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V

Mormonin kirjan videoaineisto sisältää yhden DVD:n
tai kaksi kuvanauhaa ja tämän oppaan. Kirkon koululai-
tos on valmistanut ne käytettäviksi Mormonin kirjan
seminaarikurssilla.

Videoaineistossa on esityksiä, jotka on suunniteltu autta-
maan sinua Mormonin kirjan opettamisessa. Tämä opas
sisältää ehdotuksia esitysten tehokkaaksi käyttämiseksi.

KYSYMYKSIÄ, JOITA SINULLA SAATTAA OLLA

MIKÄ ON TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN JA OPETTA-
JAN AINEISTON SUHDE? Koska videoaineistoa ajan-
tasaistetaan useammin kuin painettua aineistoa, video-
aineiston opas ja opettajan opas toimitetaan erillään toi-
sistaan.

Videoaineiston oppaan opetusehdotuksia voidaan käyt-
tää joko opettajan oppaan opetusehdotusten sijaan tai nii-
den lisäksi. Lue huolellisesti sekä videoaineiston käyttö-
oppaan että opettajan oppaan kohdat varmistuaksesi
siitä, että koko pyhien kirjoitusten jakso tulee käsiteltyä.

Opettajan opas sisältää muistutuksia siitä, milloin johon-
kin pyhien kirjoitusten jaksoon sopiva esitys on olemassa
videoaineistossa.

Valmistautuessasi voit keksiä muitakin tapoja käyttää
videoaineistoa. Voit vapaasti hyödyntää omia ideoitasi,
mutta varmista se, että opettamasi periaatteet niveltyvät
saumattomasti toisiinsa.

KUINKA VALMISTAUDUN KÄYTTÄMÄÄN TÄTÄ
AINEISTOA?
On tärkeää, että pyrit saamaan Herran Hengen rukoile-
malla, pyhiä kirjoituksia tutkimalla ja mietiskelemällä.

Pyhien kirjoitusten menestyksellinen opettaminen alkaa
siitä, kun sinä tutustut pyhien kirjoitusten jaksoon sekä
painettuun aineistoon ja videoaineistoon. Hengen joh-
datuksella voit sitten valita ja järjestää sopivia opetus-
tapahtumia, jotka vastaavat oppilaittesi tarpeita.

Videoesityksiin liittyy aineistoa ja opetusmenetelmiä,
jotka vaativat etukäteisvalmisteluja. Lue kaikki video-
aineiston käyttöoppaan ehdotukset läpi ja suorita tarvit-
tavat valmistelut ennen videoaineiston esittämistä. Jos
mahdollista, katso videoesitys etukäteen useamman
kerran.

Videoaineiston käyttöoppaassa ehdotetaan, mitä on teh-
tävä ennen videoesityksen näyttämistä, sen esittämisen
aikana ja sen esittämisen jälkeen.

Muista, että kukin videoesitys muodostaa vain osan kun-
kin pyhien kirjoitusten jakson opettamiseksi varatusta
opetustoiminnasta. Mieti tarkoin, miten ja milloin video-
esitystä käytetään oppiaiheen kuluessa.

Videoaineiston teho riippuu viime kädessä siitä, kuinka
käytät sitä. Oppilaat eivät ehkä ymmärrä videoesitystä
tai sen vaikutus heikkenee, jos et käytä sitä niin kuin on
tarkoitus.

Johdanto





1

TARKOITUS

Tarkoituksena on auttaa oppilaita ymmärtämään se, että
koska Mormonin kirja on kirjoitettu meidän aikaamme
varten, se vastaa meidän tarpeitamme ja sillä voi olla
suuri vaikutus meidän elämäämme.

ENNEN ESITYSTÄ

VALMIUS Pyydä oppilaita kirjoittamaan viestilappu
tai lyhyt kirje jollekulle aiemmin eläneelle, joka voisi
hyötyä siitä, mitä me tiedämme hänen aikansa tapah-
tumista. Esimerkiksi:

• Sukulainen, joka on varannut matkan Titanicille.

• Egyptissä asuva heprealaisorja, joka ei ole sivellyt
karitsan verta ovenpieliinsä.

• Juutalainen, joka eli vuonna 32 jKr. ja jota kutsuttiin
kuuntelemaan galilealaista saarnaajaa.

KESKUSTELU Keskustelkaa siitä, mitä ehdotuksia jol-
lakulla aikaisemmin eläneellä saattaisi olla meille siitä,
miten meidän tulisi elää tänä päivänä. Mikä ero sillä
olisi, jos profeetat olisivat nähneet meidän aikamme ja
tienneet siitä, mitä me teemme?

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Lukekaa yhdessä
kohta Morm. 8:34–41. Pohdi yhdessä oppilaiden kanssa
seuraavaa: Kuka puhuu? Mikä vaikutus Moronin kirjoi-
tukseen olisi ollut sillä, jos hän olisi puhunut meille ikään
kuin me olisimme olleet läsnä? Miten eri lailla Mormonin
kirjan suuret kirjoittajat olisivat kirjoittaneet, jos he olisi-
vat nähneet meidän aikamme?

VIDEOAINEISTON KÄYTTÖ Meidän aikaamme varten 12.12

ETSIMISTOIMINTA Ehdota, että oppilaat pyrkivät
löytämään mainintoja siitä, miten Mormonin kirja vai-
kuttaa meidän aikaamme.

NÄYTÄ ESITYS Videoesityksessä näytetään oppilaita
eri puolilta maailmaa, ja he kertovat, miten Mormonin
kirja on vaikuttanut heidän elämäänsä.

ESITYKSEN JÄLKEEN

LAINAUKSIA Voit halutessasi käyttää seuraavia lai-
nauksia luokassa:

”Mormonin Kirja kirjoitettiin meitä tämän ajan ihmisiä
varten. Jumala on kirjan kirjoittaja. Se on tuhoutuneen
kansan aikakirja, jonka innoitetut miehet kokosivat mei-
dän siunaukseksemme. Noilla ihmisillä ei koskaan ollut
kirjaa – se oli tarkoitettu meitä varten.” (Ezra Taft Benson,
”Mormonin Kirja on Jumalan sanaa”, Valkeus, toukokuu
1988, s. 2–7.)

”Uskon, että taivaan Isä on kehottanut profeettaansa
ohjaamaan meidät tutkimaan Mormonin Kirjaa perin-
pohjaisemmin sen vuoksi, että tämä sukupolvi tarvitsee
sen sanomaa enemmän kuin mikään aikaisempi suku-
polvi” (Dallin H. Oaks, ”Mitä arvelette Kristuksesta”,
Valkeus, tammikuu 1989, s. 57).

”Lähes jokaiselta tämän kirjan sivulta heille tulee liikut-
tava todistus siitä, että Jeesus todellakin on Kristus, elä-
vän Jumalan Poika, meidän Lunastajamme ja Vapahta-
jamme. Yksin tämä todistus on kiinnipitävä ankkuri
missä tahansa myrskyssä.” (Marion G. Romney, ”Mor-
monin Kirja”, Valkeus, lokakuu 1980, s. 119.) 

KESKUSTELU Keskustelkaa siitä, mikä merkitys Mor-
monin kirjalla on videoesityksen ihmisten elämässä.
Miksi sillä on niin suuri vaikutus? Ehdota, että oppilaat
kysyvät itseltään sitä lukiessaan: ”Miksi tämä kertomus
(tai opetus) sisältyy Mormonin kirjaan?” Keskustelkaa
siitä, että Jumala on kirjan luoja. 

OPPIAIHEEN PÄÄTÖS Voitte halutessanne päättää
seuraavalla presidentti Ezra Taft Bensonin lupauksella:
”Siunaan teitä niin, että ymmärrätte paremmin Mormonin
Kirjaa. Lupaan teille, että jos me joka päivä siemaisemme
kulauksen sen sivuilta ja noudatamme sen ohjeita, niin
tästä hetkestä alkaen Jumala vuodattaa jokaisen Siionin
lapsen ja kirkon jäsenen päälle siunauksia, joita emme ole
tähän saakka tunteneet.” (Ezra Taft Benson, ”Pyhä teh-
tävä”, Valkeus, kesäkuu 1986, s. 80.)

TARKOITUS

Tarkoituksena on auttaa oppilaita ymmärtämään Mor-
monin kirjan rakennetta.

ENNEN ESITYSTÄ

KESKUSTELU Näytä Mormonin kirjaa ja kysy: ”Kuka
kirjoitti Mormonin kirjan?” Vastaukset voivat vaihdella
suuresti, mutta niihin saattavat kuulua Mormon, Nefi,

Moroni ja Joseph Smith. Kirjoita nämä neljä nimeä tau-
lulle seuraavaa toimintaa varten.

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Pyydä oppilaita
katsomaan Mormonin kirjan nimilehteä ja yhdistämään
seuraavat sanonnat taulussa oleviin nimiin: ”(Mormon)
kirjoitti”, ”(Nefin) levyistä”, ”(Moronin) sinetöimä”, ja
”kääntänyt (Joseph Smith nuorempi)”.

1 Mormonin kirja MEIDÄN AIKAAMME VARTEN
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Kolme neljästä taululle kirjoitetusta profeetasta oli
mukana myös prosessissa, jota kutsutaan lyhentämi-
seksi. Lyhentämisellä tarkoitetaan sitä, kun alkuperäis-
teoksen tekstiä lyhennetään, mukaillaan, lainataan, ker-
rotaan uudelleen ja kommentoidaan. Kysy: ”Kuka pro-
feetoista ei lyhentänyt Mormonin kirjan osia?” (Joseph
Smith nuorempi.) Anna oppilaille viisi minuuttia, jotta
he voisivat yrittää lyhentää Mormonin kirjan nimileh-
den tekstin kirjoittamalla sen uudelleen. Keskustelkaa
niistä haasteista, jotka liittyvät lyhentämiseen.

VIDEOAINEISTON 
KÄYTTÖ ”Viisasta tarkoitustaan varten”  11.30

ETSIMISTOIMINTA Pyydä oppilaita kirjoittamaan
kuudelle kirjanmerkkinä käytettävälle paperiliuskalle
seuraavat sanat:

• Nefin pienemmiltä levyiltä

• Mormonin selitys

• Mormonin Nefin suurempien levyjen lyhennelmästä

• Mormonin kirjoituksia

• Mormonin Eterin levyjen lyhennelmästä

• Moronin jäähyväiskirjoitukset

Kun oppilaat katsovat videoesityksen, ehdota, että he
yrittävät selvittää itselleen, miten Mormonin kirja voi-
daan jakaa osiin kuuden kirjanmerkin avulla. Voit myös
pyytää oppilaita katsomaan omien kirjojensa seuraavia
sivuja videoesitystä katsellessaan: nimilehti, Johdanto ja
Mormonin kirjan kirjojen nimet ja järjestys.

NÄYTÄ ESITYS Videoesityksessä seminaarinopettaja ja
hänen luokkansa kohtaavat luonnollista kokoa suurem-
man Mormonin kirjan, kultalevyt sekä muita lähteenä
käytettyjä levyjä.

ESITYKSEN JÄLKEEN

Käytä seuraavaa esitystä videoesityksen kertauksena:

Huomautus: Vaikka videoesityksessä näytetään sine-
töity osa kultalevyjä, tarkoituksena ei ole esittää mitään
virallista lausuntoa siitä, kuinka suuri osa levyistä oli
sinetöityjä verrattuna sinetöimättömään osaan. Ei ole
löytynyt mitään asiakirjaa, jossa Joseph Smith olisi
sanonut, kuinka suuri osa kultalevyistä oli sinetöity
tai minkä osan koko teoksesta sinetöity osa muodosti.
Orson Pratt sanoi, että kaksi kolmasosaa levyistä oli
sinetöity (ks. Journal of Discourses, osa 3, s. 347), kun
taas George Q. Cannon kirjoitti, että ainoastaan yksi
kolmasosa niistä oli sinetöity (ks. A History of the
Prophet Smith for Young People, 1957, s. 27; ks. myös
Life of Joseph Smith the Prophet, 1986, s. 45).

Katso Joseph Smithin kirjoittamaa esipuhetta Mormonin
kirjan ensimmäisessä laitoksessa vuodelta 1830, jossa
mainitaan, että 116 kadonneen käsikirjoitussivun jou-
kossa olisi ollut Lehin kirja.

TOIMINTA Pyydä oppilaita kääntämään esiin Mormo-
nin kirjan kirjojen nimet ja järjestys Mormonin kirjasta.
Jaa kirjaluettelo kirjojen lähteiden mukaan ja merkitse
jako tälle sivulle.

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Lukekaa 1. Nefin
luku 9 yhdessä. Auta oppilaita huomaamaan, mistä levy-
jen ryhmästä Nefi puhuu. Pyydä heitä etsimään seuraavat
viitteet ja kertomaan, mistä levyistä niissä puhutaan:

• 1. Nefi 19:1–5; 2. Nefi 5:28–33; Omni 1:30 (Nefin suuret
ja pienet levyt)

• 3. Nefi 5:14–17; Morm. 6:6; 8:1–4; Moroni 1:1–4; 10:2
(Mormonin levyt)

• Et. 1:1–5 (Eterin levyt)

• Alma 37:3–5 (Labanin pronssilevyt)

• Et. 3:21–28; 4:1, 4–7; 5:1 (sinetöity osa)

OPPIAIHEEN PÄÄTÖS Korosta Mormonin kirjan
ihmettä, sen rakennetta ja profetioita, jotka koskevat
sen eri levyjä. Voit halutessasi todistaa Mormonin kir-
jan totuudellisuudesta ja siitä, että Jumala kokosi sen
”viisasta tarkoitusta varten”, ja että kirja ei tullut esiin
sattumalta. Voit myös sanoa, että näinkin monimuotoi-
nen kirja ei voisi millään olla Joseph Smithin kaltaisen
kouluja käymättömän nuorukaisen kirjoittama.

MORMONIN 
KIRJAKäännettiin

Lähteenä olleet levyt Kultalevyt Mormonin kirja

Pienet 
levyt

Suuret 
levyt

Eterin 
levyt

Sisällytettiin

Lyhennettiin
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TARKOITUS

Tarkoituksena on auttaa oppilaita ymmärtämään, että
jos he ovat uskollisia Herran käskyjen pitämisessä, Hän
johdattaa heitä samalla tavalla kuin Hän johdatti Nefiä.

ENNEN ESITYSTÄ

JOHDANTO 1. Nefin luvussa 17 on erinomainen esi-
merkki siitä, kuinka Herra voi johtaa kuuliaisia ja uskol-
lisia lapsiaan. Joskus nuorten on vaikea nähdä, kuinka
Herra johtaa heitä. Usein he odottavat Herran raivaavan
esteitä tai poistavan vastustuksen. Mutta, kuten Nefi
selitti, todennäköisempää on se, että Herra johtaa heitä
ravitsemalla heitä, vahvistamalla heitä ja antamalla
heille keinot, joilla he itse voivat voittaa esteet ja koh-
data vastustuksen, kun he pyrkivät pitämään Hänen
käskynsä (ks. 1. Nefi 17:3).

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Jos Herran lap-
set pitävät Hänen käskynsä, Herra ”kyllä ravitsee heidät
ja vahvistaa heitä ja järjestää keinot, niin että he voivat
täyttää sen, mitä hän on käskenyt heidän tehdä” (1. Nefi
17:3). Auta luokkaa muistelemaan esimerkkejä siitä,
kuinka Herra johti Lehiä ja hänen ryhmäänsä. Mahdolli-
sia esimerkkejä ovat Nefin ja hänen veljiensä matka nou-
tamaan levyt, Ismaelin ja hänen huonekuntansa ottami-
nen mukaan, Nefin vapauttaminen veljiensä vallasta
Herran toimesta, Lehin näky elämän puusta, Nefin näyt
sekä heidän kokemuksensa erämaassa, mukaan lukien
jousen katkeaminen. Voit piirtää seuraavanlaisen esityk-
sen taululle:

KESKUSTELU Lamanilla ja Lemuelilla oli eri käsitys
erämaakokemuksesta kuin Nefillä. He eivät nähneet,
kuinka Herran käsi oli johtanut heitä. Keskustelkaa
Lamanin ja Lemuelin näkemyksen (1. Nefi 17:20–21) ja
Nefin näkemyksen (1. Nefi 17:3, 6) välisestä erosta.

Palauttakaa yhdessä mieliin se, että Laman ja Lemuel
eivät ”tunteneet sen Jumalan tekoja, joka oli heidät luo-
nut” (1. Nefi 2:12), ja että he eivät olleet halukkaita kysy-
mään Herralta, koska he uskoivat, että ”ei Herra meille
sellaisia ilmaise” (1. Nefi 15:9). Toisaalta Nefi huusi Her-
ran puoleen, ja Herra pehmitti Nefin sydämen (1. Nefi
2:16–20).

VIDEOAINEISTON KÄYTTÖ ”Minä raivaan tien”  13.27

ETSIMISTOIMINTA Ehdota, että kun oppilaat katso-
vat videoesitystä, he etsivät esimerkkejä siitä, kuinka

Susanin kokemukset muistuttavat Nefin kokemuksia ja
kuinka molemmat luottavat Herraan.

