Lamonin laumat. (Al. 17:29–18:3; 26:12)
Näytä kuva 4-30, Ammon puolustaa kuningas Lamonin laumoja
(Evankeliumiaiheinen kuvasto 310; 62535).

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Pyhien kirjoitusten
kohta

Oppiaihe 43
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Jaredin veli näki Jeesuksen Kristuksen henkiruumiin ja siirsi vuoren.
(Et. 3; 12:30) Näytä kuva 4-52, Jaredin veli näkee Herran sormen
(Evankeliumiaiheinen kuvasto 318; 62478).

Kaksituhatta soturia selvisivät hengissä taistelusta. (Al. 56:44–56)
Näytä kuva 4-40, Kaksituhatta nuorta soturia (Evankeliumiaiheinen
kuvasto 313; 62050).

Nefi sai vaskilevyt. (1. Ne. 4:1–31) Näytä kuva 4-8, Nefi palaa Lehin
luo vaskilevyjen kera.

Liahona johdatti Lehin ja hänen perheensä luvattuun maahan. (1. Ne.
16:28-29; 18:23) Näytä kuva 4-20, Lehi ja hänen kansansa saapuvat
luvattuun maahan (Evankeliumiaiheinen kuvasto 304; 62045).

Jeesus Kristus ilmestyi opetuslapsilleen suuressa voimassa. (Et.
12:31) Näytä kuva 4-45, Jeesus opettaa läntisellä pallonpuoliskolla
(Evankeliumiaiheinen kuvasto 316; 62380).

Abinadi on valmis kuolemaan, koska hänellä on todistus Jeesuksesta
Kristuksesta. (Moosia 17:7–20) Näytä kuva 4-22, Abinadi kuningas
Nooan edessä (Evankeliumiaiheinen kuvasto 308; 62042).

2. Leikkikää leikkiä Kuka minä olen? lasten kanssa. Anna heille seuraavat
vihjeet ja pyydä heitä arvaamaan, kenestä puhut.

Rukoilin koko päivän ja yön, koska uskoin Jeesukseen Kristukseen.
(Enos.)

Uskoni vuoksi enkeli ilmestyi pojalleni ja neljälle Moosian pojalle ja
käski heitä tekemään parannuksen. (Alma.)

Käytin erityistä lippua kannustaakseni kansaani uskomaan
Jeesukseen Kristukseen ja taistelin heidän vapautensa ja perheidensä
puolesta. (Sotapäällikkö Moroni.)

Uskoni vuoksi otin perheeni ja lähdin Lehin ja hänen perheensä
kanssa erämaahan. (lsmael.)

Minulla oli uskoa palata Jerusalemiin hakemaan vaskilevyt. (Nefi.)

Koska uskoin Jeesukseen Kristukseen, näin Hänen sormensa ja sitten
Hänet kokonaan. (Jaredin veli.)

Koska äitimme olivat opettaneet meitä uskomaan Jeesukseen
Kristukseen, me emme saaneet surmaamme taistelussa.
(Kaksituhatta soturia.)

Koska uskoin Jeesukseen Kristukseen ja halusin saarnata Hänen
evankeliumiaan, taistelin rosvojoukkoa vastaan, joka halusi tappaa
kuningas Lamonin lampaat. (Ammon.)

Uskomme vuoksi vankila sortui. (Alma ja Amulek.)

Kun me olimme vankilassa, tuli ympäröi meidät uskomme tähden.
(Nefi ja Lehi.) .

Koska me uskomme Jeesukseen Kristukseen, emme maista
kuolemaa. (Kolme nefiläistä.)

Liahona ohjasi meitä luvattuun maahan sen mukaan, kuinka me
uskoimme Jeesukseen Kristukseen. (Lehi ja hänen perheensä.)
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3. Keskustelkaa siitä, kuinka seuraavat teot auttavat meitä vahvistamaan
uskoamme Jeesukseen Kristukseen:

Pyhien kirjoitusten tutkiminen: Kun opitte Jeesuksesta Kristuksesta ja
siitä, mitä Hän teki, opitte rakastamaan Häntä enemmän ja uskonne
Häneen vahvistuu.

Rukoileminen: Me voimme pyytää taivaallista lsää vahvistamaan
uskoamme Jeesukseen Kristukseen.

Jeesuksen Kristuksen opetusten noudattaminen: Kuuliaisuus Hänen
käskyilleen tuo onnea ja rauhaa.

4. Keskustelkaa neljännestä uskonkappaleesta, ja opetelkaa se ulkoa.
Tähdennä ajatusta, että usko Jeesukseen Kristukseen on evankeliumin
ensimmäinen periaate.

5. Sano, että usko tulee tiedosta ja luottamuksesta. Saadaksemme uskon
Jeesukseen Kristukseen meidän täytyy tulla tuntemaan Hänet. Pyydä
lapsia kertomaan, mitä he tietävät Jeesuksesta Kristuksesta ja miten
nämä tiedot auttavat heitä uskomaan Häneen. Kirjoita vastaukset
tauluun. Mahdollisia vastauksia: Hän on Jumalan Poika, Hän elää, Hän
rakastaa meitä, Hän kuoli meidän vuoksemme, Hän on Vapahtajamme,
Hän on anteeksiantavainen, Hänellä on valta hallita luonnonvoimia, Hän
tietää, mikä on meille parhaaksi, Hän haluaa auttaa meitä palaamaan
luokseen, Hän ja taivaallinen lsä ilmestyivät Joseph Smithille.

6. Valmista sanaliuska ”Me saamme uskoa noudattamalla Herran käskyjä”
ja kiinnitä se tauluun tai seinään.

Pyydä lapsia kertomaan tilanteista, jolloin he ovat noudattaneet käskyjä.
Auta heitä ymmärtämään, että tällaiset valinnat osoittavat uskoa
Jeesukseen Kristukseen. Kiinnitä tauluun tai seinään tyhjiä paperilappuja
toinen toisensa yläpuolelle aivan kuin rakentaisit muuria (tai piirrä muuri
tauluun). Pyydä lapsia sanomaan kunkin tiilen kohdalla jotakin, miten he
voivat rakentaa uskoaan Jeesukseen Kristukseen, kuten rukoilemalla,
pyhiä kirjoituksia lukemalla, maksamalla kymmenykset, näyttämällä
esimerkkiä vanhurskaiden valintojen tekemisestä, tottelemalla
vanhempia, nauttimalla sakramentin, noudattamalla taivaallisen lsän
käskyjä jne.

7. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Usko” (Lasten laulukirja, s. 50),
”Jeesuksen Kristuksen kirkko” (Lasten laulukirja, s. 48) tai ”Hän elää,
Vapahtajani” (MAP-lauluja, 82).