NÄYTÄ ESITYS Videoesityksessä näytetään meidän
aikamme Nefi, Susan Jensen, joka on saanut lehvänsito-
jaopettajaltaan ja piispalta pyynnön löytää joku, jonka
kanssa hän voisi ystävystyä. Tehtävä on hänestä hyvin
vaikea, mutta hänen lähetystyössä palvellut veljensä
Andy rohkaisee häntä. Vaikka Susanin tilanne ei ole
lainkaan niin dramaattinen kuin Nefin laivan rakentami-
nen, Herran johdatuksen periaate toimii samalla tavalla.

ESITYKSEN JÄLKEEN

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Vertaa yhtäläi-
syyksiä ja eroja Nefin laivan rakentamisen ja Susanin
kokemuksen välillä, kun hän auttaa Lindaa. Osoita luo-
kalle, että Herra käski Nefin rakentaa laivan, kun taas
Susan sai pyynnön löytää joku, jonka hän voisi tuoda
takaisin kirkkoon. Hengellisessä mielessä he kuitenkin
olivat molemmat Herran asialla. Seuraavasta kaaviosta
voi olla apua:

OPPIAIHEEN PÄÄTÖS Keskustelkaa siitä, kuinka
Herra ravitsi ja vahvisti Nefiä ja Susania ja antoi heille
tarvittavat keinot. Millä tavalla Susanin uskoa koetel-
tiin? Keskustelkaa siitä, mitä Herra luokan mielestä tar-
koitti sanoessaan: ”Minä raivaan tien teidän edellänne”
(1. Nefi 17:13).

Nefi –

sai käskyn rakentaa laivan
(ks. 1. Nefi 17:7–8)

kysyi, mistä hän löytäisi mal-
mia (ks. 1. Nefi 17:9)

sai Herralta tiedon, mistä
löytyisi malmia (ks. 1. Nefi
17:10)

teki malmista työkaluja (ks.
1. Nefi 17:16)

sai osakseen pilkkaa veljil-
tään, jotka valittivat eivätkä
halunneet tehdä työtä (1. Nefi
17:18)

todisti, että Herralla oli
voima opettaa häntä rakenta-
maan laiva (ks. 1. Nefi 17:51)

täyttyi Herran voimasta ja
sai veljensä järkyttymään (ks.
1. Nefi 17:54)

rakensi laivan veljiensä
avulla (ks. 1. Nefi 18:1).

Veljet näkivät että laiva oli
erinomaisen hienoa työtä (ks.
1. Nefi 18:4).

Susan –

sai pyynnön auttaa jotakuta
palaamaan kirkkoon

rukoili saadakseen tietää,
ketä hänen pitäisi auttaa

sai Hengeltä tiedon, että
hänen tulisi auttaa Lindaa

keräsi rohkeutensa ja puhui
Lindan kanssa

joutui ystäviensä pilkan koh-
teeksi, kun hän yritti vaikut-
taa Lindaan

sai tietää, että Herralla oli voi-
maa opettaa häntä auttamaan
Lindaa

käytti uskoaan, ja Lindan
sydän pehmitettiin Herran
voimasta

koki, kuinka Herra antoi
hänelle tilaisuuden auttaa
Lindaa kirjastossa

tunsi riemua siitä, että Linda
oli vihdoin palannut mukaan
lehvänsitojien joukkoon.

Herran johdatus

Fyysisesti Hengellisesti
Ravitseminen
Voimistaminen
Keinojen tarjoaminen
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TARKOITUS

Tarkoituksena on auttaa oppilaita ymmärtämään, että tai-
vaallinen Isä on tehnyt meille mahdolliseksi valita vapau-
den ja iankaikkisen elämän tai vankeuden ja kuoleman.

ENNEN ESITYSTÄ

JOHDANTO Lehi opetti pojilleen, että ”keino on ollut
valmistettuna ihmisen lankeemuksesta asti” (2. Nefi 2:4)
heille käyttää tahdonvapauttaan valita iankaikkinen
elämä. Lehi selitti, että lunastus tulee ainoastaan Jeesuk-
sen Kristuksen uhrin kautta, että Aadamin lankeemus
mahdollisti sen, että me voimme tulla maan päälle, ja
että meillä on täysi mahdollisuus käyttää tahdonvapaut-
tamme ja valita vapaus ja iankaikkinen elämä tai van-
keus ja kuolema. Oppiaihe osoittaa sen, kuinka lankee-
mus ja lunastus lankeemuksesta ovat edellytyksiä sille,
että me voimme tulla maan päälle ja että me voimme
käyttää tahdonvapauttamme. Videoesitys osoittaa sen,
kuinka laki, vastustus, houkutukset, valinnan vapaus ja
tieto hyvästä ja pahasta ovat välttämättömiä meille, jotta
me voisimme käyttää tahdonvapauttamme.

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Auta oppilaita
ymmärtämään se, kuinka lankeemus oli meidän kannal-
tamme myönteinen asia. Voitte halutessanne keskustella
yhdessä myös seuraavasta:

2. Nefi 2:19–25 Aadamin ja Eevan lankeemus antoi
heille mahdollisuuden saada lapsia
kuolevaisuudessa ja toi maailmaan
vastakohtaisuuden, joka antoi meille
mahdollisuuden tehdä hyvää.

2. Nefi 2:3–10 Lunastukseen kuuluu seuraavaa:

• Tie pelastukseen valmistettiin ennen
lankeemusta.

• Pelastus suodaan kaikille Vapahtajan
ansioiden, laupeuden ja armon vuoksi.

• Vapahtaja toimii kaikkien niiden Väli-
miehenä, jotka uskovat Häneen ja pitä-
vät Hänen käskynsä.

• Sovitus kumoaa kaikki lankeemuksen
kielteiset vaikutukset.

VIDEOAINEISTON 
KÄYTTÖ ”Toimia omasta puolestaan”  18.42

ETSIMISTOIMINTA Lehi opetti pojilleen, että seu-
raavia periaatteita tarvitaan, jotta ihminen voisi käyt-
tää tahdonvapauttaan: laki; vastakohtaisuus kaikessa,

mukaan lukien houkutus hyvään ja pahaan; tieto
hyvästä ja pahasta; voima valita. Ehdota, että oppilaat
pyrkivät löytämään nämä neljä periaatetta ja huomaa-
maan, kuinka ne ovat välttämättömiä, jotta me voi-
simme käyttää tahdonvapauttamme. Ehdota myös,
että he pyrkivät huomaamaan tapoja, joilla tahdon-
vapautemme käyttäminen vaikuttaa vapauteemme.

NÄYTÄ ESITYS Videoesityksessä näytetään nuori mies,
joka ajattelee, että hänen vanhempansa riistävät häneltä
hänen tahdonvapautensa. Toisen minänsä kanssa käy-
mässään keskustelussa hän oppii ymmärtämään, mikä
tahdonvapaus on, kuinka se toimii ja kuinka se vaikuttaa
vapauteen.

ESITYKSEN JÄLKEEN

KESKUSTELU Voit halutessasi piirtää taululle oppiai-
heen lopussa olevan kaavion. Seuraavat kysymykset voi-
vat auttaa, kun te yhdessä luette ja keskustelette Lehin
opetuksista 2. Nefin luvussa 2:

• Miksi kaikessa on oltava vastakohtaisuutta? (Ks. 2. Nefi
2:10–11, 15.) (Presidentti Ezra Taft Benson sanoi: ”Vas-
takohtaisuudet tuovat mahdollisuuksia ja mahdollisuu-
det tuovat seurauksia – hyviä tai huonoja.”)

• Miten lait auttavat meitä saavuttamaan iankaikkisen
elämän? (Ks. 2. Nefi 2:13.) (Ilman lakia me emme voisi
edistyä, koska me emme voisi pitää lakia ja olla van-
hurskaita emmekä rikkoa lakia ja olla pahoja.)

• Mikä osa Saatanalla on meidän tahdonvapauden käy-
tössämme? (Ks. 2. Nefi 2:16–18.) (Me emme voi toimia
oman tahtomme mukaan, ellei meitä houkuttele sekä
hyvä että paha. Saatanalle annettiin mahdollisuus
tulla tänne ja houkutella meidät pahaan.)

• Miksi on tärkeätä, että me erotamme hyvän pahasta?
(Ks. 2. Nefi 2:5, 18, 26.) (Kun me erotamme hyvän
pahasta, me voimme erottaa oikean väärästä, mikä
taas on tarpeen, jotta voimme olla tilivelvollisia tah-
donvapautemme käytöstä.)

• Miten me saimme voiman valita oman kohtalomme?
(Ks. 2. Nefi 2:16, 26.) (Jumala on antanut meille voiman
valita.)

• Kuinka oikeiden valintojen tekeminen voi tuoda vapau-
den ja väärien valintojen tekeminen tuoda vankeuden?
(Ks. 2. Nefi 2:26–30.) (Kun me teemme oikeita valintoja,
me säilytämme vapautemme emmekä joudu synnin
vaikutusten rajoittamiksi. Kun me teemme vääriä valin-
toja, lain rangaistusten on vaikutettava meihin, ja se on
vankeus.)

4
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OPPIAIHEEN PÄÄTÖS Auta oppilaita ymmärtämään,
että kun he varttuvat evankeliumissa, kuuliaisuus on
avaintekijä, josta riippuu se, kuinka suuresta vapau-
desta he voivat nauttia elämässään.

TAHDONVAPAUS

VAPAUS

VANKEUS
Vastakohtaisuus
Laki
Tieto hyvästä ja pahasta
Voima valita

Valinnat

Oike
in

Väärin

TARKOITUS

Tarkoituksena on auttaa oppilaita huomaamaan väärät
opetukset ja Kristuksen vihollisten kuolettavat mene-
telmät.

ENNEN ESITYSTÄ

JOHDANTO Monet nuoret voivat helposti havaita Saa-
tanan räikeän vaikutuksen keskuudessaan. Ilmiselvät
pahuuden muodot, kuten esimerkiksi pornoelokuvat,
vapaat sukupuolisuhteet ja huumeet, ovat helposti tun-
nistettavia kiusauksia. Monet oppilaat ovat kuitenkin
haavoittuvaisia Saatanan salakavalammille ja viekkaam-
min peitetyille houkutuksille. Tämä oppiaihe on laa-
dittu auttamaan oppilaita huomaamaan Saatanan vääriä
oppeja ja salakavalia juonia, jotta he voivat välttää ne.

VALMIUS Jos me olisimme menossa sotaan, mitä tie-
toja me haluaisimme vihollisesta? Mistä kyseiset tiedot
olisivat saatavissa? Mitä sotaa me parhaillaan käymme?

LAINAUS Presidentti Ezra Taft Benson puhui siitä,
kuinka hän on tietoinen taistelusta, jota me käymme, ja
siitä, mikä on paras tapa paljastaa vihollinen:

”Mormonin Kirja tuo ihmisiä Kristuksen tykö kahdella
eri tavalla. Ensinnäkin, se kertoo Kristuksesta ja Hänen
evankeliumistaan selkeällä tavalla. Se todistaa Hänen
jumalallisuudestaan ja siitä, että tarvitaan Lunastaja – –.

Toiseksi Mormonin Kirja paljastaa Kristuksen viholliset. Se
kumoaa väärät opit ja saa aikaan rauhan. – – Se vahvis-
taa Kristuksen nöyriä seuraajia paholaisen pahoja
aikeita, toimia ja oppeja vastaan meidän aikanamme.”
(”’Me lisäämme todistuksemme’”,Valkeus, joulukuu
1989, s. 8, kursivointi lisätty.)

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Pyydä oppilaita
etsimään esiin kohdasta 2. Nefi 28:4–9 Kristuksen vihol-
listen vääriä opetuksia. (Luetteloon voi kuulua seuraa-
via: ”tänään ei ole Jumalaa”; Jumala ”on antanut voi-
mansa ihmisille”; ei ole ihmeitä; ”syökää, juokaa ja
olkaa iloisia”; Jumala ”hyväksyy pienen synnin tekemi-
sen”; ”valehdelkaa vähäsen”; ”kaivakaa kuoppa lähim-
mäisellenne”; ”ei tässä ole mitään pahaa”; Jumala ei

rankaise meitä.) Keskustelkaa näitä opetuksia koske-
vista esimerkeistä tämän päivän maailmassa. Ketkä ovat
Kristuksen vihollisia?

Pyydä oppilaita tutkimaan kohtaa 2. Nefi 28:12–16 ja sel-
vittämään, miksi ihmisistä tulee Kristuksen vihollisia.
(Sana ylpeys esiintyy viisi kertaa näissä jakeissa ja siihen
viitataan lisäksi kuusi muuta kertaa.) Keskustelkaa siitä,
miksi ylpeys voi olla Kristuksen vihollisen tunnusmerkki.
Huomautus: Kaksi Mormonin kirjan videoesitystä käsitte-
lee ylpeyttä: ”Ylpeys” (Jaakob 2) ja ”Ylpeyden ympyrä”
(Helaman 7–12).

VIDEOAINEISTON KÄYTTÖ Hengelliset krokotiilit  8.22

ETSIMISTOIMINTA Krokotiilit ovat pelottavia, vaa-
rallisia ja tappavia. Kun oppilaat katsovat videoesitystä,
he voivat yrittää selvittää itselleen, mikä tekee näiden
valtavien matelijoiden uhreista alttiita niiden kuoletta-
ville hyökkäyksille.

NÄYTÄ ESITYS Videoesityksessä on vanhin Boyd K.
Packerin analogia ”Hengelliset krokotiilit” (ks. Valkeus,
lokakuu 1976, s. 22–25). Vanhin Packer vertasi vaarallisia
krokotiileja, jotka vaanivat pahaa aavistamattomia eläi-
miä, meidän aikamme hengellisiin ja moraalisiin syntei-
hin, jotka voivat olla tappavia nuorillemme.

ESITYKSEN JÄLKEEN

KESKUSTELU Keskustelkaa siitä, millä tavalla kroko-
tiilien uhrit ovat alttiina hyökkäyksen vaaroille. Seuraa-
vista asioista voi olla apua keskustelussanne:

• Krokotiilit ovat usein hyvin maastoutuneita.

• Jotkut uhrit, kuten englantilainen poika, eivät välitä
varoituksista.

• Krokotiilit saalistavat usein nuoria eläimiä, jotka ovat
viattomia ja varomattomia. 

• Uhrit aliarvioivat sen, kuinka nopea ja voimakas vihol-
linen on.

• Uhrit näkevät, kuinka muut menevät juomaan eivätkä
joudu hyökkäyksen kohteeksi.
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• Krokotiilit odottavat paikoissa, jonne uhrit menevät
tyydyttämään tarpeitaan, kuten esimerkiksi juoma-
paikoilla.

• Krokotiilit ovat kärsivällisiä; ne antavat eläinten tun-
tea olonsa turvallisiksi, vaikka ne ovat läsnä, ja hyök-
käävät sitten, kun eläimet eivät ole varuillaan.

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Lukekaa kohta
2. Nefi 28:20–22 yhdessä, ja auta oppilaita havaitsemaan
juonet, joita Saatana käyttää tehdäkseen meidät alttiiksi
hänen meidän sieluumme kohdistuville hyökkäyksilleen.

• Jotkut hän nostattaa vihaan sitä vastaan, mikä on hyvää.

• Toiset hän rauhoittaa ja tuudittaa lihalliseen turvalli-
suuden tunteeseen.

• Toiset hän taivuttaa mielistelyllään.

Keskustelkaa siitä, kuinka nämä juonet muistuttavat niitä,
joita tuotiin esiin videoesityksessä. (Molemmissa tapauk-
sissa juonet saavat uhrit vähät välittämään vaarasta.)

Keskustelkaa Saatanan juonien ja kohdassa 2. Nefi
28:4–16 kuvattujen väärien opetusten ja tekojen väli-
sestä suhteesta. (Saatana käyttää näitä juonia saadak-
seen meidät sanomaan ja tekemään sitä, mikä on vää-
rin. Viittaa esimerkkeihin kohdassa 2. Nefi 28:24–29.)
Mitä salakavalaa ja viekasta on siinä, mitä Saatana
tekee? (Hänen juonensa ovat niin tehokkaita, että ne
saavat ihmiset uskomaan sellaisiin vaarallisiin ajatuk-
siin, ettei Jumalaa ole olemassa tai että synnistä ei ole
mitään haittaa.)

KESKUSTELU Ehdota, että luokka mainitsee esimerkin
kustakin juonesta ja keskustelee siitä, kuinka nämä juo-
net altistavat meidät Saatanan hyökkäyksille. Seuraavista
seikoista voi olla apua:

• Sen lisäksi, että Saatana nostattaa meidät vihaan sitä
vastaan, mikä on hyvää, hän on saanut monet

ymmälle sen suhteen, mikä on hyvää ja mikä on
pahaa (ks. 2. Nefi 15:20; Moroni 7:14). Monet puhu-
vat abortin, nuorten naimattomien ihmisten synty-
vyyden säännöstelyn, seksuaalisiin vähemmistöihin
kuuluvien oikeuksien ja seksuaalisuuteen yllyttävien
tv-ohjelmien, musiikin ja elokuvien puolesta, vaikka
niiden puolesta puhuminen vain yllyttää syntiin.

• Ihmiset paljastavat usein sen, missä määrin Saatana on
tyynnyttänyt ja tuudittanut heitä, puolustelemalla tuu-
dittautuneisuutensa tilaa. Ilmaisut kuten ”Minä kyllä
pystyn hoitamaan sen” tai ”Osaan pitää huolta itses-
täni” tai ”Olen kyllin vanha selviämään siitä” kertovat
kaikki siitä, että kyseiset ihmiset ovat sokeita vaaralle.

• Ylpeät ovat erityisen alttiita mielistelylle. Monet ihmi-
set näyttävät isoavan pöyhkeyden tunnetta, joka tulee
ylistyksen myötä.

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Lukekaa yhdessä
kohta 2. Nefi 28:14, 30 ja keskustelkaa siitä, miten ihmiset
voivat välttää Saatanan juonia ja vaarallisia hyökkäyksiä.
(Jakeessa 14 sanotaan, että kaikki paitsi Kristuksen nöyrät
seuraajat ovat poikenneet pois; jakeessa 30 sanotaan, että
Herra antaa rivin rivin päälle lapsilleen, ja että ne, jotka
kuulevat ja kallistavat korvansa Hänen neuvoillensa, saa-
vat lisää.)

Keskustelkaa siitä, kuinka kuuliaisuus Pyhän Hengen,
pyhien kirjoitusten (eritoten Mormonin kirjan), van-
hempien, kirkon johtajien ja vanhurskaiden ystävien
neuvoille voi auttaa meitä välttämään vaaroja, joita me
emme ehkä näe.

OPPIAIHEEN PÄÄTÖS Viittaa uudelleen presidentti
Ezra Taft Benson aikaisemmin lainattuun lausuntoon:
”Mormonin Kirja paljastaa Kristuksen viholliset. Se kumoaa
väärät opit ja saa aikaan rauhan. – – Se vahvistaa Kris-
tuksen nöyriä seuraajia paholaisen pahoja aikeita, toi-
mia ja oppeja vastaan meidän aikanamme.”

Huomautus: Tämä on ensimmäinen kahdesta ylpeyttä
koskevasta esityksestä Mormonin kirjan videoaineis-
tossa. Toinen esitys on ”Ylpeyden ympyrä” (Helaman
7–12). Presidentti Ezra Taft Benson on määritellyt
ylpeyden vihamielisyydeksi Jumalaa ja lähimmäi-
siämme kohtaan. (Ks. ”Kavahtakaa ylpeyttä”, Valkeus,
heinäkuu 1989, s. 3.) Tässä esityksessä korostetaan
ylpeyden tunnistamista. Toinen esitys korostaa ylpey-
den seuraamuksia ja sen vaikutusta yhteiskuntaan.

TARKOITUS

Tarkoituksena on auttaa oppilaita tunnistamaan ylpey-
den synti vihamieliseksi asenteeksi muita kohtaan.

ENNEN ESITYSTÄ

JOHDANTO Tämä esitys pohjautuu suurelta osin presi-
dentti Ezra Taft Bensonin huhtikuun 1989 yleiskonferens-
sissa pitämään puheeseen, jonka presidentti Gordon B.
Hinckley luki. (Ks. ”Kavahtakaa ylpeyttä”, s. 3–5.) Val-
mistautuessasi opettamaan tätä oppiaihetta voit lukea
huolellisesti presidentti Bensonin puheen ja tehdä
yhteenvedon hänen pääajatuksistaan.

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Kun luet ja kes-
kustelet kohdasta MK Jaak. 2:1–16 yhdessä luokan kanssa,
seuraavasta voi olla hyötyä:

• Jakeet 6–11: Miten Jaakob suhtautui tehtäväänsä?

• Jakeet 12–13: Miten Jumala oli siunannut nefiläisiä?
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• Jae 13: Mistä synnistä Jaakob varoitti nefiläisiä?
(Ylpeydestä.) Mihin kahteen tekoon he olivat syyllis-
tyneet, jotka osoittivat heidän ylpeytensä? (He tuomit-
sivat toisiaan aineellisen omaisuuden perusteella ja
loivat luokkaeroja.)

• Jakeet 14–16: Miten Jumala suhtautuu ylpeyden syn-
tiin näiden jakeiden mukaan? (Hän tuomitsee sen.
Ylpeys on kauhistus, ja se tuhoaa meidän sielumme.)

KESKUSTELU Keskustelkaa siitä, miten ylpeys vaikut-
taa meihin tänä päivänä. Voit halutessasi esittää seuraa-
vat kysymykset:

• Missä määrin me kärsimme ylpeyden synnistä?

• Kärsimmekö me yhä samoista ylpeyden tunnusmer-
keistä kuin Jaakobin päivinä (eli tuomitsemmeko me
toisiamme aineellisen omaisuuden perusteella ja
luommeko me luokkaeroja)?

• Millä tavoin ylpeys tuhoaa meidän sielumme?

VIDEOAINEISTON KÄYTTÖ Ylpeys  9.51

ETSIMISTOIMINTA Ehdota, että oppilaat pyrkivät
selvittämään, miten presidentti Benson määrittelee
ylpeyden.

NÄYTÄ OSIO 1 Osiossa 1 (4.48) näytetään myöhempien
aikojen pyhiin kuuluva perhe, joka viettää illan futuristi-
sessa tietokonesimulaatiokeskuksessa, jossa he kohtaavat
erilaisia tilanteita, jotka kuvaavat ylpeyttä.

DIAGRAMMI Keskustele osiosta 1 luokan kanssa.
Keskustelkaa seuraavista kysymyksistä ja lainauksista,
ja piirrä taululle ohessa esitetty diagrammi:

• Mikä on ylpeyden keskeinen tunnuspiirre? (Vihamie-
lisyys.)

• Mitä vihamielisyys on? (”Vihamielisyys tarkoittaa
’vihaa’, hyökkäävää käyttäytymistä ’tai vastustusta’.
Se on voima, jolla saatana haluaa hallita meitä.”
[”Kavahtakaa ylpeyttä”, s. 3.])

• Miten me voimme selvittää, olemmeko me syyllisty-
neet ylpeyteen? (Jos meillä on vihan, vihamielisyyden
tai vastustuksen henkeä muita kohtaan, meillä on
ylpeyttä.)

KESKUSTELU Miten seuraavat presidentti Bensonin
sanat saattaisivat liittyä Lisaan osiossa 1?

• ”Meillä on päivittäin kiusaus kohottaa itsemme toisten
yläpuolelle ja vähätellä heitä” (”Kavahtakaa ylpeyttä”,
s. 3). (Lisa näki itsensä Jenniferiä parempana.)

• ”C. S. Lewis on sanonut: ’Vertailu tekee sinut ylpeäksi,
ilo siitä, että olet muiden yläpuolella’” (”Kavahtakaa
ylpeyttä”, s. 3). (Lisa halusi varmistua siitä, että kaikki
muut, mukaan lukien Jan, tiesivät, että hän oli Jennife-
riä parempi.)

• ”Ylpeät tekevät kaikista ihmisistä vihollisiaan asetta-
malla älykkyytensä, mielipiteensä, tekonsa, varalli-
suutensa, kykynsä tai minkä tahansa maallisen mitta-
puun muita vastaan” (”Kavahtakaa ylpeyttä”, s. 3).
(Lisa käytti vaatteita ja rahaa todistaakseen itselleen,
että hän oli Jenniferiä parempi.)

Miten Lisa osoitti vihamielisyyttä? (Lisa osoitti vihaa
lähimmäisiään kohtaan ajattelemalla, että hän oli
parempi kuin muut.)

DIAGRAMMI Lisan ylpeys oli sitä, että hän suhtautui
muihin ylimielisesti, koska hän kuvitteli olevansa muita
parempi. Auta oppilaita käyttämään tällaisen ylpeyden
muodon ymmärtämystään piirtämällä taululle oheisen-
lainen kaavio. Luetelkaa yhdessä luokan kanssa tällai-
sen ylimielisyyttä osoittavan ylpeyden ilmenemismuo-
toja (itserakkaus, pöyhkeys, korskeus, kerskaileminen,
itsekeskeisyys, muiden halveksunta jne.).

KESKUSTELU Keskustelkaa yhdessä luokan kanssa
seuraavista kysymyksistä:

• Miten Jan osoitti vihamielisyyttä? (Hän myönsi, ettei
hän pitänyt Lisasta.)

• Miksi Jan oli hämmästynyt siitä, että hän oli syyllisty-
nyt ylpeyteen? (Hän oletti, että ainoastaan pöyhkeät ja
itsekkäät ihmiset kuten Lisa ovat ylpeitä.)

• Miksi Janin oli vaikeampaa havaita oma ylpeytensä
kuin Lisan? (”Ylpeys on synti, jonka me helposti
näemme muissa mutta harvoin tunnustamme itses-
sämme” [”Kavahtakaa ylpeyttä”, s. 4].)

• Miten seuraava lainaus voisi liittyä Janiin? ”Useim-
mat meistä pitävät ylpeyttä syntinä, johon syyllisty-
vät huipulla olevat, kuten rikkaat ja oppineet, jotka
katsovat meihin muihin alaspäin – –. Mutta meidän

YLPEYS

Ilmenemismuotoja

Muiden ylenkatsominen

Itsekkyys
Pöyhkeys
Korskeus
Kerskaileminen
Itsekeskeisyys

YLPEYS

Vertaaminen
Vihamielisyys

Viha
Hyökkäävä käytös
Vastustus
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keskuudessamme on paljon yleisempi vaiva, ja se
on ylpeys alhaalta ylöspäin katsoen.” (”Kavahtakaa
ylpeyttä”, s. 4.) (Jan tunsi olevansa oikeutettu syyttele-
mään Lisaa pöyhkeydestä ja arvostelemaan häntä.)

• Miksi tämä ylpeys, joka tarkastelee muita alhaalta
ylöspäin, on paljon yleisempää kuin muita ylenkat-
sova ylpeys?

• Miten tämä yleisempi ylpeyden muoto ilmenee?

DIAGRAMMI Janin ylpeys oli sitä, että hän tarkasteli
muita alhaalta ylöspäin. Auta oppilaita käyttämään
tällaisen ylpeyden muodon ymmärtämystään ja tar-
kastelemaan seuraavanlaista kaaviota. Keskustelkaa
yhdessä luokan kanssa tämän ylpeyden ilmenemis-
muodoista. (”Se ilmenee hyvin monin tavoin: ihmiset
etsivät vikoja, juoruilevat, puhuvat pahaa takanapäin,
napisevat, elävät yli varojensa, kadehtivat, ovat
ahneita, pidättyvät osoittamasta kiitollisuutta ja kii-
tosta, joka voisi kohottaa toista, ja ovat anteeksianta-
mattomia ja kateellisia” [”Kavahtakaa ylpeyttä”, s. 4].)
Miksi monet eivät näe näitä tekoja ja asenteita ylpey-
den ilmenemismuotoina? (”Ylpeys on hyvin väärin
ymmärretty synti, ja monet tekevät syntiä tietämät-
tään – –. Pyhissä kirjoituksissa ei tunneta sellaista
kuin vanhurskas ylpeys – ylpeyttä pidetään aina syn-
tinä.” [”Kavahtakaa ylpeyttä”, s. 3.])

ETSIMISTOIMINTA Ehdota, että oppilaat pyrkivät
selvittämään, mikä vaikutus Steven ystävillä on hänen
ylpeyteensä.

NÄYTÄ OSIO 2 Osiossa 2 (1.45) näytetään Steve, joka
tulee simuloituun kotiinsa, jossa hän ja muutamat hänen
ystävänsä katselevat sopimatonta videota.

KESKUSTELU Keskustelkaa osiosta 2 ja pohtikaa sitä,
miten seuraavat presidentti Bensonin sanat yleiskonfe-
renssipuheesta sopivat Steveen:

• ”Tottelemattomuus on pohjimmiltaan ylpeää valtatais-
telua jotakuta sellaista vastaan, joka on meihin nähden
valta-asemassa” (”Kavahtakaa ylpeyttä”, s. 4). (Steve ei
ollut halukas tottelemaan ja tekemään sitä, mitä hänen
äitinsä pyysi.)

• ”Ylpeät eivät ota helposti vastaan neuvoja tai ojen-
nusta” (”Kavahtakaa ylpeyttä”, s. 5). (Steve ei ollut

halukas ottamaan vastaan äitinsä neuvoja. Hän asettui
kodin sääntöjen yläpuolelle.)

• ”Riitaisuus karkottaa Herran Hengen perheistämme”
(”Kavahtakaa ylpeyttä”, s. 5). (Steve kiisteli äitinsä
kanssa sen sijaan, että olisi ollut tottelevainen.)

Miten Steve osoitti vihamielisyyttä? (Hän oli vihamieli-
nen äitiään kohtaan. Hän vastusti äitiään, tämän aukto-
riteettia ja perheen sääntöjä.)

Lisää osiossa 2 kuvaillut ilmenemismuodot ensimmäiseen
ylpeyttä kuvaavaan kaavioon.

ETSIMISTOIMINTA Ehdota, että oppilaat yrittävät kek-
siä lääkkeen ylpeyteen.

NÄYTÄ OSIO 3 Osiossa 3 (3.18) näytetään Steven ja
tämän äidin välisen keskustelun loppu.

ESITYKSEN JÄLKEEN

KESKUSTELU Keskustelkaa osiosta 3 ja pohtikaa, miten
seuraavat presidentti Bensonin sanat yleiskonferenssipu-
heesta sopivat Steveen:

• ”[Ylpeät] asettuvat puolustuskannalle kaunistelemalla
ja selittelemällä heikkouksiaan ja epäonnistumisiaan”
(”Kavahtakaa ylpeyttä”, s. 5). (Steve selitti äidilleen,
että koska hänen ystävänsä oli tuonut videon, sen kat-
seleminen oli sopivaa.)

• ”Ylpeät pelkäävät enemmän ihmisten tuomiota kuin
Jumalan tuomiota” (”Kavahtakaa ylpeyttä”, s. 4).
(Steve pelkäsi joutua kasvotusten ystäviensä kanssa.
Hän myönsi, että tässä tapauksessa häntä huoletti
enemmän se, mitä hänen ystävänsä ajattelisivat, kuin
se, mitä Herra ajattelisi.)

• ”Ylpeyden vastalääke on nöyryys – sävyisyys ja alis-
tuvaisuus – –. Se on särjetty sydän ja murtunut mieli.”
(”Kavahtakaa ylpeyttä”, s. 5.) (Steve oppi, että ylpey-
destä pääsi olemalla nöyrä.)

• ”Synti ilmenee juuri siinä, mistä syystä teemme sen,
mitä teemme. Jeesus sanoi aina tekevänsä sitä, mikä
on Jumalan mielen mukaista.” (”Kavahtakaa
ylpeyttä”, s. 4.) (Steve ajatteli enemmän ystäviensä
miellyttämistä kuin Jumalan miellyttämistä.)

OPPIAIHEEN PÄÄTÖS Voit halutessasi lainata seuraa-
via presidentti Ezra Taft Bensonin sanoja yleiskonfe-
renssipuheesta:

”Jumala haluaa nöyrän kansan. Me voimme joko nöyr-
tyä itse tai meidät voidaan pakottaa nöyrtymään. Alma
sanoi: ’Autuaat ovat siis ne, jotka nöyrtyvät ilman, että
heitä pakotetaan nöyrtymään.’ (Al. 32:16)

Päättäkäämme itse olla nöyriä. – –

Me pystymme siihen. Tiedän sen.” (”Kavahtakaa
ylpeyttä”, s. 5.)

Ehdota, että oppilaat kiinnittävät huomiota ylpeyteen
lukiessaan edelleen Mormonin kirjaa.

YLPEYS

Ilmenemismuotoja

Muiden katseleminen alhaalta ylöspäin

Kateus
Mustasukkaisuus

Huhujen levittäminen
Pahanpuhuminen
Vikojen etsiminen

Anteeksiantamattomuus

8
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Huomautus: Mormonin kirjan lukujen Jaakob 5–6 opetta-
miseen voi kulua enemmän kuin yksi oppitunti. Jaako-
bin kirjan 5. luvun valmistelu voi myös vaatia lisäaikaa.

TARKOITUS

Tarkoituksena on auttaa oppilaita ymmärtämään, että
Israelin lapset on hajotettu kaikkialle maailmaan ja että
jokaista kansakuntaa siunataan, kun Herra kokoaa lap-
sensa viimeisen kerran.

ENNEN ESITYSTÄ

VALMIUS Kysy, miten pyhät kirjoitukset ovat kuin sil-
mälasit. Miksi tällaisia rinnastuksia kutsutaan? (Kieliku-
viksi tai metaforiksi.) Kun rinnastus on pitkä ja siihen
sisältyy useita merkitystasoja, sitä kutsutaan usein ver-
taukseksi, eritoten pyhissä kirjoituksissa. Jaakobin kirjan
luku 5 sisältää yhden pyhien kirjoitusten merkittävim-
mistä vertauksista. Mitä verrataan mihin? (Ks. MK Jaak.
5:3.) (Israelin huonetta verrataan jaloon oliivipuuhun.)

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Kysy, mitä
sanonta ”Israelin huone” tarkoittaa kohdassa MK Jaak.
5:3 (Israelin kahdentoista heimon jälkeläisiä). Israel oli
se nimi, jonka Herra antoi Abrahamin pojanpojalle Jaa-
kobille. Vanhassa testamentissa Israelin kaksitoista poi-
kaa ja heidän jälkeläisensä tunnettiin Israelin kahtena-
toista heimona.