Oppiaiheen päätös

Todista Jeesuksen Kristuksen todellisuudesta ja siitä, että kun me
uskomme Häneen, me saamme voimaa tulla Hänen kaltaisikseen. Kun me
tutkimme, rukoilemme ja noudatamme Hänen käskyjään, uskomme
vahvistuu.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdan Et. 12:6–22, 41 kotona oppiaiheen
kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus

Oppiaihe 43
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Tavoite Kannustaa lapsia hankkimaan omakohtainen todistus Mormonin Kirjasta ja
tutkimaan sitä ja elämään sen opetusten mukaan koko elämänsä ajan.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohdat Moro. 10 ja KH J.S. Hist. 1:30–35, 59–60. Tutki
sitten oppiaihetta ja päätä, kuinka haluat opettaa lapsille nämä pyhien
kirjoitusten kohdat. (Ks. ”Oppiaiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien
kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)

2. Lisälukemista: Morm. 8:1–4, 16 sekä Mormonin Kirjan nimilehti. Huom.:
Nimilehti on käännös kultalevyjen viimeisestä levystä (ks. History of the
church, osa 1, s. 71).

3. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

4. Valmista sanaliuska sanasta todistus.

5. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. kuvat 4-2, Moroni kätkee levyt Kumorankukkulaan (Evankeliumi-

aiheinen kuvasto 320; 62462), 4-55, Moroni ilmestyy Joseph Smithille
tämän makuuhuoneessa (Evankeliumiaiheinen kuvasto 404; 62492),
4-3, Joseph Smith saa kultalevyt (Evankeliumiaiheinen kuvasto 406;
62012) ja 4-56, Enkeli Moroni temppelissä

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Näytä kuvaa Moronista kätkemässä levyjä Kumorankukkulaan. Sano, että
tämä kuva kertoo Moronin maanpäällisen elämän loppuvaiheista. Kerro
lapsille, että myös Mormonin Kirjan tutkiminen yhdessä luokkana on
loppuvaiheissaan.

Kertaa seuraavaa Moronin elämästä:

Moroni oli saanut valmiiksi pyhät aikakirjat. Hänen isänsä Mormon oli
saanut surmansa, hänen sukulaisensa olivat kuolleet, hänellä ei ollut
ystäviä. Taistelukentät olivat täynnä nuolia, miekkoja ja kilpiä. Tuhoa oli
kaikkialla. Vuosia Moroni oli elänyt yksin piileskellen laamanilaisia ja suojellen
pyhiä aikakirjoja. Hän oli lyhentänyt (tehnyt yhteenvedon) 24 kultalevystä
(Eterin kirja) ja päättänyt omat kirjoituksensa isältään saamiinsa levyihin.

Näytä kuvaa ja sano, että Moroni on aikeissa haudata kultalevyt
kivilaatikkoon Kumorankukkulaan. Moroni antoi erityisen lupauksen kaikille
niille, jotka lukevat Mormonin Kirjan. Tämä lupaus on viimeisimpiä asioita,

Huomion
herättäminen

Moroni ja Mormonin 
Kirjan lupaus

Oppiaihe

44

156
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jotka Moroni kirjoitti kultalevyihin. Se on lupaus todistuksen saamisesta
Mormonin Kirjasta.

Kiinnitä sanaliuska ”todistus”. Kerro lapsille, että tässä oppiaiheessa he
huomaavat, miten he voivat saada todistuksen Mormonin Kirjasta (ks.
toimintaehdotus 1). He oppivat myös, minkä lupauksen Moroni antoi meille.

Opeta kertomus siitä, miten Moroni täytti isänsä käskyn saattaa pyhät
aikakirjat päätökseen, hänen lupauksestaan uskollisille ja jäähyväisistään
kohdasta Moro. 10, sekä siitä, kuinka hän kätki aikakirjat maahan ja ilmestyi
1 400 vuotta myöhemmin Joseph Smithille kohdan KH J.S. Hist. 1:30–35,
59–60 mukaan. (Ks. pyhien kirjoitusten kohdan opettamiseksi ehdotettuja
tapoja kohdasta ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.) Käytä kuvia
sopivissa kohdin.

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Mitä Moroni halusi meidän muistavan? (Moro. 10:3)

• Mitä meidän Moronin ohjeen mukaan pitäisi tehdä, että saisimme selville,
onko Mormonin Kirja totta? (Moro. 10:4)

• Kuka auttaa meitä tietämään, että Mormonin Kirja on tosi? (Moro. 10:5)

• Mitä Moroni lupasi meille? (Ks. toimintaehdotus 4.)

• Kuinka me voimme tunnistaa Pyhän Hengen voiman, kun Hän todistaa
meille, että Mormonin Kirja on totta? (Sano, että Herra antaa meille
vastauksia useimmiten tunteidemme välityksellä. Pyhä Henki antaa usein
meille rauhan tunteen, että jokin on oikein ja hyvää. Se voi olla lämmin
tunne sisimmässämme.)

• Mikä on tärkein asia, mitä voitte oppia tutkimalla Mormonin Kirjaa? (Että
Jeesus on Kristus. [Ks. Mormonin Kirjan nimilehti.])

• Mitä Moroni sanoi Mormonin Kirjan esiintulosta? (Morm. 8:16) Millä
valtuudella Mormonin Kirja tulisi esiin?

• Kuka sai kultalevyt ja käänsi ne Mormonin Kirjaksi?

• Mikä on meidän Mormonin Kirjaa koskeva velvollisuutemme nyt, kun
Mormonin Kirjan profeetat ja profeetta Joseph Smith ovat päättäneet
työnsä? (Tutkia sitä, saada todistus siitä, elää sen opetusten mukaan ja
kertoa todistuksestamme muille.)

Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Valmista seuraavat sanaliuskat: ”lue”, ”muista”, ”tutkistele” ja ”rukoile”.
Anna lasten vuorollaan kääntää sanaliuskat näkyviin ja kerrata vaiheet,
jotka Moroni antoi todistuksen saamisesta. Keskustelkaa siitä, kuinka
lapset voivat käyttää näitä vaiheita oman todistuksen saamiseen:

Todistuksen saaminen Mormonin Kirjasta
Lue (Sano, että ensimmäinen vaihe todistuksen saamiseksi Mormonin
Kirjasta on lukea ja tutkia sitä.)

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Pyhien kirjoitusten
kohta

Oppiaihe 44
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Muista (Moroni sanoi, että meidän tulee muistaa, kuinka ystävällinen ja
armelias Jeesus Kristus on, ja meidän sydämemme tulee täyttyä
kiitollisuudesta Häntä kohtaan. Tämä rakkaus ja kiitollisuus valmistavat
meitä saamaan ilmoituksen hengen.)

Tutkistele (Meidän täytyy tutkistella eli ajatella sydämessämme ja
mielessämme sitä, mitä me olemme oppineet Jeesuksesta Kristuksesta
ja Hänen opetuksistaan Mormonin Kirjassa.)