VIDEOAINEISTON KÄYTTÖ Vertaus oliivipuusta  14.33

KATSAUS VIDEOAINEISTOON Jaakobin kirjan 5.
luvussa kerrotaan isännän neljästä käynnistä viinitar-
hassaan seuraavasti: ensimmäinen käynti jakeissa 4–14;
toinen käynti jakeissa 15–28; kolmas käynti jakeissa
29–60 ja neljäs käynti jakeissa 61–77 (ks. Mormonin kir-
jan oppilaan kirja [Uskonto 121–122], s. 162). Videoesi-
tyksen osiossa 1 kerrotaan oppilaille oliivipuutarhan
hoitamisesta. Osioissa 2–4 on yhteenveto kolmen ensim-
mäisen tarhassa käynnin tuloksista. Osiossa 5 kuvail-
laan työtä tarhassa meidän aikanamme valmistaudut-
taessa isännän neljänteen ja viimeiseen käyntiin. Osioi-
den välillä oppilaasi voivat käyttää pyhiä kirjoituksiaan
vieraillakseen oliivipuutarhassa.

ETSIMISTOIMINTA Ehdota, että oppilaat pyrkivät
selvittämään, miten oliivipuiden leikkaaminen, maan
kääntäminen, ravitseminen ja oksastaminen liittyvät
Israeliin.

NÄYTÄ OSIO 1 Osiossa 1 (6.54) näytetään seminaa-
riluokkaa, joka vierailee Vanhan testamentin oliivileh-
dossa. Sen jälkeen, kun he ovat oppineet hoitamaan
oliivilehtoa, heille näytetään kuivettuva oliivipuu, joka
muistuttaa Senoksen vertausta.

Huomautus: Joseph-niminen työntekijä ei edusta Vapahta-
jaa tai ketään muutakaan. Hän on ainoastaan oppaana.

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Katsottuanne
osion 1 voit viitata Jaakobin kirjan 5. lukuun ja esittää
seuraavanlaisia kysymyksiä.

• Jae 3: Kuka vertauksessa on tarhan isäntä? (Jeesus
Kristus.)

Mikä tämä tarha on? (Maailma.)

Jos oliivipuu alkoi kuivettua, mitä oli tapahtumassa
Israelille? (Israel oli luopumuksen vallassa.)

• Jae 4: Mitä viinitarhan isäntä saattaisi tehdä, kun puu
alkaa kuivettua? (Leikata sen, kääntää maata sen
ympäriltä sekä ravita ja lannoittaa sitä.)

Mitä leikkaaminen, maan kääntäminen ja ravitsemi-
nen saattaisivat tarkoittaa Israelin tapauksessa? (Herra
lähettää profeettojaan työskentelemään Israelin kes-
kuudessa. Hän taivuttelee lapsiaan olemaan kuuliaisia
ja tuottamaan hyviä hedelmiä.)

• Jae 7: Miten oksastaminen saattaisi auttaa kuivuvaa
puuta? (Kuivuneet oksat voitaisiin korvata toisesta
puusta otetuilla hyvillä oksilla.)

• Jae 8: Mitä nuorten ja hentojen versojen oksien poista-
minen saattaisi tarkoittaa? (Israelin hajottamista.)

• Jae 10: Mitä villit oksat edustavat? (Pakanoita eli niitä,
jotka eivät kuulu Israelin huoneeseen.)

Mitä tarkoittaa, kun ”pakana” oksastetaan Israelin
huoneeseen? (Ks. 1. Nefi 10:14.) (Hän oppii tuntemaan
todellisen Messiaan ja ottaa vastaan evankeliumin.)

• Jae 14: Mitä oksien kätkemisellä viinitarhan etäisim-
piin osiin tarkoitetaan? (Israelin hajottamista muiden
kansakuntien joukkoon ja Israelin vankeutta muissa
maissa.)

TOIMINTA Seuraava kuva voi auttaa oppilaita ymmär-
tämään vertausta. Anna kullekin oppilaalle valkoinen
paperiarkki ja ehdota, että he piirtävät paperin oikeaan
alakulmaan jalon oliivipuun ja kaikkiin muihin kulmiin
oliivipuun oksan. Oksat edustavat oksien viemistä viini-
tarhan etäisimpiin osiin. Kirjoittakaa niiden viereen
”Hedelmättömin maa”, ”Hedelmätön maa” ja ”Hyvä
maa”. Kirjoittakaa puun viereen ”Jalo oliivipuu”. Jokai-
sen oksan ja oliivipuun viereen tulee kirjoittaa ”Käynnit”
ja 1., 2., 3. ja 4. Voit halutessasi piirtää samanlaisen kuvan
taululle. Kirjoita ensimmäisen käynnin viereen alla ole-
vassa kuvassa olevat sanat.
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ETSIMISTOIMINTA Ehdota, että oppilaat yrittävät
selvittää itselleen, mitä vaatteiden vaihtaminen merkit-
see osiossa 2. (Vaatteet edustavat siirtymistä Vanhan
testamentin ajoista Kristuksen aikaan.)

NÄYTÄ OSIO 2 Osiossa 2 (2.13) näytetään aikaa sen jäl-
keen, kun oksastukset ovat onnistuneet. Seminaariluokka
maistaa jalon oliivipuun hedelmiä ja menee katsomaan,
miten oksat jaksavat viinitarhan etäisimmissä osissa.

TOIMINTA Kun hedelmät ovat hyviä (jaloja), merkitkää
plusmerkki (+) käynnin viereen; kun hedelmät ovat huo-
noja (villejä), merkitkää miinusmerkki (-). Kysy, tuottiko
jalo oliivipuu hyviä vai huonoja hedelmiä (hyviä hedel-
miä; ks. MK Jaak. 5:17). Merkitse plusmerkki toisen vie-
railun kohdalle. Pyydä oppilaita tutkimaan jakeita MK
Jaak. 5:19–25 selvittääkseen, minkälaisia hedelmiä kukin
poiskuljetettu oksa tuotti. Pyydä heitä merkitsemään vas-
tauksensa toisen käynnin kohdalle.

Huomautus: Hyvässä maassa oleva oksa, joka tuottaa
hyviä hedelmiä ja huonoja hedelmiä, viittaa nefiläisiin
ja lamanilaisiin (ks. luvun MK Jaak. 5 esittelevää kap-
paletta).

ETSIMISTOIMINTA Ehdota, että oppilaat yrittävät
löytää osiosta 3 oikeat vastaukset edellisen toiminnan
kysymyksiin.

NÄYTÄ OSIO 3 Osiossa 3 (1.22) näytetään, kuinka semi-
naarioppilaat raportoivat käynnistään viinitarhan etäisim-
missä osissa (toinen vierailu). Heidät lähetetään uudelleen
katsomaan, miten oliivilehdon puut jaksavat.

TOIMINTA Kysy, minkälaisia hedelmiä oppilaat odot-
taisivat löytävänsä kolmannella käynnillään. Seuraavat
Jaakobin kirjan 5. luvun jakeet voivat olla avuksi:

• Jakeet 29–32: Mitä on tapahtunut jalon (luonnollisen)
oliivipuun hedelmille?

• Jakeet 38–40: Mitä on tapahtunut oksille?

ETSIMISTOIMINTA Ehdota, että oppilaat yrittävät
löytää osiosta 4 oikeat vastaukset edellisen toiminnan
kysymyksiin.

NÄYTÄ OSIO 4 Osiossa 4 (1.25) näytetään, kuinka oppi-
laat kertovat, että kaikki hedelmät ovat villejä ja huonoja.
Heille näytetään puita, joiden oksat ovat imeneet juuren
voiman itseensä, ja heiltä kysytään, mitä heidän mieles-
tään pitäisi tehdä, jos kaikki puut kantavat huonoja
hedelmiä.

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Jos kaikki puut
ovat huonoja, mitä on tehtävä? Seuraavat jakeet Jaako-
bin kirjan luvusta 5 voivat auttaa löytämään vastauksen:

• Jakeet 41, 47: Mitä viinitarhan isäntä ajattelee viinitar-
hastaan?

• Jae 42: Mitä se tarkoittaa, jos kaikkien viinitarhan
puiden hedelmät ovat turmeltuneita? (Täydellistä
luopumusta.)

• Jae 48: Mikä oli yksi tämän täydellisen luopumuksen
tärkeimmistä syistä? (Kopeus tai ylpeys.)

• Jakeet 50–51: Miksi isäntä päätti säästää viinitarhan
vielä vähän aikaa?

• Jae 52: Mitä oksastaminen tässä jakeessa tarkoittaa?
(Israelin kokoamista.)

ETSIMISTOIMINTA Ehdota, että oppilaat yrittävät
saada selville, mitä Herran viinitarhassa työskentelemi-
nen merkitsee.

NÄYTÄ OSIO 5 Osiossa 5 (2.39) on musiikkia ja kuva-
mosaiikki, joka kertoo työskentelemisestä viinitarhassa.

ESITYKSEN JÄLKEEN

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Kun keskustelet
osiosta 5 oppilaiden kanssa, auta heitä ymmärtämään,
mitä kirkko tekee tänä päivänä valmistaakseen maailman
tuhatvuotista valtakuntaa varten ja mikä tehtävä jokai-
sella kirkon jäsenellä on Herran suunnitelmassa. Seuraa-
vista jakeista Jaakobin kirjan luvusta 5 voi olla apua:

• Jae 61: Kenet kutsutaan aloittamaan työ? (Palvelijat –
tämä voi tarkoittaa kaikkia kirkon jäseniä, jotka ovat
halukkaita tekemään Herran työtä, eikä pelkästään
lähetyssaarnaajia.)

Mitä sanonta ”valmistaakseen tietä” tarkoittaa? (Ihmis-
ten valmistamista toista tulemista ja tuhatvuotista val-
takuntaa varten. Muistuta oppilaita siitä, että kirkon
kolmitahoinen tehtävä on levittää evankeliumia, tehdä
pyhät täysin valmiiksi ja lunastaa kuolleet.)

• Jakeet 65–66: Mitä tapahtuu huonoille hedelmille eli
jumalattomille ihmisille? (Ne/Heidät tuhotaan, kun
vanhurskaus lisääntyy.)

• Jae 74: Ovatko neljännen käynnin hedelmät hyviä vai
huonoja? (Loppujen lopuksi kaikki hedelmät ovat
hyviä.)

HEDELMÄTTÖMIN MAA

HYVÄ MAA

HEDELMÄTÖN MAA

JALO OLIIVIPUU

KÄYNNIT
  1.: Istutettu
  2.:  +
  3.:  –
  4.:  +

KÄYNNIT
  1.: Istutettu
  2.:  +
  3.:  –
  4.:  +

KÄYNNIT
  1.: Istutettu
  2.: +–
  3.:  –
  4.:  +

KÄYNNIT
  1.:  Oksastettu
  2.:  +
  3.:  –
  4.:  +
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• Jae 75: Mitä viinitarhan isäntä sanoo palvelijoilleen,
jotka uurastavat viinitarhassa tämän viimeisen kerran?
(”Te olette siunattuja – – te saatte iloita kanssani.”)

KESKUSTELU Voit halutessasi selvittää, kuinka hyvin
oppilaat ovat ymmärtäneet vertauksen, pyytämällä heitä
tekemään siitä yhteenvedon piirtämiensä kuvien perus-
teella. Voit myös esittää seuraavat kysymykset:

• Miksi Herra hajotti Israelin?

• Kuinka maan kansoja siunataan, kun Herra kokoaa
Israelin?

• Miksi arvelette, että vain harvat palvelijat ovat haluk-
kaita uurastamaan viinitarhassa? (Ks. MK Jaak. 5:70.)

• Miten isännän ääntä kohdassa MK Jaak. 5:47 voi verrata
Hänen ääneensä jakeessa 75?

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Lukekaa Jaako-
bin kirjan luvun 6 johdanto. Mistä tässä luvussa kerro-
taan? Mikä on Jaakobin todistus? (Ks. MK Jaak. 6:1–4.)
Keiden Jaakob sanoo olevan autuaita ja keiden kirottuja,
kun Senoksen vertaus toteutuu?

OPPIAIHEEN PÄÄTÖS Auta oppilaita ymmärtämään,
että vertaus oliivipuusta on keino osoittaa Herran Israe-
lista tuntemaa huolta. Vertauksen yksityiskohtien avulla
oppilaat voivat selkeästi nähdä, että Herra ei salli Israe-
lin mennä menojaan – että Hänen kätensä on yhä ojen-
nettuna ja että Hän edelleen pyytää Israelia tekemään
parannuksen. Herra työskentelee ja uurastaa ja osoittaa
loputonta kärsivällisyyttä sitä kohtaan. Kun Herra
kokoaa lapsensa viimeisen kerran suuressa viisaudes-
saan, kaikki maan kansat tulevat siunatuiksi. (Ks. MK
Jaak. 6:4–8.)

TARKOITUS 

Tarkoituksena on opettaa oppilaille prosessi, jonka
avulla he voivat saada henkilökohtaisen kokemuksen
hengellisistä asioista.

ENNEN ESITYSTÄ

JOHDANTO Monilla kirkon nuorilla on merkittäviä
hengellisiä kokemuksia. Henki todistaa heille evanke-
liumin totuuksista, antaa vastauksia rukouksiin ja opet-
taa heille, miten elää. Jotkut nuoret polkevat kuitenkin
hengellisesti paikallaan eikä heillä ole motivaatiota
tavoitella hengellistä kasvua, ennen kuin heidän elä-
mässään sattuu murhenäytelmä tai kriisi. Toiset tyyty-
vät odottamaan, kunnes he lähtevät kotoa opiskelemaan
tai lähetystyöhön, ennen kuin he tavoittelevat hengelli-
siä kokemuksia. Oppilaiden ei kuitenkaan tarvitse odot-
taa. Jos he ovat kyllin korkealla kelvollisuuden tasolla,
se pohdiskelun ja voimallisen rukouksen prosessi, jota
Enos kuvaili, voi auttaa heitä nauttimaan suuremmista
hengellisyyden siunauksista miltei välittömästi.

VIDEOAINEISTON 
KÄYTTÖ ”Ja minun sielullani oli nälkä”  10.20

ETSIMISTOIMINTA Ehdota, että oppilaat pyrkivät sel-
vittämään, mikä sai Jaredin tavoittelemaan hengellistä
kasvua ja mitä hän teki tavoitteeseen pyrkiäkseen.

NÄYTÄ ESITYS Videoesityksessä näytetään meidän
aikaamme sijoittuva Enoksen tarina. Jared tuntee innoi-
tusta etsiä vastauksia omaan hengellisyyteensä, kun hän
saa tietää, että hänen ystävällään Mikella on merkittäviä
hengellisiä kokemuksia.

ESITYKSEN JÄLKEEN

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Enoksen kirjoi-
tukset puhuvat merkittävistä hengellisistä kokemuksista.
Pyydä oppilaita ottamaan esiin kohta En. 1–5 ja löytä-
mään siitä prosessi, jonka läpi Enos kävi saadakseen syn-
tiensä anteeksiannon. Keskustelkaa Jaredin kokemuksista
tuon prosessin kaikissa eri vaiheissa. Seuraavista Enok-
sen kirjan jakeista voi olla apua:

• Jae 2: Enoksella oli kamppailu ”Jumalan edessä”. (Hän
esitti kysymyksiä, tutki pyhiä kirjoituksia ja kuunteli
vanhempia, ystäviä ja opettajia.)

• Jae 3: Enos antoi sen, mitä hänelle oli opetettu, painua
syvälle sydämeensä. Miten Jared antoi opetusten pai-
nua syvälle sydämeensä? (Hän muisti ja pohdiskeli
sitä, mitä hänelle oli opetettu ja luki pyhiä kirjoituksia;
ks. myös 1. Nefi 10:17–19.)

• Jae 4: Enos kirjoitti: ”Ja minun sielullani oli nälkä.”
Mikä osoitti, että Jaredinkin sielulla oli nälkä? (Hän
käytti aikaa lukemiseen, pohdiskeluun ja rukoilemi-
seen. Hän kyseli Mikelta tämän kokemuksista.)

Enos ”huusi [Herran puoleen] voimallisessa rukouk-
sessa”. Mitä Jared teidän mielestänne teki tehdäkseen
omista rukouksistaan voimallisia? (Oppilaiden valinta.)
Jos te haluaisitte tehdä omista rukouksistanne voimalli-
sia, mitä te tekisitte?

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Monet edellä
mainitut toiminnat vaativat pohdintaa ollakseen antoi-
sia. Pohdinta voi näytellä merkittävää roolia auttaessaan
meitä ymmärtämään hengellisiä asioita. (Ks. 1. Nefi 11:1;
3. Nefi 17:3.)
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LAINAUS Vanhin Marvin J. Ashton on sanonut: ”Tutkis-
tellessamme me annamme Hengelle mahdollisuuden
innoittaa ja opastaa. Tutkistelu on voimallinen side sydä-
men ja mielen välillä. – – Jos me käytämme tutkistelun
lahjaa, me voimme ottaa nämä iankaikkiset totuudet vas-
taan ja ymmärtää, kuinka voimme soveltaa niitä jokapäi-
väisiin toimiimme.” (”’Lahjat ovat moninaiset’”, Valkeus,
tammikuu 1988, s. 17.)