Rukoile (Meidän tulee rukoilla vilpittömästi ja kysyä Jumalalta,
iankaikkiselta lsältä, Jeesuksen Kristuksen nimessä, onko Mormonin
Kirja tosi.)

2. Lue lapsille seuraavat presidentti Ezra Taft Bensonin, kirkon
kolmannentoista presidentin, sanat:

”On kolme tärkeää syytä, miksi myöhempien aikojen pyhien tulee tutkia
Mormonin Kirjaa koko elämänsä ajan.

Ensimmäiseksi, Mormonin Kirja on uskontomme lakikivi. . . 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
todistuksessamme Kristuksesta. Se on oppimme lakikivi. Se on
todistuksemme lakikivi. . .

Toinen suuri syy . . . on se, että se on kirjoitettu meidän aikaamme
varten. . .

Kolmas syy . . . [on se, että] sen avulla me pääsemme lähemmäksi
Jumalaa. . .

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.” (”Mormonin Kirja – uskontomme lakikivi”, Valkeus, tammikuu
1987, s. 3, 4)

3. Näytä kuvaa enkeli Moronista temppelissä. Sano, että me opimme
kohdista Ilm. 14:6 ja LK 133:36, että enkeli (Moroni) palautti ”ikuisen
evankeliumin” maailmaan. Pyydä lapsia katsomaan Moronin kultaista
patsasta monen temppelimme huipulla ja muistamaan Moronia, joka ei
koskaan hylännyt todistustaan Jeesuksesta Kristuksesta: ”Enkä minä,
Moroni, tahdo kieltää Kristusta.” (Moro. 1:3)

4. Pyydä lapsia lukemaan Mormonin Kirjan lupaus (Moro. 10:4–5) tai
kahdeksas uskonkappale ja opettelemaan ne ulkoa joko kokonaan tai
osittain.

5. Sano, että kun me saamme todistuksen Mormonin Kirjasta, me saamme
todistuksen myös siitä, että

Jeesus on Kristus;
Joseph Smith on Jumalan profeetta ja että
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on tosi
Jumalan kirkko.
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6. Pyydä lapsia kertomaan lempikohtiaan Mormonin Kirjasta. (He voivat
näytellä kertomukset.) Kysy heiltä, mitä tärkeitä opetuksia he ovat
oppineet kustakin kohdasta.

7. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Tutki ja rukoile” (Lasten laulukirja,
s. 66).

Oppiaiheen päätös

Todista, että Moronin lupaus kohdassa Moro. 10:3–5 pitää paikkansa ja
että jokainen lapsi luokassasi voi saada oman todistuksen siitä, että
Mormonin Kirja on totta.

Pyydä lapsia todistamaan Mormonin Kirjasta.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdan. Moro. 10:1–5 kotona oppiaiheen
kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus

Oppiaihe 44
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Tavoite Opettaa lapsille, että Mormonin Kirja on toinen pyhä kirjoitus, joka todistaa
Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksesta.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen kohdat Al. 11:40–45; 40; ja 3. Ne. 11:1–17. Tutki sitten
oppiaihetta ja päätä, kuinka haluat opettaa lapsille nämä pyhien
kirjoitusten kohdat. (Ks. ”Oppiaiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien
kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)

2. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

3. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. Raamattu
c. hansikas tai sukka
d. kuvat 4-49, Ylösnoussut Jeesus Kristus (Evankeliumiaiheinen kuvasto

239; 62187), ja 4-45, Jeesus opettaa läntisellä pallonpuoliskolla
(Evankeliumiaiheinen kuvasto 316; 62380)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

(Ellei sinulla ole hansikasta tai sukkaa, voit käyttää 2. toimintaehdotusta
huomion herättämiseen.)

Nosta kätesi ja sano, että se edustaa henkeä, joka on ruumiissamme. Käsi
voi liikkua. Nosta hansikasta (sukkaa) ja sano, että se edustaa fyysistä
ruumistamme. Kun me synnymme, henki ja ruumis liittyvät väliaikaisesti
yhteen, ja henki antaa ruumiille elämän. Ruumis ei voi liikkua itsekseen.
Mutta aivan samalla tavoin kuin hansikas pannaan käteen, ruumis tulee
eläväksi ja voi liikkua, kun henki tulee ruumiiseen. (Pane hansikas käteesi.)
Meillä kaikilla on henki ja ruumis. Sano, että kun me kuolemme, henki eroaa
ruumiista. (Riisu hansikas kädestäsi.) Voiko ruumis liikkua tai olla elossa
ilman henkeä? Voiko henki liikkua ja olla elossa kuolemamme jälkeen?
(Liikuta kättäsi ja sormiasi.) Ylösnousemuksessa ruumis ja henki yhdistyvät
jälleen. (Vedä hansikas takaisin käteesi.) Jokainen, joka elää maan päällä,
nousee ylös kuolleista. Jeesus Kristus oli ainoa, jonka ansiosta me voimme
nousta kuolleista. (Mukailtu Boyd K. Packerin puheesta ”Katsokaa
pienokaisianne”, Valkeus, 1974, s. 77–79.)

Huomion
herättäminen

Mormonin Kirja on todistus
Jeesuksen Kristuksen

ylösnousemuksesta
(pääsiäinen)

Oppiaihe

45
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Mikä on todistaja? odistaja on henkilö tai asia, joka kertoo, että jokin asia
on totta tai tapahtunut.) Uusi Testamentti Raamatussa on pyhä kirjoitus,
joka todistaa siitä, että Jeesus Kristus nousi kuolleista ja toi
ylösnousemuksen kaikille ihmisille. Mikä on toinen pyhä kirjoitus, joka
todistaa ylösnousemuksesta?

Opeta Mormonin Kirjan kohdat Al. 11:40–45; 40; ja 3. Ne 11:1–17
ylösnousemuksesta. (Ks. pyhien kirjoitusten kohdan opettamiseksi
ehdotettuja tapoja kohdasta ”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.)
Tähdennä ajatusta, että Mormonin Kirja on pyhä kirjoitus, joka todistaa
Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksesta. Käytä kuvia sopivissa kohdin.

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä. kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Kuinka Jeesus Kristus kuoli? (Luuk. 23:33; 2. Ne. 10:3) Auta lapsia
ymmärtämään, että meitä kohtaan tuntemansa suuren rakkauden vuoksi
Jeesus Kristus halusi aikaisemmassa olemassaolossa vapaaehtoisesti
tulla Vapahtajaksemme. Hän tiesi, että Hänen täytyi kuolla, niin että
taivaallisen lsän suunnitelma voisi toimia meidän hyväksemme.

• Mitä Jeesukselle Kristukselle tapahtui kolmantena päivänä siitä, kun Hän
oli kuollut? (1. Kor. 15:4; Moosia 3:10) Missä Hänen henkensä oli nuo
kolme päivää? (1. Piet. 3:18-19; LK 138:11–12, 18) Mihin meidän
henkemme menee kuolemamme jälkeen? (Al. 40:12)

• Mikä on ylösnousemus? (Al. 11:43; 40:18) Viittaa huomion herättämis-
toimintaan ja sano, että ylösnousemuksella tarkoitetaan sitä, kun henki ja
ruumis yhtyvät eivätkä enää koskaan eroa.

• Mistä Jerusalemin asukkaat tiesivät, että Jeesus Kristus oli noussut
kuolleista? (1. Kor. 15:5–7) Mistä Amerikassa asuvat nefiläiset tiesivät,
että Jeesus Kristus oli noussut kuolleista? (3. Ne. 11:8-10) Keneksi
nefiläiset ensin luulivat Jeesusta Kristusta, kun he näkivät Hänet? (3. Ne.
11:8) Miksi Jeesus halusi, että nefiläiset koskettaisivat hänen käsissään
ja jaloissaan olevia naulojen jälkiä? (3. Ne. 11:14–15) Miltä teistä olisi
tuntunut, jos te olisitte olleet niiden joukossa, jotka näkivät ylösnousseen
Kristuksen?

• Mistä te voitte tietää, että Jeesus Kristus nousi kuolleista? (Saamalla
todistuksen siitä.)

• Millainen Vapahtajan ylösnoussut ruumis oli, kun Hän kävi nefiläisten
luona? (3. Ne. 11:15)

• Ketkä muut nousivat kuolleista? (1. Kor. 15:20–22; Al. 40:4) Millainen
meidän ruumiimme on, kun me nousemme kuolleista? (Al. 11:43–45;
40:23) Voit mainita, että kaikki ne vammat tai rajoitukset, joita meillä ehkä
on, ovat vain maanpäällisen elämän ajan. Meidät tehdään kokonaisiksi ja
täydellisiksi ylösnousemuksessa.

• Kuinka Mormonin Kirja todistaa Jeesuksen Kristuksen ylösnouse-
muksesta? Miksi taivaallinen lsä haluaa, että meillä on sekä Raamattu
että Mormonin Kirja? (2. Ne. 29:8)

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Pyhien kirjoitusten
kohta

Oppiaihe 45
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• Kuinka me voimme saada tiedon ylösnousemuksesta, vaikka useimmat
meistä eivät ole nähneet ylösnoussutta Jeesusta Kristusta kuten
apostolit ja nefiläiset? (Pyhistä kirjoituksista ja Pyhän Hengen kautta. [Ks.
Moro. 10:4–5.])

Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Selitä, että Jeesus Kristus haluaa, että jokainen meistä tietää, että Hän
on noussut kuolleista ja elää tänäkin päivänä. Kysy lapsilta, mistähän
syystä Jeesus haluaa meidän tietävän tämän. Heidän vastauksensa
voivat olla seuraavankaltaisia:

Että me saisimme rauhan tietäessämme, että kuoleman jälkeen me
elämme vielä ja että eräänä päivänä ruumiimme ja henkemme yhtyvät
jälleen. . .

Innoittamaan meitä noudattamaan käskyjä, niin että me voimme olla
todella onnellisia ja elää taivaallisen lsän kanssa seuraavassa elämässä.

Lohduttamaan meitä tiedolla, että kun joku rakkaistamme kuolee, hän
herää jälleen eloon jonakin päivänä.

2. Kirjoita tauluun sana, joka tuo mieleen jonkin vähän aikaa sitten
tapahtuneen suuren uutisen tai sanomalehden otsikon. Kerro, miksi olet
kiinnostunut siitä. Kysy lapsilta, mikä heidä n mielestään on suurin
uutinen, mitä on koskaan ilmoitettu maailmalle. Kirjoita lasten vastaukset
tauluun. Keskustelkaa siitä, mikä olisi toisin, elleivät nämä tapahtumat
olisi koskaan tapahtuneet. Miksi uutinen siitä, että Jeesus Kristus nousi
kuolleista, on suurin koskaan kerrottu uutinen? Mitä tapahtuisi, ellei
ylösnousemusta olisi tapahtunut? Lukekaa 2. Ne. 9:19–22 ja
keskustelkaa siitä.

3. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Hän antoi Poikansa” (Lasten
laulukirja, s. 20), ”Kai Jeesus elää vieläkin?” (Lasten laulukirja, s. 45) tai
”Jeesus on noussut” (Lasten laulukirja, s. 44).

Oppiaiheen päätös

Todista, että Mormonin Kirja on pyhä kirjoitus, joka todistaa Jeesuksen
Kristuksen ylösnousemuksesta. Todista, että koska Vapahtaja rakasti
meitä, Hän kärsi ja kuoli meidän jokaisen puolesta. Hänen
ylösnousemuksensa ansiosta kaikki ihmiset heräävät jälleen eloon.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdan 3. Ne. 11:8–17 kotona oppiaiheen
kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus
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Tavoite Opettaa lapsille, että Mormonin Kirja on toinen todistus Jeesuksesta
Kristuksesta.

Valmistelut 1. Kertaa rukoillen kohdat 1. Ne. 10:4; 11:13, 15, 18; 2. Ne. 25:19; 29:8;
Moosia 3:5; Al. 7:10; He. 14:2–5; Jes. 7:14; Matt. 1:21 ; 2:1–2, 9–10;
20:19; Luuk. 1:35; 2:8, 10–12; ja Joh. 3:16. Tutki sitten oppiaihetta ja
päätä, kuinka haluat opettaa lapsille nämä pyhien kirjoitusten kohdat.
(Ks. ”Oppiaiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien kirjoitusten
opettaminen”, s. VII.)

2. Valitse ne keskustelukysymykset ja toimintaehdotukset, jotka saavat
lapset mukaan ja auttavat heitä parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

3. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. Raamattu
c. nimilappuja tai huiveja tai vastaavaa lapsille käytettäväksi huomion

herättämiseen liittyvässä toiminnassa
d. kuvat 4-9, Jeesus Kristus (Evankeliumiaiheinen kuvasto 240; 62572);

4-10, Jeesuksen syntymä (Evankeliumiaiheinen kuvasto 200; 62116);
4-21 , Kuningas Benjamin puhuu kansalleen (Evankeliumiaiheinen
kuvasto 307; 62298); 4-42, Samuel Laamanilainen muurilla
(Evankeliumiaiheinen kuvasto 314; 62370); 4-44, Maailmankartta; ja
4-45, Jeesus opettaa läntisellä pallonpuoliskolla (Evankeliumiaiheinen
kuvasto 316; 62380)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Näytä kuva Jeesuksen syntymästä. Sano, että Uudessa Testamentissa
kerrotaan Jeesuksen syntymästä Jerusalemissa. Mormonin Kirja on toinen
pyhä kirjoitus Jeesuksesta Kristuksesta ja kertoo, mitä Amerikassa
tapahtui, kun Jeesus syntyi.