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Pyydä oppilaita
lukemaan loput Enoksen kirjasta ja löytämään muita

ajatuksia, jotka voivat auttaa heitä kokemaan syvälli-
semmin sen, mitä heille on opetettu (esimerkiksi usko
Kristukseen, toisista välittäminen ja uurastaminen kai-
kin voimin).

OPPIAIHEEN PÄÄTÖS Auta oppilaita tajuamaan,
että suuret kokemukset odottavat niitä, jotka jatkuvasti
tavoittelevat hengellistä kasvua.

LISÄAINEISTOA Boyd K. Packer, ”Herran kynttilä”,
Valkeus, heinäkuu 1983.

TARKOITUS 

Tarkoituksena on auttaa oppilaita ymmärtämään ihmis-
ten, paikkojen ja tapahtumien välinen suhde Mormonin
kirjassa.

Huomautus: Tämän videoesityksen voi näyttää vuoden
alussa tai tultaessa Omnin kirjaan, kun ihmisten, paik-
kojen ja tapahtumien välisen suhteen ymmärtäminen
tulee vaikeammaksi.

ENNEN ESITYSTÄ

VALMIUS Kirjoita taululle seuraavat Mormonin kirjan
sivut: 167, 187, 189, 219 ja 221. Pyydä, että oppilaat kiin-
nittävät huomion siltä sivulta alkavan luvun johdan-
nossa mainittuihin vuosiin ja kirjoittavat sitten sen sivu-
numeron alle taululle. Auta oppilaita huomaamaan, että
Mormonin kirja kattaa saman ajanjakson kolme kertaa.
(Tältä ajalta on olemassa kolmen eri ryhmän aikakirjat.)
Selitä, että Mormonin kirjan historia hyppelehtii, koska
samasta ajanjaksosta on olemassa kaksi tai useampia
kertomuksia. Jos oppilaillasi on Mormonin kirjan kirjan-
merkki, pyydä heitä katsomaan siinä olevaa kronolo-
gista kaaviota (tai vastaavasti katsomaan Mormonin Kirja
– oppilaan aineisto, 2001, s. 198).Videoesityksen tarkoi-
tuksena on auttaa oppilaita ymmärtämään Mormonin
kirjan historiaa käyttämällä kirjanmerkkiä apuna.

VIDEOAINEISTON 
KÄYTTÖ Katsaus Mormonin kirjan historiaan  9.25

ETSIMISTOIMINTA Ehdota, että oppilaat pyrkivät
selvittämään ihmisten, paikkojen ja tapahtumien välisen
suhteen osiossa 1.

NÄYTÄ OSIO 1 Osiossa 1 (2.30) käydään Mormonin
kirja läpi tietokoneanimaation ja kertojan avulla. Esitys
perustuu oppilaiden kirjanmerkkiin, josta on paljon
apua, jos sen ymmärtää. Eri osien näyttäminen erikseen
vahvistaa ymmärtämystä, koska oppilaiden on muistet-
tava kunkin osan sisältö erikseen.

KESKUSTELUIDEOITA Voit halutessasi piirtää kir-
janmerkin suuremmassa koossa taululle ja jättää siitä
kaikki nimet pois. (Tai valmista vastaavanlainen kir-

janmerkki pahvista, tee se maalarinteipistä lattiaan tai
valmista moniste.) Kun tarkastelette yhdessä osiota 1,
auta oppilaita ymmärtämään kansan jakautuminen
nefiläisiin ja lamanilaisiin, mulekilaisten ja nefiläisten
yhdistyminen, ajan kulku ja se, kuinka kauan jerediläi-
siä oli olemassa. Voit pyytää oppilaita selvittämään
tämän muistinvaraisesti.

Tässä vaiheessa voit pyytää oppilaita katsomaan Mor-
monin kirjan kirjanmerkkiään. Kerro, että se on val-
mistettu apuneuvoksi auttamaan heitä ymmärtämään
Mormonin kirjaa.

ETSIMISTOIMINTA Ehdota, että oppilaat kiinnittävät
huomion nefiläisiin, jotka menivät asumaan lamanilais-
ten keskuuteen.

NÄYTÄ OSIO 2 Osio 2 (2.07) alkaa kuningas Moosiasta
Sarahemlan maassa ja päättyy siihen, kun hänen poi-
kansa lähtevät lähetystyöhön lamanilaisten keskuuteen.

KESKUSTELU Auta oppilaita ymmärtämään kahta
samanaikaisesti olemassa ollutta Moosian ja Senifin
kuningaskuntaa. (Ks. Omni 12–30 ja Moosia 1; 9.) Tar-
kastelkaa Alma vanhemman ja hänen kansansa pakoa
(Moosia 18). Tarkastelkaa lähetystyötä lamanilaisten
keskuudessa ja Alma nuoremman saarnaamista (ks.
Alma 1–16 ja 17–27).

ETSIMISTOIMINTA Ehdota, että oppilaat pyrkivät
selvittämään, miksi nefiläisten yhteiskunta tuhoutui.

NÄYTÄ OSIO 3 Osio 3 (2.18) alkaa sotapäällikkö Moro-
nista ja päättyy siihen, kun profeetta Moroni hautaa
levyt vuonna 421 jKr.

KESKUSTELU Tee lyhyt yhteenveto Samuelin profe-
tiasta, Vapahtajan käynnistä Runsaudenmaassa, nefiläis-
ten tuhoutumisesta sekä siitä, kun Moroni hautasi levyt.

NÄYTÄ OSIO 4 Osio 4 (2.30) on lyhyt katsaus Mormo-
nin kirjan historiaan. Voit käyttää sitä halutessasi.

ESITYKSEN JÄLKEEN

YHTEENVETO JA OPPIAIHEEN PÄÄTÖS Voit pyy-
tää oppilaita harjoittelemaan kirjanmerkin eri osien tun-
nistamista niin nopeassa tahdissa kuin he pystyvät.
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TARKOITUS

Tarkoituksena on auttaa oppilaita ymmärtämään, kuinka
sovitus antaa meille jokaiselle mahdollisuuden voittaa
luonnollinen ihminen ja tulla Kristuksen pojiksi ja tyttä-
riksi.

Huomautus: Kuningas Benjamin opetti ihmisen mitättö-
myyden periaatetta. Tämän periaatteen opettaminen
ilman, että opetetaan ymmärtämään Jumalan hyvyyttä ja
sovitusta, voi saada jotkut oppilaat ymmälle. Opeta sen
vuoksi molemmat periaatteet samalla oppitunnilla, siitä
huolimatta, että tämän pyhien kirjoitusten jakson läpi
käymiseen voi mennä enemmän kuin yksi oppitunti.

ENNEN ESITYSTÄ

VALMIUS Antaaksesi yhden näkökulman kuningas
Benjaminin saarnan tutkimiseen ottakaa yhdessä esille
kohta Moosia 4:7–8 ja viittaa molempien jakeiden ensim-
mäiseen lauseeseen. Keskustelkaa siitä, millainen on
”ihminen, joka saa pelastuksen” ja mitä tarkoittaa ”tämä
on se tapa, jolla pelastus tulee”. Lukekaa Moosia 4:5–8 ja
pohtikaa, mitä ihmisen on tiedettävä pelastuakseen. Voit
haluta kirjoittaa taululle seuraavat otsikot:

1. Jumalan hyvyys

2. Ihmisen mitättömyys

3. Pelastus on Kristuksessa sovituksen kautta

4. Luottamus Herraan

Ehdota oppilaillesi, että he kuningas Benjaminin saar-
naa tutkiessaan yrittäisivät nähdä, miten nämä periaat-
teet liittyvät toisiinsa. Kirjoita taululle kunkin otsikon
kohdalle näihin periaatteisiin liittyviä asioita, kun luette
yhdessä kuningas Benjaminin saarnaa.

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Keskustelkaa
siitä, miten tärkeää on lukea kuningas Benjaminin saar-
naa valmistautuneena siihen samalla tavalla kuin hän
pyysi kansaansa valmistautumaan, että ”aukaisisitte
korvanne, jotta kuulisitte, ja sydämenne, jotta ymmär-
täisitte, ja mielenne, jotta Jumalan salaisuudet voitaisiin
paljastaa nähdäksenne” (Moosia 2:9).

Auta oppilaita huomaamaan kuningas Benjaminin esi-
merkki palvelemisesta ja johtamisesta tutkimalla seu-
raavia jakeita Moosian kirjan toisesta luvusta:

• Jakeet 10–19: Miksi kuningas Benjamin oli niin halu-
kas palvelemaan lähimmäisiään? (Hän ymmärsi palve-
levansa myös Jumalaa [ks. jakeet 16–19].) Pyydä oppi-
laita kertomaan tapauksesta, jolloin he halusivat pal-
vella jotakuta siksi, että he halusivat palvella Jumalaa.

• Jakeet 20–25: Miksi kuningas Benjamin käytti elinai-
kansa Jumalan ja kansansa palvelemiseen? (Hän rakasti
Vapahtajaa ja ymmärsi Jumalan hyvyyden ja ihmisen

mitättömyyden.) Miksi me olemme aina velassa taivaal-
liselle Isälle ja Vapahtajalle? (Me olemme heille velkaa
kaiken, mitä olemme ja mitä omistamme.)

• Jae 34: Miten osoitamme kiitollisuutemme Jumalan
hyvyydestä? (Meidän tulisi antaa Jumalalle kaikki, mitä
omistamme ja mitä olemme.) Mitä oppilaiden mielestä
tarkoittaa kaiken sen antaminen, mitä omistaa ja mitä
on? (Oppilaiden vastauksia.) Kun ymmärrämme Juma-
lan hyvyyden ja velkamme Hänelle, pitäisikö meidän
palvella Häntä velvollisuudesta vai kiitollisuudesta?

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Enkeli antoi
kuningas Benjaminille Moosian kirjan kolmannessa
luvussa olevan sanoman (ks. jae 2). Jakeissa 5–11 enkeli
profetoi Kristuksesta. Lukekaa jakeet 16–17. Mitä me
saamme tietää Jumalan hyvyydestä?

VIDEOAINEISTON 
KÄYTTÖ Kristuksen lapsiksi tuleminen  11.29

ETSIMISTOIMINTA Kehota oppilaita selvittämään,
mitä termi ”luonnollinen ihminen” tarkoittaa.

NÄYTÄ OSIO 1 Osio 1 (3.29) kertoo Lindasta ja Susa-
nista, kahdesta nuoresta naisesta, jotka esiintyivät kol-
mannessa videoesityksessä ”Minä raivaan tien”. (Tämän
esityksen ymmärtämiseksi ei ole välttämätöntä nähdä
ensin kolmatta esitystä.) Lindalle selviää, että luonnolli-
nen ihminen on Jumalan vihollinen.

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA On välttämä-
töntä ymmärtää ajatus luonnollisesta ihmisestä ymmär-
tääkseen Vapahtajan tehtävää ja meidän velkaamme
Hänelle. Lukekaa yhdessä Moosia 3:19. Mikä on luonnol-
linen ihminen? (Se osa meistä, joka tekee syntiä ja haluaa
seurata maailmaa.) Miksi luonnollinen ihminen on Juma-
lan vihollinen? (Koska synti ja maailmallisuus estävät
meitä olemasta kelvollisia Hänen läheisyyteensä.) Mikä
on luonnollisen ihmisen tila? (Ks. Moosia 16:3–5.) Auta
oppilaita huomaamaan seuraavat opilliset seikat:

• Aadamin lankeemus sai aikaan yleiset kuolevaisuuden
olosuhteet. Meidän henkilökohtainen lankeemuksemme
tapahtuu, kun me teemme syntiä (ks. Moosia 16:3).

• Vapahtajaa lukuun ottamatta kaikki ihmiset tekevät
syntiä. Siksi kaikki ihmiset ovat enemmän tai vähem-
män langenneita eli ”luonnollisia” (ks. Moosia 16:3).

• Koska kaikki tekevät syntiä, ovat kaikki kadotettuja.
Vapahtajan sovitus tarjoaa meille ainoan keinon tulla
lunastetuiksi tästä langenneesta eli luonnollisesta
tilasta (ks. Moosia 16:4).

• Jos luonnollinen ihminen jää langenneeseen tilaansa
kokematta hengellistä uudestisyntymistä sovituksen
kautta, hän jää ainiaaksi Jumalan viholliseksi (ks.
Moosia 16:5).
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Jos ajatus luonnollisesta ihmisestä opetetaan oikealla
tavalla, oppilaiden pitäisi oivaltaa ihmisen ”mitättö-
myys” eli hänen kyvyttömyytensä vapauttaa itsensä
langenneesta tilastaan ja hänen tarpeensa päästä osalli-
seksi Jumalan hyvyydestä sovituksen kautta. Se tapah-
tuu luottamalla nöyrästi Jumalaan siinä määrin, että
me annamme elämämme Hänen käsiinsä.

ETSIMISTOIMINTA Ehdota oppilaille, että katsoes-
saan osiota 2 he havainnoisivat tapoja voittaa luonnolli-
nen ihminen ja tulla Kristuksen lapsiksi.

NÄYTÄ OSIO 2 Osiossa 2 (8.00) Susanin veli Andy ja
Lindan piispa auttavat heitä oppimaan, kuinka riisutaan
luonnollinen ihminen ja tullaan Kristuksen lapseksi.

ESITYKSEN JÄLKEEN

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Viittaa jälleen
kohtaan Moosia 3:19. Auta oppilaita ymmärtämään jokai-
sen seuraavan lauseen opillinen merkitys:

• Taipua Pyhän Hengen kutsuun. Pyhän Hengen kutsuun
taipuminen voi johtaa meidät tekemään oikein tai
hyvää (ks. OL 11:12). Henki voi myös muuttaa meidän
luonteemme, niin että halu seurata Kristusta korvaa
halun tehdä syntiä.

• Riisua päältään luonnollinen ihminen. ”Luonnollisen ihmi-
sen” tavat ovat täynnä ylpeyttä, itsekkyyttä ja kapinaa
Jumalaa vastaan (ks. Moosia 16:5). Riisuakseen päältään
tämän luonteen ihmisen täytyy tehdä parannus synneis-
tään (ks. Moosia 26:29) ja alistua Jumalan tahtoon (ks.
Moosia 24:15).

• Tulla pyhäksi Kristuksen, Herran sovituksen kautta. Kun
me hyväksymme nöyrästi Vapahtajan sovituksen,
Hän voi poistaa meistä synnin vaikutukset (ks. Alma
34:8–16), ja me voimme kokea ”voimallisen muutok-
sen – – sydämissämme” (Moosia 5:2), kun me muu-
tumme langenneesta tilastamme vanhurskauden
tilaan (ks. Moosia 27:25).

• Tulla lapsen kaltaiseksi, alistuvaksi, sävyisäksi, nöyräksi ja
kärsivälliseksi ja olla täynnä rakkautta. Meitä ei pyydetä
olemaan lapsellisia vaan tulemaan lapsen kaltaisiksi –
halukkaiksi alistumaan vanhurskaan Isän tahtoon teh-
däksemme Hänen tahtonsa mukaan, emme oman tah-
tomme mukaan (ks. 3. Nefi 11:37–38).

Kehota oppilaita palauttamaan mieleensä, miten video-
esitys havainnollistaa kohtaa Moosia 3:19, ja keskustele-
maan siitä.

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Kehota oppi-
laita ottamaan esille seuraavat jakeet Moosian kirjan
neljännestä luvusta saadakseen selville, mitä kuningas
Benjaminin kansalle tapahtui.

• Jakeet 1–2: Miten kuningas Benjaminin kansa, joka
koostui ”aktiivisista” jäsenistä, reagoi, kun se lopulta
ymmärsi ajatuksen mitättömyydestään? (Sen valtasi
Herran pelko.) Miten kansa pani luottamuksensa Juma-
laan? (Se anoi Jumalalta armoa ja pyysi, että Hän antaisi
sovittavan verensä tulla sen hyväksi.) Huomatkaa,

kuinka Jumalan hyvyyttä ja sovitusta ja ajatusta luon-
nollisesta ihmisestä opetetaan käsi kädessä.

• Jae 3: Mitä kansalle tapahtui, kun se kääntyi Herran
puoleen nöyryydessä? (Se täyttyi ilolla ja rauhalla ja
sai syntinsä anteeksi.) Kuinka se oli esimerkki siitä,
mitä puhutaan kohdassa Moosia 3:19?

• Jakeet 8–10: Jos me luotamme Jumalaan, mitä meidän
odotetaan uskovan? (Jumala on Luoja, Hän on voi-
mallinen, ja meidän täytyy tehdä parannus ja pyytää
Hänen anteeksiantoaan.)

• Jae 11: Jos me luotamme Jumalaan, mitä meidän odo-
tetaan tekevän? (Muistavan aina Hänen hyvyytensä ja
oma mitättömyytemme, kääntyvän Hänen puoleensa
päivittäin ja pysyvän lujina uskossa.)

• Jakeet 12–30: Mitä muutoksia kokevat pyhät, jotka
tukeutuvat Jumalaan ja panevat luottamuksensa
Häneen? (Jumalan rakkaus täyttää heidät, heillä on
aina oleva syntien anteeksianto ja he kehittyvät Kris-
tuksen tuntemisessa [jae 12]. He eivät halua vahingoit-
taa toisiaan vaan elää rauhassa [jae 13]. He antavat
omaisuudestaan köyhien auttamiseksi [jakeet 14–25].
He palauttavat lainaamansa esineet [ks. jae 28].)