Pyydä neljää lasta esittämään Lehiä (600 eKr.), kuningas Benjaminia
(124 eKr.), Almaa (83 eKr.) ja Samuel Laamanilaista (6 eKr.). Pyydä lapsia
lukemaan kunkin profeetan profetia Jeesuksen Kristuksen syntymästä
seuraavista kohdista: Lehi, 1. Ne. 10:4; kuningas Benjamin, Moosia 3:5;
Alma, Al. 7:10 ja Samuel Laamanilainen, He. 14:2.

Kun kustakin profeetasta puhutaan, anna yhden lapsen pitää profeetan
kuvaa, kun toinen lapsi lukee kohdan.

Huomion
herättäminen

Oppiaihe

46Mormonin Kirja: toinen
todistus Jeesuksesta
Kristuksesta (joulu)
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• Mitä merkkejä Jeesuksen Kristuksen syntymästä annettiin Betlehe-
missä? (Luuk. 2:6–14; Matt. 2:1–2) Mitä merkkejä nähtiin Betlehemissä
ja Amerikassa? (3. Ne. 1:21) Mitä muita merkkejä annettiin Amerikassa?
(3. Ne. 1:15, 19)

Opeta kertomus Jeesuksen Kristuksen syntymästä ja tehtävästä Raamatun
ja Mormonin Kirjan kohtien mukaisesti ja käytä kuvia sopivissa kohdin. (Ks.
pyhien kirjoitusten kohdan opettamiseksi ehdotettuja tapoja kohdasta
”Pyhien kirjoitusten opettaminen”, s. VII.) Tähdennä ajatusta, että Raamattu
kirjoitettiin Jerusalemissa ja sen ympäristössä ja että Mormonin Kirja
kirjoitettiin tuhansien kilometrien päässä Jerusalemista, nimittäin
Amerikassa.

Sano, että monet eri profeetat kirjoittivat Raamatun ja Mormonin Kirjan.
Kun kohtia luetaan tai niistä puhutaan, kerro lapsille, onko ne kirjoittanut
Pyhässä maassa vaikuttanut profeetta, jonka kirjoitukset ovat Raamatussa,
vai Mormonin Kirjan profeetta Amerikassa.

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette yhdessä lasten kanssa viitteet
luokassa, lapset saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Mikä olisi Nefin mukaan Jumalan Pojan nimi, jonka Nefi ilmoitti kuusi
sataa vuotta ennen Vapahtajan syntymää? (2. Ne. 25:19) Mitä Nefi ja
Jesaja profetoivat Vapahtajan äidistä? (1. Ne. 11:13, 18; Jes. 7:14) Mikä
Alman profetian mukaan olisi Jumalan Pojan äidin nimi? (Al. 7:10)

• Kuka oli Jeesuksen lsä? (Luuk. 1:35. Taivaallinen lsä.) Kuka oli Joosef?
(Joosef oli Marian aviomies. Sano, että vaikka taivaallinen lsä oli sekä
Jeesuksen Kristuksen ruumiin että hengen lsä, Joosef hoiti Jeesusta ja
kasvatti hänet niin kuin isä kasvattaisi poikansa.) Mitä enkeli kertoi
Joosefille vauvan nimestä vähän ennen Jeesuksen syntymää? (Matt.
1:21)

• Mitä merkkejä Samuel Laamanilainen antoi Jeesuksen syntymästä?
(He. 14:2–5) Mitä merkkejä annettiin Jerusalemissa? (Luuk. 2:8, 10–12;
Matt. 2:1–2, 9–10)

• Miksi on tärkeätä, että meillä on kaksi pyhää kirjoitusta todistamassa
Jeesuksen Kristuksen syntymästä ja tehtävästä? (2. Ne. 29:8)

• Miksi taivaallinen lsä lähetti Poikansa Jeesuksen Kristuksen maailmaan?
(2. Ne. 9:21–22; 3. Ne. 27:13–14; Joh. 3:16)

• Miten taivaallinen lsä haluaa meidän osoittavan kiitollisuutemme
Jeesuksesta Kristuksesta? (Al. 7:23–24)

Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampaa seuraavista ehdotuksista milloin tahansa
ehdotuksia oppiaiheen aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Anna lasten seurata Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä ja valita
yksilöllinen palvelemisen lahja, jonka he antavat jollekulle jouluna. Anna
jokaiselle lapselle kynä ja paperia, niin että he voivat kirjoittaa lahjansa ja
suunnitella, kuinka he suorittavat palveluksen.

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä

Pyhien kirjoitusten
kohta
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2. Pyydä lapsia kertomaan perheen perinteistä, jotka muistuttavat heitä
Jeesuksen Kristuksen syntymästä ja elämästä. Nuoremmat lapset voivat
piirtää kuvan perheestään osallistumassa tähän perinteeseen.

3. Näytä kuva 4-9, Jeesus Kristus (Evankeliumiaiheinen kuvasto 240;
62572). Anna jokaisen lapsen kertoa joulukokemus, joka auttaa häntä
muistamaan Jeesusta Kristusta koko vuoden ajan.

4. Vertaa joitakin Vapahtajan opetuksia Raamatussa Hänen opetuksiinsa
Mormonin Kirjassa, kuten seuraavia: Matt. 5:16 ja 3. Ne. 12:16; Matt.
7:12 ja 3. Ne. 14:12; sekä Matt. 5:44 ja 3. Ne. 12:44.

5. Oppiaiheen lopussa olevaa kalenteria voidaan käyttää yhdellä tai
useammalla seuraavista tavoista:

Monista kalenteri jokaiselle lapselle, niin että he voivat värittää sen ja
viedä kotiin lahjana perheelleen. Kalenteria voidaan käyttää vuoden
aikana muistuttamaan Jeesuksen Kristuksen seuraamisesta.

Lue ideat lapsille ja anna heidän valita niistä joitakin, jotka he haluavat
toteuttaa.

Monista kalenteri ja leikkaa se osiin. Lapset voivat valita ne ideat, jotka
he haluavat viedä kotiin muistuttamaan lahjasta.

Pyydä lapsia tekemään omat kalenterit käyttäen valmista kalenteria
mallinaan.

Piirrä kalenteri pahviin ja pane näytteille luokkaan.

6. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Tuo pienoinen Jeesus” (Lasten
laulukirja, s. 26) tai ”Hän antoi Poikansa” (Lasten laulukirja, s. 20).

Oppiaiheen päätös

Todista, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika. Kerro siitä, miten kiitollinen
olet Raamatusta ja Mormonin Kirjasta, jotka todistavat Jeesuksen
Kristuksen elämästä ja tehtävästä.

Anna lapsille mahdollisuus kertoa tunteistaan Vapahtajaa kohtaan ja siitä,
mitä Hän merkitsee heille. Anna lapsille kehotus miettiä joulun aikana
Jeesusta Kristusta ja kaikkea sitä, mitä Hän on tehnyt meidän
puolestamme.

Ehdota, että lapset tutkivat kohdat 1. Ne. 11:12–24 ja 2. Ne. 29:8 kotona
oppiaiheen kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Todistus

Oppiaihe 46
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Palvele rakkaudella
LAUANTAISUNNUNTAI MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI

Käy sairaan luona.

Keskity
kuuntelemaan

jotakuta.

Anna anteeksi
jollekulle.

Kehu vilpittömästi
jotakuta.

Soita ja ilahduta
jotakuta.

Kirjoita
lähetyssaarnaajalle.

Leivo
piispakunnalle.

Hymyile.

Lähetä kirje
jollekulle.

Ajattele hyvää
jostakusta.

Vie ruokaa sairaalle.

Tarjoa kyyti
kirkkoon jollekulle.

Leivo ylimääräistä ja
anna se jollekulle.

Halaa jotakuta.

Lue pienelle
lapselle.

Yritä ymmärtää
jonkun tunteita.

Ystävysty jonkun
kanssa.

Toivota joku
tervetulleeksi

kirkkoon.

Kerro ystävällesi,
mistä pidät hänessä.

Tee jollekulle
palvelus.

Osoita jollekulle,
että pidät hänestä.

Hymyile
murjottavalle.

Käy katsomassa
naapurin vanhusta.

Auta kirkossa
kiireistä äitiä, jolla
on pieniä lapsia.

Siivoa huoneesi

pyytämättä.

Pyydä ystäviäsi
perheiltaan.

Tarjoudu hoitamaan
tiskit.

Käytä jotakin kykyäsi
jonkun hyväksi.

Järjestä tarjoilu
perheiltaan.

Sano ”Minä
rakastan sinua”.
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Tavoite Tämän oppiaiheen tarkoituksena on auttaa 11-vuotiaita lapsia ymmär-
tämään pappeuden siunaukset ja velvollisuudet. Se tulee opettaa ennen
kuin ensimmäinen luokkasi lapsista täyttää 12 vuotta.

Valmistelut 1. Tutki rukoillen ”Mormonin Kirjan alkuperä” Mormonin Kirjan alkulehdiltä tai
KH J. S. Hist. 1:29–54, 59, 66–72; LK 13 ja johdanto sekä LK 121:34–46.

2. Tutki oppiaihe ja päätä sitten kuinka aiot opettaa lapsille pyhien
kirjoitusten kohdan. (Ks. ”Oppiaiheiden valmistaminen”, s. VI, ja ”Pyhien
kirjoitusten opettaminen”, s. VII.) Valitse ne keskustelukysymykset ja 
toimintaehdotukset, jotka auttavat lapsia parhaalla mahdollisella tavalla
saavuttamaan oppiaiheen tavoitteen.

3. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja jokaiselle lapselle
b. Opin ja Liittojen Kirja
c. valonlähde kuten taskulamppu, hehkulamppu tai lyhty
d. kuvat 4-9, Jeesus Kristus (Evankeliumiaiheinen kuvasto 240; 62572);

Pappeuden palauttaminen (62341) ja Johannes Kastaja palauttaa
Aaronin pappeuden (Evankeliumiaiheinen kuvasto 407; 62013)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Näytä valoa tuottava esine.

• Miten tämä esine saadaan tuottamaan valoa? Jos sinulla on taskulamppu,
näytä, että tarvitaan paristot, polttimo ja katkaisin, jotta se voisi toimia
ja antaa valoa. Polttimon hehkulankojen on oltava ehjät ja sen tulee olla
kierretty kantaansa, jonka taas on oltava yhteydessä voimanlähteeseen.
Myös katkaisimen tulee olla päälle-asennossa, jotta sähkövirta pääsisi 
polttimoon.

Pyydä luokkasi poikia nousemaan seisomaan. Näillä pojilla on mahdollisuus
saada pappeus, joka on suurempi voima kuin sähkö, sillä pappeus on
voima ja valtuus toimia Jumalan nimessä. Tämän voiman kautta taivaallisen
Isän lapset voivat saada kasteen ja muut kirkon toimitukset. Mutta saa-
dakseen tämän voiman ja käyttääkseen sitä sillä tavalla kuin Jumala on 
tarkoittanut, pojan on oltava kelvollinen ja kunnollisesti valmistautunut.

Opeta Mormonin Kirjan alkulehdiltä kohdasta ”Mormonin Kirjan alkuperä”
tai Kallisarvoisesta Helmestä Joseph Smithin historia 1:29–54, 59, 66–72
kertomus siitä, miten Joseph Smith sai kultalevyt ja kuinka hänet asetettiin
Aaronin pappeuteen. Näytä kuvia sopivissa kohdissa. On ehkä hyvä

Pyhien kirjoitusten
kohta

Huomion
herättäminen

Oppiaihe

47Pappeus voi tuoda 
elämäämme siunauksia
(oppiaihe pappeuteen
valmistautumiseksi)

167

34594_130 Body.pdf   12/10/12   2:31 PM   - 181 -    ( )



168

kerrata lyhyesti luokan kanssa ne tapahtumat, jotka johtivat siihen, että
Joseph Smith sai kultalevyt.

Tutki seuraavia kysymyksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä, kun valmistat 
oppiaihetta. Käytä niitä kysymyksiä, jotka mielestäsi parhaiten auttavat
lapsia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohdan ja soveltamaan sen 
periaatteita omaan elämäänsä. Kun luette viitteet yhdessä lasten kanssa,
he saavat oivalluksia pyhistä kirjoituksista.

• Miksi Joseph Smith ei olisi voinut kääntää kultalevyjä, saada pappeutta 
ja järjestää kirkkoa heti ensimmäisen näyn jälkeen? (Hän ei ollut valmis.
Hänen piti saada enemmän tietoa ja tulla viisaammaksi.)

• Mikä oli ensimmäinen suuri asia, jonka Herra pyysi Josephia tekemään?
(Kääntämään kultalevyt, jotta meillä olisi Mormonin Kirja.)

• Mitä Joseph oli tekemässä sinä iltana, kun enkeli Moroni ilmestyi 
hänelle ensimmäisen kerran? (KH J. S. Hist. 1:29–30) Kuinka monta kertaa
Moroni ilmestyi Joseph Smithille, ennen kuin Joseph näki kultalevyt 
ensimmäisen kerran? (KH J. S. Hist. 1:30, 44–49; neljä kertaa.) Miksi arvelet
Moronin toistaneen ensimmäisen viestinsä kolmasti?