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Auta oppilaita
ymmärtämään seuraavat Moosian kirjan viidennen
luvun jakeet:

• Jakeet 2–4: Miten voimallinen sydämen muutos saa-
daan aikaan? (Pyhän Hengen kautta. Me valmistau-
dumme ja käännymme nöyrinä Herran puoleen, mutta
Hän on se, joka saa muutoksen aikaan.) Millainen tila
siitä on seurauksena? (Me emme enää halua tehdä syn-
tiä vaan jatkuvasti hyvää.) Kuinka kuningas Benjami-
nin kansan kokemus on esimerkki siitä, mitä tapahtui
kohdassa Moosia 3:19?

• Jae 5: Miten me lupaamme Herralle seuraavamme
Häntä? (Me teemme liiton tai uudistamme liittomme
pitää Hänen käskynsä.)

• Jae 7: Minkä nimen kuningas Benjamin antoi kansal-
leen? Miksi? (Kristuksen lapset, koska Hän oli hengel-
lisesti synnyttänyt heidät.) Mitä tarkoittaa olla hengel-
lisesti Herran synnyttämä? (Herra muuttaa sydä-
memme Henkensä kautta, ja siten me synnymme
Hänestä hengellisesti.)

• Jakeet 8–9: Mitä tarkoittaa olla vapaa? (Vapaa synnin
seurauksista ja vapaa seuraamaan Kristusta.)

SOVELTAMINEN Lukekaa yhdessä Moosia 27:25–26.
Kun oppilaat pohtivat tätä pyhien kirjoitusten kohtaa,
pyydä heitä esittämään itselleen seuraavanlaisia kysy-
myksiä: Ymmärränkö, miksi jokaisen on tarpeen kokea
voimallinen sydämen muutos? Haluanko minä voimal-
lisen sydämen muutoksen? Olenko riisumassa päältäni
luonnollista ihmistä? Teenkö sellaista, mikä johtaa voi-
malliseen sydämen muutokseen? Osaanko arvioida,
olenko kokemassa voimallista sydämen muutosta?
Olenko ottanut päälleni Kristuksen nimen? Onko
minusta tulossa Kristuksen lapsi?
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TARKOITUS

Tarkoituksena on kerrata meidän osuutemme kasteen-
liitosta ja ne suuret lupaukset, jotka Herra on antanut
niille, jotka pitävät tämän liiton.

ENNEN ESITYSTÄ

VALMIUS Auta oppilaita kiinnittämään huomionsa sii-
hen merkitykseen, joka kasteenliitolla on heidän päivit-
täisessä elämässään. Auta heitä ymmärtämään, että kas-
teessa he lupasivat tehdä tiettyjä asioita. Seuraavat
kysymykset voivat olla avuksi:

• Minkä ikäisinä luulisitte useimpien nuorten miesten
tekevän päätöksen palvella kokoaikaisessa lähetys-
työssä?

• Vaikka nuorilla naisilla ei olekaan velvollisuutta pal-
vella kokoaikaisessa lähetystyössä, ovatko he lupautu-
neet olemaan Kristuksen todistajina?

• Minkä ikäisinä useimmat ihmiset mahtavat tehdä pää-
töksen solmia avioliitto temppelissä?

• Oletteko koskaan joutuneet päättämään, autatteko jota-
kuta apua tarvitsevaa erityisesti silloin, kun se aiheuttaa
vaivaa?

• Oletko jo päättänyt tehdä kaikki nämä asiat?

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Pyydä oppilaita
silmäilemään läpi Moosia 18:6–16 ja etsimään kohdat,
joissa puhutaan meidän osastamme kasteenliitossa ja
niistä lupauksista, jotka Herra on antanut niille, jotka
pitävät tämän liiton. Voit tehdä taululle luettelon oppi-
laiden ajatuksista. Seuraava taulukko voi olla avuksi:

Viittaa sakramenttirukouksiin, jotka ovat Moronin kir-
jan luvuissa neljä ja viisi. Mikä sakramenttirukousten
mukaan on meidän osamme liitosta? (Me todistamme,
että haluamme ottaa Kristuksen nimen päällemme, aina
muistaa Hänet ja pitää Hänen käskynsä.) Mitä Herra
lupaa meille, jos me teemme nämä asiat? (Hänen Hen-
kensä on aina meidän kanssamme.)

VIDEOAINEISTON KÄYTTÖ ”Olemaan todistajina”  7.42

ETSIMISTOIMINTA Kehota oppilaita havainnoimaan
asioita, joita Candace tekee pitääkseen kasteenliittonsa.

NÄYTÄ ESITYS Videoesityksessä kerrotaan tosi tapauk-
sia Candace Taylorin elämästä. Kun Candace valmistau-
tuu osallistumaan kuuden viikon mittaiselle balettitanssi-
kurssille, hänen isänsä muistuttaa häntä hänen kasteenlii-
tostaan ja hänen lupauksestaan olla Kristuksen todista-
jana kaikkina aikoina ja kaikkialla. Kurssilla Candace
kertoo ystävälleen uskostaan ja antaa hänelle Mormonin
kirjan.

ESITYKSEN JÄLKEEN

KESKUSTELU Keskustellessanne videoesityksestä voit
haluta esittää seuraavanlaisia kysymyksiä:

• Mitä Candace teki pitääkseen kasteenliittonsa?

• Miten hän oli Kristuksen todistajana?

• Mitä luulette Candacen oppineen kertoessaan evanke-
liumista?

• Miten me voimme lähetystyön ohella olla Kristuksen
todistajina?

• Millaisista asioista te joudutte luopumaan elämässänne,
jos aiotte toimia kasteenliittonne edellyttämällä tavalla
ja olla Kristuksen todistajina kaikkina aikoina, kaikessa
ja kaikkialla? Mitä sellaista teidän pitää tehdä, mitä te
ette nyt tee?

KESKUSTELU Kertaa Herran lupaukset niille, jotka
pitävät kasteenliittonsa (ks. Moosia 18:9–10, 13, 16 ja
edelliseen ”pyhät kirjoitukset” -osaan liittyvä taulukko).
Lukekaa yhdessä Moosia 18:2 ja keskustelkaa siitä, miten
Vapahtajan sovitus liittyy kasteenliittoomme. (Iankaikki-
sen elämän lupaus niille, jotka pitävät kasteenliittonsa,
on toteutuva ”Kristus voiman ja kärsimysten ja kuole-
man ja hänen ylösnousemuksensa ja taivaaseenastumi-
sensa kautta”.) Haluatte ehkä myös keskustella siitä, mitä
tarkoittaa, että uudistamme kasteenliittomme aina, kun
nautimme sakramentin.

Meidän osamme liitossa

Haluamme päästä Jumalan
lammastarhaan (jae 8).

Haluamme tulla nimitetyksi
Hänen kansakseen (jae 8).

Haluamme kantaa toistemme
kuormia (jae 8).

Haluamme surra surevien
kanssa (jae 9).

Lohdutamme niitä, jotka ovat
lohdutuksen tarpeessa (jae 9).

Olemme Jumalan todistajina
kaikkina aikoina ja kaikessa
ja kaikkialla (jae 9).

Palvelemme Häntä ja
pidämme Hänen käskynsä
(jae 10).

Herran lupaukset

Jumala lunastaa teidät (jae 9).

Teidät luetaan niiden jouk-
koon, jotka ovat ensimmäi-
sessä ylösnousemuksessa
(jae 9).

Teillä on iankaikkinen elämä
(jae 9).

Hän vuodattaa Henkeänsä
runsaammin teidän pääl-
lenne (jakeet 10, 13).

Hän suo teille iankaikkisen
elämän Kristuksen lunastuk-
sen kautta (jae 13).

Te täytytte Jumalan armolla
(jae 16).
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TARKOITUS

Tarkoituksena on antaa oppilaille keinoja arvioida hen-
gellisyyttään ja suunnitella tulevaa hengellistä kasvuaan.

ENNEN ESITYSTÄ

Huomautus: Hengellisen uudestisyntymisen aiheen olisi
pitänyt tulla esille jo tutkittaessa Moosian kirjaa. Tämän
oppiaiheen ensimmäinen osa on kertaava eikä siihen ole
tarpeen käyttää paljon aikaa oppitunnista. Oppiaiheen
toinen osa auttaa oppilaita arvioimaan tämänhetkistä
hengellistä tilaansa.

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Mitä sydämen-
muutoksen kokeminen tarkoittaa? (Se tarkoittaa, ettei
”ole enää halua tehdä pahaa vaan tehdä alati hyvää”
[Moosia 5:2] ja syntyä uudelleen hengellisesti [ks. Moo-
sia 5:7].) Alma vanhempi ja hänen seuraajansa kokivat
sydämenmuutoksen ja hengellisen uudestisyntymisen.
Seuraavat kysymykset voivat olla avuksi tutkiessanne
Alman kirjan viidettä lukua:

• Jakeet 4–6: Millä kahdella tavalla Alma vanhempi ja
hänen seuraajansa vapautuivat? (He vapautuivat fyysi-
sesti lamanilaisten vankeudesta ja hengellisestä helve-
tin vankeudesta.) Kumpi mielestänne on tärkeämpää?

• Jae 7: Kuka muutti heidän sydämensä? (Herra [ks.
Alma 5:4–5; Moosia 5:2].)

• Jakeet 10–13: Minkä tapahtumien seurauksena he
pelastuivat? (Alma uskoi profeetta Abinadin sanat
[ks. jae 11]; Alman uskon ansiosta Herra sai aikaan
voimallisen muutoksen hänen sydämessään [ks. jae
12]; Alma saarnasi kansalleen ja Herra sai aikaan voi-
mallisen muutoksen heidän sydämissään; he nöyrtyi-
vät ja panivat luottamuksensa Herraan; he olivat
uskollisia loppuun asti [ks. jae 13].)

• Jae 14: Kuinka vastaisitte Alman tässä jakeessa esittä-
mään kysymykseen?

Selitä, että tämänkertainen oppiaihe on suunniteltu autta-
maan oppilaita löytämään vastauksia sellaisiin kysymyk-
siin, joita on esitetty esimerkiksi kohdassa Alma 5:14.

VALMIUS Kehota oppilaita sulkemaan silmänsä ja
kuvittelemaan esimerkiksi katselevansa vesiputousta tai
syövänsä jälkiruokaa. Pyydä yhtä tai kahta oppilasta
kuvailemaan muille, mitä he kuvittelivat. Pyydä heitä
kuvailemaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti.
Pyydä sitten oppilaita kuvittelemaan seisovansa tuo-
miopäivänä Herran edessä. Huomauta, että heidän tun-
teidensa kuvitteleminen on paljon tärkeämpää kuin sen,
mitä he näkevät. Pyydä heitä sen jälkeen lukemaan

Alma 5:15–18 ja valitsemaan jae, joka parhaiten kuvaa
sitä, mitä he kuvittelivat.

VIDEOAINEISTON KÄYTTÖ ”Voitteko kuvitella?”  12.07

ETSIMISTOIMINTA Ehdota, että oppilaat kiinnittävät
huomiota asioihin, joita Miken toinen minä tekee aut-
taakseen häntä kuvittelemaan, millaista olisi olla Herran
edessä tuomittavana.

NÄYTÄ ESITYS Videoesityksessä näytetään, kuinka
Mike tapaa jälleen toisen minänsä (esiintyi aikaisemmin
neljännessä videoesityksessä ”Toimia omasta puoles-
taan”). Miken toinen minä auttaa häntä valmistamaan
oppiaihetta, jonka avulla hän saisi pappeusluokan esittä-
mään kohdassa Alma 5:15–26 mainitut kysymykset. Eri-
tyisesti tähdennetään Miken valmistautumista tulemaan
Jumalan eteen tuomittavaksi. He yrittävät yhdessä vastata
kolmeen pääkysymykseen: Voitko kuvitella sitä, että sinut
viedään Jumalan eteen tuomittavaksi? Miltä sinusta sil-
loin tuntuisi, jos elämäsi olisi synnin tahraamaa? Oletko
valmistautunut kohtaamaan Jumalan?

ESITYKSEN JÄLKEEN

KESKUSTELU Keskustelkaa siitä, kuinka Miken toinen
minä auttoi häntä tuntemaan, millaista olisi seistä Juma-
lan edessä. (Hän esitti Mikelle Alman kirjan viidenteen
lukuun sisältyviä kysymyksiä ja havainnollisti tilannetta
henkilökohtaisilla esimerkeillä Miken elämästä. Pyydä
oppilaita erittelemään Alman jakeissa 14–15, 19, 26–30 ja
53–55 esittämät kysymykset. Kehota heitä käyttämään
näitä kysymyksiä arvioidakseen omaa hengellistä tilaansa
ja edistymistään. He voivat halutessaan verrata nykytilan-
netta vuoden takaiseen tilanteeseen tai arvioida tilaansa
asteikolla yhdestä kymmeneen.

Selitä tämän toiminnan jälkeen oppilaille, että he voivat
käyttää Alman kirjan viidettä lukua aina uudelleen koko
elämänsä ajan arvioidakseen edistymistään. Esitä kysy-
mys: ”Milloin on tärkein hetki tuntea asiat, joista Alma
kysyi?” ja keskustelkaa siitä. (Nyt on tärkein hetki [ks.
jae 26].)

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Kohdassa Alma
5:45–46 Alma todisti asioista, jotka hän oli tullut tunte-
maan ilmoituksen kautta. Pyydä oppilaita selvittämään,
kuinka Alma tuli tuntemaan totuuden, ja keskustelkaa
siitä, miten he voivat käyttää samaa keinoa tullakseen
itse tuntemaan totuuden.

Lukekaa yhdessä viimeisenä todistuksena Alma 5:58–62
tähdentäen Jeesuksen Kristuksen hyvyyttä ja sitä, miten
Hän kykenee pitämään huolta vanhurskaista.
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TARKOITUS

Tarkoituksena on auttaa oppilaita ymmärtämään, että
Jumala vapauttaa jokaisen lapsensa, joka tekee paran-
nuksen ja panee luottamuksensa Häneen.

Huomautus: Vaikka tässä pyhien kirjoitusten jaksossa täh-
dennetään vapautusta, joka tulee parannukseen ja Vapah-
tajan armoon perustuen, varmistu siitä, että oppilaat
ymmärtävät, että on paljon parempi olla tekemättä syntiä.

ENNEN ESITYSTÄ

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Kehota oppilaita
etsimään kohta Alma 36:1–5 ja havainnoimaan, mitä
Alma opetti pojalleen Helamanille. (Panemaan luotta-
muksensa Jumalaan – Hän voi ja haluaa vapauttaa lap-
sensa.) Huomioi erityisesti Alman todistus jakeessa 3.

VIDEOAINEISTON 
KÄYTTÖ ”Jumala on vapauttanut minut”  16.30

ETSIMISTOIMINTA Kehota oppilaita havainnoimaan,
millä tavoin Skip ymmärtää parannuksenteon väärin.

NÄYTÄ ESITYS Lukioikäinen Skip ja hänen lähetys-
työstä palannut enonsa ovat kalaretkellä. Skip on viime
aikoina tehnyt asioita, jotka eivät ole sopusoinnussa kir-
kon tasovaatimusten kanssa. Eno on huolissaan Skipistä,
ja se saa heidät keskustelemaan synnin tekemisen vaka-
vuudesta ja parannuksen luonteesta.

ESITYKSEN JÄLKEEN

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Lukiessanne
yhdessä seuraavat Alman kirjan luvun 36 jakeet verrat-
kaa Alman tunteita Skipin tunteisiin. Keskustelkaa siitä,
miten kukin opillinen kohta oikaisee Skipin virheelliset
ajatukset parannuksesta.

• Jakeet 12–13: Kuvailkaa toisaalta, mitä Alma havaitsi
synneistään ja toisaalta, mitä Skip havaitsi. Miten Skip
suhtautui vääriin tekoihinsa? (Hänestä ne eivät tuntu-
neet vakavilta.)

Opillinen näkökohta: ”Tuo askel on käännekohta, missä
synnintekijä tietoisesti näkee syntinsä. Tämä on herää-
minen, vakuuttuminen syyllisyydestä. Ilman sitä ei
voi tapahtua totista parannusta, koska syntiä ei ole
myönnetty.” (Spencer W. Kimball, Anteeksiantamuksen
ihme, 1975, s. 142.)

• Jakeet 14–16: Pankaa merkille lauseet, jotka osoittavat
Alman tunteet hänen synnillistä tilaansa kohtaan.
Mitä Skip tunsi? (Vähän tai ei ollenkaan katumusta.)

Opillinen näkökohta: ”Alma on malli. Jokaisen harhautu-
neen valtakunnan jäsenen pitäisi tuntea synnin kauhua,
joka hautasi hänet alleen. Silloin parannus olisi odotetta-
vissa, kuten nefiläisystävämmekin kohdalla.” (Bruce R.
McConkie, A New Witness for the Articles of Faith, 1985,
s. 229.)

• Jakeet 14–16: Silmäilkää jakeita 14–16 ja etsikää lau-
seita, jotka osoittavat tuskaa ja kärsimystä. Kuinka
paljon tuskaa ja kärsimystä Skip tunsi syntiensä
vuoksi? (Hyvin vähän.) Miksi? (Koska hän ei vielä
ollut käymässä läpi prosessia, joka johtaa todelliseen
parannukseen.)

Opillinen näkökohta: ”Jos henkilö ei ole kärsinyt, hän ei
ole tehnyt parannusta. – – Hänen täytyy kokea sisäinen
muutos, joka saa hänet kärsimään, ja sitten anteeksianto
on mahdollinen.” (Spencer W. Kimball, The Teachings of
Spencer W. Kimball, 1982, s. 99.)

• Jae 17: Mitä Almalle tapahtui hänen kärsimisensä seu-
rauksena? (Hän tunsi tarvetta muistaa Kristusta.) Miten
Skip ymmärsi parannuksen ja kärsimisen? (Hänen mie-
lestään ei ollut tarpeen kärsiä tehdäkseen parannuk-
sen.) Mikä on kärsimisen tarkoitus?

Opillinen näkökohta: ”Henkilökohtaisen kärsimisen tar-
koitus, jonka täytyy olla osa parannusprosessia, ei ole
rangaista synnintekijää vaan muuttaa hänet” (Dallin H.
Oaks, Sins, Crimes, and Atonement, puhe uskonnonopet-
tajille, 7. helmikuuta 1992, s. 6).

Mikä ero on Vapahtajan kärsimisellä meidän syn-
tiemme vuoksi ja meidän kärsimisellämme omien
syntiemme vuoksi? (Synnintekijä kärsii kohdatessaan
syntinsä luonnolliset seuraukset. Hän kärsii myös
muuttuessaan synnillisestä tilastaan. Lisäksi synninte-
kijä kärsii niiden syntien seuraukset, joista hän ei ole
tehnyt parannusta. Vapahtajan kärsimys maksoi mei-
dän syntiemme hinnan, jos me teemme parannuksen.)

• Jae 18: Miten Alma vapautui synneistään? (Hän pyysi
Vapahtajaa armahtamaan häntä hänen epätoivoisessa
tilassaan.)

Opillinen näkökohta: ”Koska hänen isänsä oli opettanut
hänelle, että Vapahtaja oli hänen ainoa toivonsa, Alma
alkoi käydä läpi prosessia, joka johti hänet täydelli-
seen parannukseen. Jos minulla olisi tilaisuus opettaa
vain yksi asia, opettaisin, mitä merkitsee ja miltä tun-
tuu uskoa Jeesukseen Kristukseen parannukseksi.”
(”Uskon kipinä”, Henry B. Eyring, Valkeus, tammikuu
1987, s. 63.)

Mitä Skip ymmärsi armon ja anteeksiannon anomisesta
Vapahtajalta? (Vähän tai ei mitään. Hän ei ymmärtänyt,
että parannuksen tekeminen edellyttää, että hän uskoo
Jeesuksen Kristuksen armoon saadakseen anteeksi.
Hän ajatteli, että koska Vapahtaja oli maksanut hänen
syntiensä hinnan, hänen ei tarvinnut muuta kuin vain
lopettaa synnin tekeminen. Hän ei ajatellut, että hänen
täytyisi tavoitella Vapahtajan armoa uskomalla ja teke-
mällä parannus.

• Jakeet 18–19: Miten se, mitä Almalle tapahtui, val-
misti häntä kokemukseen, jota hän kuvailee jakeissa
18–19? (Hänen kärsimisensä sai aikaan nöyryyttä ja
sydämen muutoksen sekä sai hänet huomaamaan,
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kuinka paljon hän tarvitsi Vapahtajan apua.) Mikä oli
vikana Skipin ajatuksessa, että parannuksen tekemi-
nen on nopeaa ja helppoa? (Se esti häntä tuntemasta
oikeanlaista murhetta ja katumusta synneistään ja
kokemasta kärsimystä ja tuskaa, jotka saavat aikaan
nöyryyttä, sydämen muutoksen ja lisääntyneen uskon
Vapahtajaan.)

Opillinen näkökohta: ”Alma oppi sen iankaikkisen totuu-
den, että vain parannus voi poistaa synnistä johtuvan
tuskan ja kurjuuden. Fyysinen tuska loppuu kuollessa.
Hengellinen tuska tai kurjuus on iankaikkista, jos emme
tee parannusta.” (”Ilo ja armo”, Dallin H. Oaks, Valkeus,
tammikuu 1992, s. 88.)

• Jakeet 20–22: Missä määrin Alman jakeissa 20–22 kuvaa-
mat tunteet ovat riippuvaisia Vapahtajasta? (Ilman
Vapahtajaa Alma ei olisi koskaan saavuttanut onnen
tilaa ja päässyt kokonaan vapaaksi synnin tuskasta.)

Opillinen näkökohta: ”Kun ihminen on käynyt läpi pro-
sessin, jonka tuloksena on se, mitä pyhissä kirjoituk-
sissa kutsutaan särjetyksi sydämeksi ja murtuneeksi
mieleksi, Vapahtaja tekee enemmän kuin vain puhdis-

taa ihmisen synnistä. Hän antaa hänelle myös uutta
voimaa.” (Sins, Crimes, and Atonement, s. 6.)

Mikä esti Skipiä kokemasta samaa huojennusta ja
iloa kuin Alma tunsi? (Hänen halunsa jatkaa synnin
tekemistä, hänen vajavainen ymmärryksensä syn-
nistä ja parannuksesta ja hänen haluttomuutensa
tehdä parannus.)

• Jakeet 23–30: Mitä todisteita on siitä, että Alma todella-
kin muuttui? Mitä Alma todisti pojalleen Helamanille?

YHTEENVETO Luuletteko, että Skip tuli halukkaam-
maksi tekemään parannuksen, kun hän oppi ymmärtä-
mään, mitä Almalle tapahtui? Pyydä, että joku oppi-
laista yrittäisi laatia yhteenvedon siitä, mitä oppilaat
ovat oppineet Almalta parannuksesta.

KESKUSTELU Auta oppilaita ymmärtämään, että nyt on
parannuksen aika. Voit haluta kysyä seuraavanlaisia
kysymyksiä: Tunnetteko katumusta joidenkin tekemienne
väärien asioiden vuoksi? Ymmärrättekö tekemienne asioi-
den vakavuuden? Pitäisikö enkelin ilmestyä teille ennen
kuin tekisitte parannuksen? Miten hyvin ymmärrätte sen,
että vain Vapahtaja voi vapauttaa teidät tuomiostanne?

TARKOITUS

Tarkoituksena on auttaa oppilaita ymmärtämään sek-
suaalisen moraalittomuuden vakavuus ja se, miksi hei-
dän tulee pitää itsensä moraalisesti puhtaina.

ENNEN ESITYSTÄ

Huomautus: Ainutlaatuinen piirre Alman opettaessa poi-
kaansa on se, että hän keskittyi opettamaan Koriantonille
sekä oikeata oppia että oikeata käyttäytymistä. Alman
kirjan luvun 39 aiheena on Koriantonin synti, kun taas
luvuissa 40–42 vastataan Koriantonin opillisiin kysymyk-
siin. Korianton sai mahdollisuuden ymmärtää syntejään
opillisessa valossa. Vanhin Boyd K. Packer on sanonut:

”Oikein ymmärrettynä oikea oppi voi muuttaa asenteita
ja käyttäytymistä.

Evankeliumin oppien tutkiminen parantaa käyttäyty-
mistä nopeammin kuin käyttäytymisen tutkiminen.”
(”Pienet lapset”, Valkeus, tammikuu 1987, s. 13.)

Seuraavat opetukset antavat kolme tärkeää opillista syytä,
miksi nuorten tulee pitää itsensä moraalisesti puhtaina.

VALMIUSTOIMINTA Kirjoita seuraavat synnit luette-
loksi taululle: lepopäivän pyhittämättä jättäminen; tottele-
mattomuus vanhempia kohtaan; itsestään kerskuminen;
sukupuolisynnit; velvollisuuden tekemättä jättäminen;
murha; viisauden sanan rikkominen; Pyhän Hengen kiel-
täminen; varastaminen ja valehteleminen. Pyydä jokaista

oppilasta asettamaan itsekseen synnit järjestykseen vähi-
ten vakavasta vakavimpaan.

Pyydä muutamia oppilaita kertomaan, mitkä kolme
syntiä he ovat valinneet vakavimmiksi ja perustelemaan
valintansa. Varoitus: Älkää keskittykö järjestämään
vakavuusjärjestykseen muita kuin kolme vakavinta.

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Lukekaa yhdessä
Alma 39:4–7 ja pyydä heitä etsimään Herran mielestä
kolme vakavinta syntiä. Miksi Herra pitää sukupuolista
moraalittomuutta murhan jälkeen vakavimpana syntinä?
(Oppilaan vastaus.) Pyydä oppilaita lukemaan jakeet 1–3.
Mitä syntejä Korianton oli tehnyt? Mikä oli Koriantonin
tekemistä synneistä vakavin? (Sukupuolisynti.) Miksi luu-
lette niin monien ihmisten olevan siveettömiä, vaikka
Herra pitää sukupuolisyntiä murhan jälkeen vakavim-
pana syntinä?

VIDEOAINEISTON KÄYTTÖ ”Tällainen on iljetystä”  7.41

ETSIMISTOIMINTA Kehota oppilaita huomioimaan,
miten isä käyttää oppia auttaakseen tytärtään, joka on
huolissaan ystävänsä vuoksi.

NÄYTÄ ESITYS Videoesityksessä kerrotaan nuoresta
naisesta, joka on huolissaan ystävästään, joka uskoo, että
”voin tehdä omalle ruumiilleni, mitä haluan”. Hänen
isänsä auttaa häntä ymmärtämään hänen suhdettaan
Kristukseen, jotta hän tietäisi, mitä sanoa ystävälleen.
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ESITYKSEN JÄLKEEN

KESKUSTELU Auttaaksesi oppilaita ymmärtämään
moraalisen puhtauden tärkeyden selitä, kuinka taivaal-
lisen Isämme suunnitelmassa fyysisellä ruumiilla on
tärkeä osa, ja kerro hinnasta, jonka Vapahtaja maksoi,
jotta me voimme pitää ruumiimme ikuisesti. Mitä olisi
tapahtunut hengellemme ja ruumiillemme, jos Kristus ei
olisi suorittanut sovitusta? (Me olisimme jääneet hen-
giksi ja Perkeleen valtaan iankaikkisesti [ks. 2. Nefi
9:7–9].) Millainen suhde sovituksen ansiosta meidän sie-
lullamme on Kristukseen? (Hän on ostanut meidät ”täy-
destä hinnasta” [1. Kor. 6:20].)

OPILLISIA NÄKÖKOHTIA Keskustelkaa siitä, miten
seuraavat opilliset näkökohdat liittyvät siveyteen.

• ”Hinta, joka on maksettu meidän ilon täyteydestämme
– iankaikkisesti yhdistetystä ruumiista ja hengestä – on
tämän maailman Vapahtajan puhdas ja viaton veri.
Me emme voi sen vuoksi tietämättöminä tai uhmaten
sanoa: ’Kysymys on minun elämästäni’ tai vielä
pahemmin: ’Kysymys on minun ruumistani’. Sillä näin
ei ole. ’Te ette omista itseänne’, Paavali sanoi. ’Jumala
on ostanut teidät täydestä hinnasta.’ Niinpä vastauk-
sena kysymykseen: ’Miksi Jumala on niin tarkka suku-
puolisynneistä?’ Se johtuu osittain Hänen ainosyntyi-
sen Poikansa antamasta ja Hänen kauttaan annetusta
kallisarvoisesta lahjasta meidän sielumme – meidän
ruumiimme ja henkemme – lunastamiseksi, sen, mitä
me liian usein käytämme väärin halpamaisin ja alhai-
sin tavoin.” (Jeffrey R. Holland, ”Of Souls, Symbols,
and Sacraments”, Brigham Young University 1987–1988
Devotional and Fireside Speeches, 1988, s. 79.)

Miksi Vapahtaja maksoi kärsimyksen hinnan lunas-
taakseen meidän ruumiimme ja henkemme? (Hän
rakastaa meitä. Hän oli kuuliainen Isän tahdolle ja suo-
ritti oman osansa taivaallisen Isän suunnitelmasta.)
Kuinka ihmiset voivat osoittaa kiitollisuuttaan Vapah-
tajalle siitä hinnasta, jonka Hän maksoi lunastaakseen
heidät? (Pitämällä Hänen käskynsä.) Kuinka Vapahta-
jan uhrin ymmärtäminen auttaa teitä pysymään moraa-
lisesti puhtaina? (Me olemme Hänen puolestamme
suorittaman sovitustyön vuoksi velassa Hänelle.)

• ”Tämä voima luoda – tai voisimme sanoa osallistua luo-
miseen – ei ole ainoastaan suunnitelman satunnainen,
vaan sen olennainen osa. Ilman sitä suunnitelma ei
toteutuisi. Sen väärinkäyttö voi särkeä suunnitelman.

Tämän elämän aikana mahdollisesti tuleva onni riip-
puu paljolti siitä, miten käytätte tätä luomisen pyhää
voimaa.” (Boyd K. Packer, ”Miksi pysyä moraalisesti
puhtaana?”, Valkeus, tammikuu 1973, s. 17.)

Miten siveys ja siveettömyys vaikuttavat perheeseen
ja onnensuunnitelmaan?

• ”Ne, jotka tekevät itsensä kelvollisiksi ja solmivat uuden
ja iankaikkisen avioliiton liiton temppelissä ajaksi ja ian-
kaikkisuudeksi, laskevat ensimmäisen kulmakiven ian-
kaikkisen perheen ikuiselle kodille selestisessä valta-
kunnassa. Heidän palkintonaan on saada ’kirkkautta – –
päänsä päälle aina ja ikuisesti’. Jos uskotte nämä ian-
kaikkiset totuudet kaikesta sielustanne, ne ovat suoja-
vyönä uumillanne teidän hyveenne turvaksi varjelles-
sanne elämäänne.” (Harold B. Lee, Stand Ye in Holy
Places, 1974, s. 332.)

Kuinka perheen iankaikkisen merkityksen ymmärtämi-
nen auttaa teitä pysymään moraalisesti puhtaina nyt?

Huomautus: Lisätietoa käyttäytymistavoista ja tasovaati-
muksista, jotka kannustavat nuoria pysymään moraali-
sesti puhtaina, on kirjasessa Nuorten voimaksi – uskolli-
suus Jumalalle (36550 130).

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Käytä kohtaa
Alma 39:9 lähtökohtana keskustellaksenne siitä, mitä mer-
kitsevät sanat: ”ettet enää seuraa silmiesi himoa”. Ilmaus
”kiellät itsesi” tarkoittaa sekä itsensä kieltämistä että Kris-
tuksen seuraamista (ks. alaviite 9b – 3. Nefi 12:30). Alma
kehotti Koriantonia kieltämään itseltään himoitsemisen.
Tähdennä sitä, että Koriantonille opetettiin, että ”ellet tee
näin”, hän ei voisi periä Jumalan valtakuntaa.

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Varmistu siitä,
että oppilaat ymmärtävät, että parannus on heille mah-
dollinen. Korianton teki parannuksen ja suoritti lähetys-
työtehtävänsä, ja hänestä tuli hyvä ja uskollinen kirkon
jäsen. Kohdassa Alma 39:10–15 kerrotaan siitä, mitä
asioita Koriantonin täytyi tehdä parannusprosessinsa
aikana. Niitä olivat esimerkiksi pidättäytyminen synnistä,
Herran puoleen kääntyminen ja palaaminen takaisin sora-
milaisten luokse tunnustamaan heille väärät tekonsa.
Sano oppilaille, että jos he ovat käyttäytyneet siveettö-
mästi, heidän täytyy keskustella piispan kanssa, kuten
Koriantonkin keskusteli johtajansa kanssa. Se on tärkeä ja
välttämätön askel anteeksiannon saamiseksi Jumalalta.
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TARKOITUS

Tarkoituksena on auttaa oppilaita ymmärtämään oikeu-
denmukaisuuden todellisuus ja se, miten sovitus tuo
ihmiskunnalle armon.

ENNEN ESITYSTÄ

JOHDANTO Toimittuaan käskyjen vastaisesti Korian-
ton alkoi järkeillä synnin seurauksia, ja jotkin kirkon opit
alkoivat vaivata hänen mieltään. Koriantonia vaivasi



muun muassa se, mitä ihmiselle tapahtuu kuoleman
jälkeen (ks. Alma 40), onko oikeudenmukaista palkita
ihminen sen mukaan, mitä hän oli kuolevaisuudessa, tai
palauttaa hänet samaan tilaan (ks. Alma 41), ja häntä
vaivasi syntisten rankaiseminen (ks. Alma 42). Vastatak-
seen poikansa kysymyksiin Alma opetti hänelle evanke-
liumin oppia. Hänen opetuksensa näyttivät auttavan
Koriantonia tekemään parannuksen. Näiden oppien
oppimisella pitäisi olla myönteinen vaikutus oppilaisiisi.

KESKUSTELU Olisi hyödyllistä kerrata Koriantonin
tekemiset Alman kirjan luvun 39 alusta. Alma havaitsi
useaan otteeseen, että evankeliumin oppi vaivasi Korian-
tonin mieltä. Pyydä, että oppilaat yrittäisivät nähdä asiat
Koriantonin näkökulmasta ja ymmärtää, miksi hän oli
huolissaan. Esimerkiksi luettuanne Alma 40:1 kysy: ”Sen
perusteella, mitä tiedätte Koriantonista, miksi ylösnouse-
mus vaivasi hänen mieltään? Miksi jumalaton ihminen
näkee ylösnousemuksen eri tavalla kuin vanhurskas
ihminen?”