• Kuinka Josephia ohjattiin muuten, ennen kuin hän kykeni aloittamaan kulta-
levyjen kääntämisen? (KH J. S. Hist. 1:53–54) Kuinka tämä ohjaus auttoi
Joseph Smithiä valmistautumaan muihin suurenmoisiin tapahtumiin, joihin
hän tulisi osallistumaan? Miten itse valmistaudutte tulevaisuuttanne varten?

• Mitä erityisiä velvollisuuksia useimmat myöhempien aikojen nuoret miehet
hyväksyvät täyttäessään 12 vuotta? (He saavat Aaronin pappeuden ja
heidät asetetaan diakoneiksi.)

• Kuinka Joseph Smith sai Aaronin pappeuden? (KH J. S. Hist. 1:68–70)
Kuinka nuori mies saa nykyään Aaronin pappeuden? (Hänet puhutellaan
kelvollisuuden toteamiseksi ja mies, jolla on valtuus, asettaa hänet kätten
päällepanon kautta.)

• Miten poikien tulee valmistaa itseään vastaanottamaan pappeus?
Kuinka tytöt voivat valmistautua saamaan pappeuden siunaukset? (Pojat
ja tytöt valmistautuvat samalla tavalla. He rukoilevat, harjoittavat
uskoa, oppivat evankeliumia vanhemmiltaan ja opettajilta, elävät kelvolli-
sina, noudattavat käskyjä, palvelevat muita, kunnioittavat toisiaan ja
ovat rehellisiä.) (Ks. toimintaehdotus 4.)

• Mitä velvollisuuksia diakoneilla on kirkossa? (LK 20:59) Kuinka he täyttävät
nämä velvollisuudet? (Jakavat sakramentin, keräävät paastouhrit, toimivat
piispan lähetteinä sakramenttikokouksessa ja ovat hyvinä esimerkkeinä.)

• Kuka oli ensimmäinen, joka jakoi sakramentin? (Jeesus Kristus) Miksi
sakramentti on niin pyhä asia? (Se on toimitus, joka kuvaa sitä uhria,
jonka Jeesus Kristus antoi meidän jokaisen puolesta.)

Lue tai pyydä luokan jäsentä lukemaan tämä vanhin Jeffrey R. Hollandin
lainaus: ”Pyydämme teitä nuoria Aaronin pappeuden haltijoita olemaan
kelvollisia ja kunnioittavia, kun valmistatte, siunaatte ja jaatte nämä Kristuksen
uhrin vertauskuvat. Mikä ihmeellinen etuoikeus ja pyhä luottamustehtävä
teille onkaan annettu niin kovin nuorella iällä! En osaa kuvitella suurempaa
kohteliaisuutta, mitä taivas voisi teille antaa. Me todella rakastamme teitä.
Eläkää niin hyvin kuin voitte ja näyttäkää parhaimmaltanne ottaessanne osaa

Keskustelua ja
sovelluskysymyksiä
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Herran pyhän ehtoollisen sakramenttiin.” (”Tehkää tämä minun muistokseni”,
Valkeus, tammikuu 1996, s. 68)

• Kuinka me kaikki voimme kunnioittaa ja tukea pappeutta? (Hyväksymällä
tehtäviä pappeusjohtajilta, palvelemalla muita, puhumalla kunnioit-
tavasti kirkon johtajista ja rukoilemalla isien, veljien, perheenjäsenten ja
muiden pappeudenhaltijoiden puolesta.) (Ks. toimintaehdotus 3.)
Kuinka se, että teette näin, auttaa teidän isiänne ja veljiänne kunnioitta-
maan pappeuttaan? Kuinka he voivat auttaa teitä vastaanottamaan
pappeuden tai pappeuden siunaukset?

Toiminta- Voit käyttää yhtä tai useampia ehdotuksia milloin tahansa oppiaiheen
ehdotuksia aikana tai kertauksena, yhteenvetona tai haasteena.

1. Kirjoittakaa erillisiin korteihin tai papereihin seuraavat pappeuden kautta
tulevat siunaukset.

Nimen ja siunauksen saaminen
Kaste
Pyhän Hengen lahjan saaminen
Siunauksen saaminen, kun on sairaana
Sakramentin nauttiminen
Lähetystyössä palveleminen
Temppeliavioliiton solmiminen

Jaa luokka ryhmiin ja anna jokaiselle ryhmälle yksi korteista. Pyydä 
lapsia kertomaan omassa ryhmässään oma tai perheen kokemus siitä 
siunauksesta, joka heidän korttiinsa on kirjoitettu.

2. Pyydä lapsia ajattelemaan sellaista kokemusta, kun he ovat olleet hyvin
pimeässä paikassa. Kerro heille sitten turisteista, jotka menivät syvään ja
pimeään luolaan. Kun he olivat sisällä luolassa, opas sammutti valot.
Hän odotti muutamia minuutteja ja pyysi sitten jokaista osoittamaan missä
suunnassa luolan uloskäynti oli. Kun valot taas paloivat, ihmiset osoittivat
kaikki eri suuntiin.

Lue heille Robert D. Halesin lainaus: ”Jos maan päällä ei olisi pappeuden
voimaa, vastustajalla olisi vapaus hallita ja vallita rajattomasti. Ei olisi
Pyhän Hengen lahjaa ohjaamassa ja valaisemassa meitä; ei profeettoja,
jotka puhuvat Herran nimessä; ei temppeleitä, joissa voimme solmia
pyhiä, iankaikkisia liittoja; ei valtuutta siunata tai kastaa, parantaa
tai lohduttaa – . Ei olisi valoa, ei toivoa – vain pimeyttä.” (”Pappeuden 
siunaukset”, Valkeus, tammikuu 1996, s. 33)

3. Lue tai kerro seuraava kertomus siitä, mitä eräs perhe teki tukeakseen
isää hänen pappeustehtävässään:

”[Useita vuosia sitten] istuin [yleiskonferenssissa] yhdessä vanhin
Ezra Taft Bensonin kuuden lapsen kanssa, joista yksi oli huonetoverini
opiskellessamme yliopistossa. Kiinnostukseni kohosi huippuunsa,
kun presidentti McKay nousi ja ilmoitti seuraavan puhujan. Katsoin kunnioit-
tavana, kun vanhin Benson, jota en ollut vielä tavannut, käveli kohti 
mikrofonia. Hän oli iso mies, yli 180 senttiä pitkä. Hän oli suorittanut tohtorin
oppiarvon, hän oli kansainvälisesti tunnettu Yhdysvaltain maatalous-
ministerinä ja Herran erityisenä todistajana, hän oli mies, joka näytti tyyneltä
ja varmalta, joka oli puhunut ihmisille eri puolilla maailmaa. Yhtäkkiä

Oppiaihe 47
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käsivarteeni kosketettiin. Pikku tyttö kallistui minua kohti ja kuiskasi:
’Rukoile isän puolesta.’

Hiukan hämmästyneenä ajattelin: ’Tämä kehotus on tarkoitettu jatkettavaksi
eteenpäin, ja minun pitää lähettää se edelleen. Sanonko: ’Rukoile
vanhin Bensonin puolesta’? Vai sanonko: ’Sinun pitäisi rukoilla isäsi puolesta’?
Tuntien tarpeen toimia nopeasti käännyin ja kuiskasin yksinkertaisesti:
’Rukoile isän puolesta.’

Katsoin viestin etenevän pitkin riviä aina sisar Bensoniin asti, jonka pää
oli jo painettuna.

Monesti tuon päivän jälkeen olen muistanut tuon viestin: ’Rukoile isän
puolesta’ – isän, joka on kodin patriarkka. Rukoile hänen puolestaan hänen
palvellessaan piirinjohtajana tai kotiopettajana. Rukoile hänen puolestaan,
kun hänestä tulee jonkin järjestön toiminnanjohtaja, kun hänen liiketoi-
mensa kukoistavat tai kun hänen palkkaansa lasketaan. Rukoile, kun hän
antaa neuvoja perheillassa. Rukoile isän puolesta, joka työskentelee
pitkiä päiviä, jotta Jerold voisi mennä lähetystyöhön ja Diane jatkaa opiske-
luaan. Rukoile hänen puolestaan, kun hän puhuu sakramenttikokouk-
sessa tai antaa äidille siunauksen, niin että tämä taas tervehtyisi. – Ja jos
hän tulee illalla kotiin väsyneenä tai masentu-neena, rukoile hänen 
puolestaan. Rukoile isän puolesta kaikessa, mitä hän ehkä tekee – niin
pienissä kuin suurissakin asioissa.

Vuosien varrella yleiskonferenssit ovat tulleet ja menneet, ja joka
kerran, kun presidentti Benson on noussut puhumaan, olen ajatellut:
’Hänen lapsensa, jotka ovat hajallaan eri puolilla Yhdysvaltoja,
rukoilevat nyt yhdessä isänsä puolesta.’

Ja olen alkanut uskoa, että tuo lyhyt viesti, joka lähetettiin pitkin penk-
kiriviä [useita] vuosia sitten, on tärkein perheen yhteinen viesti.
Kuinka erinomaisen voiman ja uskon kuka tahansa mies voikaan saada
kohdatakseen elämänsä päivittäiset haasteet, jos hänen tyttärensä
tai poikansa jollakin puolella maailmaa kuiskaa: ’Rukoile isän puolesta.’”
(Elaine S. McKay, ”Rukoile isän puolesta”, Valkeus, maaliskuu 1976, s.12)

4. Kun elämme evankeliumin mukaan, tulemme olemaan valmiit hyväk-
symään pappeuden velvollisuudet ja nauttimaan sen siunauksista.
Lue ”Evankeliumin tasovaatimukseni” (Suorituspäiväni-lehtinen [35317130],
takakansi) ja pidä tauko jokaisen tasovaatimuksen jälkeen, jotta lapsilla
olisi aikaa ajatella kuinka hyvin he elävät kunkin vaatimuksen mukaan. Kun
olet lukenut luettelon läpi, on ehkä hyvä kerrata sitä käyttäen kuvia tai
avainsanoja.

Evankeliumin tasovaatimukseni

1. Muistan kasteenliittoni ja kuuntelen Pyhää Henkeä.

2. Olen rehellinen taivaalliselle Isälleni, muille ja itselleni.

3. Etsin hyviä ystäviä ja kohtelen toisia ystävällisesti.

4. Pukeudun säädyllisesti osoittaakseni kunnioitusta taivaallista Isää ja
itseäni kohtaan.

5. Luen ja katselen vain sellaista, mikä on taivaallisen Isän mielen
mukaista.
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6. Kuuntelen vain sellaista musiikkia, joka on taivaallisen Isän mielen
mukaista.

7. Käytän taivaallisen Isän ja Jeesuksen nimeä kunnioittavasti. En kiroile
enkä käytä karkeaa kieltä.

8. Pidän mieleni ja kehoni pyhänä ja puhtaana.

9. En nauti sellaista, mikä on minulle vahingollista.

10. Teen sunnuntaisin sitä, mikä auttaa minua tuntemaan taivaallisen Isän
läheisyyttä.

11. Valitsen oikein. Tiedän, että voin tehdä parannuksen, kun olen tehnyt
väärin.

12. Elän nyt siten, että olen kelvollinen menemään temppeliin ja
palvelemaan lähetystyössä.

13. Noudatan taivaallisen Isän suunnitelmaa elämässäni.

5. Lue seuraava kirkon 15. presidentin Gordon B. Hinckleyn lainaus: ”Tämä
kirkko ei kuulu presidentilleen. Sen päänä on Herra Jeesus Kristus,
jonka nimen jokainen meistä on ottanut päälleen. Me olemme kaikki yhdessä
tässä suuressa työssä. Olemme täällä avustamassa Isäämme Hänen 
työssään ja kirkkaudessaan ’ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen
elämän’ toteuttamiseksi (ks. KH Moos. 1:39). Teidän velvollisuutenne
on yhtä vakava teidän vastuualueellanne kuin minun velvollisuuteni on
minun alueellani. Mikään tehtävä tässä kirkossa ei ole pieni tai vähäpätöinen.
Velvollisuuksiemme täyttämisessä me jokainen vaikutamme toisten
elämään.” (”Tämä on Mestarin työtä”, Valkeus, heinäkuu 1995, s. 71–72)

6. Laulakaa tai lukekaa sanat laulusta ”Tunnen rakkauden” (Lasten laulukirja,
s. 102).

Oppiaiheen päätös

Voit lausua todistuksesi siitä, että pappeus on palautettu ja että se on
valtuus toimia Jumalan puolesta. Kehota poikia elämään siten, että heistä
tulee kelvollisia Aaronin pappeuden haltijoita ja kehota kaikkia luokan 
oppilaita elämään kelvollisina saamaan kaikki pappeuden siunaukset. Rohkaise
lapsia kunnioittamaan ja tukemaan pappeusjohtajia.

Kannusta lapsia kertomaan perheelleen jokin tietty osa oppitunnista, 
kuten kertomus, esittämään kysymys tai toimintaehdotus, tai lukemaan
perheensä kanssa ”Ehdotettua kotilukemista”.

Ehdota, että lapset tutkivat kotona kohdan LK 121:34–46 oppiaiheen
kertauksena.

Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

Ehdotettua
kotilukemista

Ehdotettua 
perheen yhteistä
toimintaa

Todistus

Oppiaihe 47
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