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA On tärkeää, että
tuot esiin seuraavat opilliset näkökohdat opettaessasi
Alman kirjan lukua 40:

• Jakeet 1–2: Kristus nousi ylös ensimmäisenä.

• Jae 4: Kaikkien ihmisten ylösnousemus on määrätty
tapahtuvaksi tiettynä aikana.

• Jakeet 6, 9: Kuoleman ja ylösnousemuksen välissä
on aika.

• Jae 11: Kaikki henget korjataan kotiin Jumalan luokse.
Se tarkoittaa sitä, että he palaavat henkimaailmaan.
(Ks. Joseph Fielding Smith, Answers to Gospel Questions,
toim. Joseph Fielding Smith jr, 5 osaa, 1957–1966, osa 2,
s. 84–87.)

• Jakeet 12–14: Vanhurskaat ovat onnen tilassa, kun taas
jumalattomat ovat kurjuuden tilassa. Tässä yhteydessä
mainittu ”ulkoinen pimeys” tarkoittaa henkivankilaa,
eikä sitä pidä sekoittaa Saatanan ja kadotuksen poikien
lopulliseen tilaan. (Ks. Joseph F. Smith, Evankeliumin
oppi, 1980, s. 432; Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine,
2. laitos, 1966, s. 349.)

• Jae 18: Ennen Kristusta kuolleet vanhurskaat nousevat
ylös ennen vanhurskaita, jotka kuolevat Kristuksen
jälkeen. Jumalattomat nousevat ylös viimeisenä. (Ks.
Joseph Fielding Smith, Pelastuksen oppeja, toim. Bruce R.
McConkie, 3 osaa, 1977–1982, osa 2, s. 278–279.)

• Jae 23: Henki ja ruumis yhdistetään, ja ruumis palau-
tetaan oikeaan ja täydelliseen muotoonsa.

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Palauttamisen
suunnitelman ymmärtäminen auttaa oppilaitasi keskus-
telemaan oikeudenmukaisuudesta ja armosta tutkies-
sanne Alman kirjan lukua 42. Aloittakaa keskustelunne

palauttamisesta tutkimalla prosessia, joka käydään läpi
entisöitäessä esimerkiksi huonekaluja, autoja tai antiik-
kiesineitä alkuperäiseen tilaansa. On tärkeää, että tuot
esiin seuraavat opilliset näkökohdat opettaessasi Alman
kirjan lukua 41:

• Jakeet 2–7: Palauttamisen suunnitelmaan kuuluvat
hengen ja ruumiin palauttaminen ennalleen eli ylös-
nousemus (ks. jae 2) ja tekojen palauttaminen ennal-
leen – hyvän palauttaminen hyvään ja pahan pahaan
(ks. jakeet 3–7).

• Jae 10: Jumalattomia ei palauteta onneen.

• Jae 12: Palauttaminen ei siirrä mitään luonnollisesta
tilastaan luonnottomaan tilaan eli tilaan, joka on sen
luonteen vastainen.

• Jae 15: Palauttaminen tuomitsee synnintekijän.

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Lukekaa Alma
42:1 ja pyydä oppilaita selvittämään, mikä Koriantonin
mieltä painoi. (Hänen mielestään oli epäoikeudenmu-
kaista rangaista synnintekijöitä.)

Auttaaksesi oppilaitasi ymmärtämään Jumalan oikeu-
denmukaisuutta, voit halutessasi näyttää heille Uuden
testamentin videoaineiston esityksen 7, ”Oikeudenmukai-
suus ja armo”. Käyttämällä vaa’an toimintaperiaatetta
apunasi voit auttaa oppilaitasi ymmärtämään lankee-
musta, parannusta, oikeudenmukaisuutta, armoa, sovi-
tusta, rangaistusta, syntiä, lakia ja sitä, miten ne liittyvät
toisiinsa.

Piirrä taululle vaakakupit tai tee vaaka asettamalla lauta
tuen varaan. Anna jokaiselle oppilaalle kaksi paperinpa-
laa. Toinen pala edustaa vaa’assa rikkomuspuolta ja toi-
nen vaa’an rangaistuspuolta. Pyydä oppilaita liikutta-
maan paperinpalojaan (jäljempänä osoitetulla tavalla)
asettaen vaakansa tasapainoon tai epätasapainoon käy-
dessänne läpi esimerkkejä.

Oppilaat ymmärtävät paremmin, jos he kirjoittavat toi-
seen paperiin rikkomukset, jotka saattavat vaa’an epäta-
sapainoon, ja kirjoittavat sitten toiseen paperiin, miten
oikeudenmukaisuuden vaaka asettuu tasapainoon. Toi-
mikaa samoin jokaisen esimerkin kohdalla.

RangaistusRikkomus
Rikkomus
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• Oikeudenmukaisuus edellyttää, että vaaka on tasapai-
nossa (ks. Alma 41:3–4; OL 1:31).

• Jos me rikomme lakia, vaaka joutuu epätasapainoon.
Tasapainoon saattaminen edellyttää maksua tai ran-
gaistusta (ks. Alma 41:12–13).

• Armo ei voi ryöstää oikeudenmukaisuudelta (ks. Alma
42:25). Jos me yrittäisimme saattaa oikeudenmukaisuu-
den vaa’an tasapainoon ilman rangaistusta, armo ryös-
täisi oikeudenmukaisuudelta. Armon suunnitelma on
otettu käyttöön, jotta armoa voitaisiin osoittaa ryöstä-
mättä oikeudenmukaisuudelta. Tämä videoesitys aut-
taa oppilaita ymmärtämään, miten sekä armo että
oikeudenmukaisuus voidaan tyydyttää.

VIDEOAINEISTON KÄYTTÖ Välimies  10.49

ETSIMISTOIMINTA Kehota oppilaita huomioimaan,
mitä täytyy tapahtua, jotta armoa voidaan osoittaa ryös-
tämättä oikeudenmukaisuudelta.

NÄYTÄ ESITYS Tämä videoesitys mukailee vanhin
Boyd K. Packerin vertausta ”Välimies” (ks. Valkeus, loka-
kuu 1977, s. 59–61). Kun nuori mies ottaa lainan eikä
pysty maksamaan velkaansa, hän anoo armoa. Velkoja
vaatii oikeutta, ja nuori mies teljetään vankilaan. Nuoren

miehen ystävä toimii tilanteessa välimiehenä toteuttaen
samalla sekä oikeudenmukaisuuden että antaen armoa
nuorelle miehelle.

ESITYKSEN JÄLKEEN

KESKUSTELU Auta oppilaita selittämään, millä tavalla
vertauksessa toteutui oikeudenmukaisuus ja osoitettiin
armoa. Keskustelkaa videoesityksestä yhdessä niin, että
oppilaat ymmärtävät, kuinka he saavat armoa välimie-
hen kautta. Esitä seuraavanlaisia kysymyksiä: Kuka ver-
tauksessa edustaa meitä? Kuka vaatii oikeudenmukai-
suutta rikottujen lakien vuoksi? Kuka osoittaa armoa
asettuen meidän ja oikeudenmukaisuuden väliin? Mikä
on meidän velvollisuutemme välimiestä kohtaan?

Auta vaa’an avulla oppilaita ymmärtämään, kuinka väli-
mies osoittaa armoa ja saattaa oikeudenmukaisuuden
vaa’an tasapainoon kussakin seuraavassa tilanteessa:
Aadamin lankeemuksessa, meidän tehtyämme syntiä, ja
kun sellaiset henkilöt, jotka eivät ole vastuullisia, ovat teh-
neet ”syntiä” (ks. jäljempänä olevia kaavioita).

PYHIEN KIRJOITUSTEN SELITYS Armonsuunnitel-
man mukaan Välimies (Jumala henkilökohtaisesti – Jee-
sus Kristus) kärsii rangaistuksen ihmisten rikottua lakia.
Tämän armon suunnitelman avulla voidaan tyydyttää
oikeudenmukaisuus ja osoittaa armoa (ks. Alma 42:15).

AADAMIN LANKEEMUS

Aadamin lankeemuksen vuoksi oikeudenmukaisuuden
vaaka on epätasapainossa. Sen tasapainoon saattami-
seksi ihmiskuntaa rangaistiin ajallisella kuolemalla
(hengen ja ruumiin ero) ja hengellisellä kuolemalla (ero
Jumalasta) (ks. Alma 42:7–9). Jos sovitusta ei olisi tapah-
tunut, meidän ruumiimme jäisi hautaan ja meidän hen-
kemme jäisi kurjuuteen, Perkeleen alaiseksi ja erotetuksi
Jumalasta ikuisiksi ajoiksi (ks. 2. Nefi 9:7–9).

Sovitus
Aadamin 

lankeemus Vapahtaja

Ajallinen kuolema – 
ylösnousemus

Hengellinen kuolema – 
Jumalan luona

tuomiolla

OIKEUDENMUKAISUUS
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lankeemus

Ajallisen kuoleman 
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kuoleman rangaistus
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OIKEUDENMUKAISUUS OIKEUDENMUKAISUUS

Rikkomus
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OIKEUDENMUKAISUUS
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Vapahtaja kärsi rangaistuksen ja maksoi Aadamin rikko-
muksen hinnan. Sovituksen ja ylösnousemuksen voiman
kautta armon suunnitelma voittaa ajallisen kuoleman.
Me tulemme nousemaan kuolleista. Hengellinen kuo-
lema voitetaan sovituksen kautta, ja ihminen tuodaan
takaisin Jumalan eteen tuomittavaksi (ks. Alma 42:23).

HENKILÖKOHTAISET SYNTIMME

Henkilökohtaisten syntiemme vuoksi oikeudenmukai-
suuden vaaka on epätasapainossa (ks. Alma 42:22).

Jeesus kärsi rangaistuksen meidän henkilökohtaisten syn-
tiemme vuoksi, niin että me emme kärsisi, jos me teemme
parannuksen (ks. OL 19:16–19). Tähdennä, että synnillä

on silti seurauksia. Vaikka Kristus esimerkiksi kärsi mei-
dän syntiemme tähden, parannusprosessi on yhä tuskalli-
nen, ja tunnemme yhä syntiemme vaikutuksen.

Jos me emme tee parannusta, meidän on kärsittävä ran-
gaistus omista synneistämme vastataksemme oikeuden-
mukaisuuden vaatimuksiin (ks. OL 19:16–19; Alma
42:22). Rangaistuksen kärsiminen synneistämme ei voi
kuitenkaan korjata syntiemme aiheuttamaa vahinkoa.
Tähän vaaditaan edelleen Jeesuksen Kristuksen sovi-
tusta, jotta oikeudenmukaisuuden vaakakupit saadaan
täysin tasapainoon.

NE, JOTKA EIVÄT OLE VASTUULLISIA

Kristuksen armo ja Hänen sovituksensa kattaa ne, jotka
eivät ole vastuullisia (pienet lapset, ne, joilla ei ole lakia,
täyttä ymmärrystä vailla olevat jne.). (Ks. Moroni 8:8;
OL 137:7–10.)

KESKUSTELU Lukekaa yhdessä Alma 42:27–30. Auta
oppilaita ymmärtämään, mitä tarkoittavat sanat ”nauttia
vapaasti elämän vettä”. Tarkastelkaa, millä tavalla me
kieltämällä Jumalan oikeudenmukaisuuden suljemme
itsemme tuon kutsun ulkopuolelle. Koriantonin tavoin
meitä kutsutaan nauttimaan vapaasti elämän vettä.

VapahtajaSovitus

Sellaisten 
henkilöiden tekemät 
”synnit”, jotka eivät 

ole vastuullisia

OIKEUDENMUKAISUUS
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OIKEUDENMUKAISUUS

Henkilökohtaiset 
synnit

Minä
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TARKOITUS

Tarkoituksena on auttaa oppilaita ymmärtämään, että
ylimmän päällikön Moronin usko Kristukseen ja hänen
omistautumisensa Vapahtajalle olivat hänen luonteensa
avainominaisuuksia ja hänen suuruutensa lähde.

Huomautus: Tämä esitys on suunniteltu käytettäväksi
kohdan Alma 48:11–18 yhteydessä, joka on Mormonin
kunnianosoitus ylimmälle päällikölle Moronille. Opeta
pyhien kirjoitusten jakso Alma 43–48 (mahdollisesti
kahdella tai kolmella oppitunnilla). Käytä sitten video-
esitystä ja oppiaiheen toimintoja Mormonin kunnian-
osoituksen kanssa tähdentääksesi Moronin suuruutta
Kristuksen seuraajana.

ENNEN ESITYSTÄ

VALMIUSTOIMINTA Pyydä oppilaita mainitsemaan
nimeltä joitakin suosittuja miehiä tai naisia, joita he

pitävät sankareina. Voit halutessasi kirjoittaa heidän
nimensä taululle. Pyydä oppilaita kertomaan, mitkä
ominaisuudet heidän mielestään ovat näissä ihmisissä
sankarillisia. Keskustelkaa siitä, mikä tekee ihmisestä
sankarin. (Sankari on sellainen henkilö, jota me voimme
jäljitellä elämässämme. Todellisella sankarilla pitäisi
olla korkea moraali. Auta oppilaita tarpeen mukaan
huomaamaan, että jotkut heidän nimeämistään
henkilöistä eivät ole sellaisia, joita meidän tulisi jäljitellä
elämässämme. Ehdota, että olisi kiinnostavaa nähdä,
olisivatko nykyajan suositut sankarit samanlaisen
kunnianosoituksen arvoisia kuin mitä Mormon osoitti
ylimmälle päällikölle Moronille. Lukekaa yhdessä
Alma 48:17. Korvatkaa sitten nimi Moroni joidenkin
oppilaiden ehdottamien sankareiden nimillä
nähdäksenne soveltuuko Mormonin kunnianosoitus
heihin samalla tavalla kuin Moroniin. Ehdota, että
oppilaat yrittävät saada selville, mikä teki Moronista
todella poikkeuksellisen sankarin.
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PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Moroni oli 25-
vuotias, kun hänet nimitettiin koko nefiläisten sotajou-
kon ylimmäksi päälliköksi (ks. Alma 43:16–17). Hän oli
aivan ilmeisesti hyvin lahjakas. Pyydä oppilaita tutki-
maan kohtaa Alma 48:11–13 ja mainitsemaan joitakin
Moronin piirteitä ja ominaisuuksia. Voit halutessasi kir-
joittaa ne luetteloksi taululle ja keskustella niiden mer-
kityksestä. Seuraavasta voi olla apua:

• ”Vahva ja mahtava” (jae 11)

• ”Oivallinen ymmärrys” (jae 11)

• ”Ei nauttinut verenvuodatuksesta” (jae 11)

• Iloitsi ”vapaudesta ja riippumattomuudesta” (jae 11)

• Kiitollinen Jumalalle siunauksista ja oikeuksista
(ks. jae 12)

• ”Luja Kristuksen uskossa” (jae 13)

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Pyydä oppilaita
lukemaan Alma 48:13–16 ja panemaan merkille, miten
Moronin usko Kristukseen muovasi hänen luonnettaan,
kykyjään ja toimintatapaansa säilyttää kansansa vapaus.
Seuraavasta voi olla apua:

• Hän oli valalla vannonut puolustavansa kansaansa,
oikeuksiaan, maataan ja uskontoaan (ks. jae 13).

• Hän opetti kansaansa olemaan hyökkäämättä ja vain
puolustamaan henkeään (ks. jae 14).

• Jos hän ja hänen kansansa pitäisivät käskyt, Jumala
kehottaisi heitä pakenemaan tai valmistautumaan
sotaan ja ilmaisisi, missä heidän pitäisi puolustautua
(ks. jakeet 15–16).

• Hänen sydämensä riemuitsi ”hyvän tekemisestä, kan-
sansa suojelemisesta, niin, Jumalan käskyjen pitämi-
sestä, niin, ja pahuuden vastustamisesta” (jae 16).

• Perkeleellä ei ollut valtaa hänen sydämeensä (ks. jae 17).

LAINAUS Moronin usko Kristukseen antoi hänelle
kyvyn olla suuri johtaja. Esitä seuraava lainaus presi-
dentti Ezra Taft Bensonin sanoista ja keskustelkaa sen
merkityksestä ja siitä, miten se soveltuu Moroniin:
”Miehet ja naiset, jotka kääntävät elämänsä Jumalan
puoleen, huomaavat, että Hän voi tehdä heidän elä-
mänsä paljon hyödyllisemmäksi kuin he itse voivat.
Hän syventää heidän ilonsa, laajentaa heidän näkemys-
tänsä, innoittaa heidän mielensä, vahvistaa heidän
lihaksiaan, kohottaa heidän henkeänsä, moninkertaistaa

heidän siunauksensa, lisää heidän mahdollisuuksiaan,
lohduttaa heidän sieluaan, antaa ystäviä ja vuodattaa
rauhaa.” (The Teachings of Ezra Taft Benson, 1988, s. 361.)

VIDEOAINEISTON KÄYTTÖ ”Luja Kristuksen uskossa”  21.40

ETSIMISTOIMINTA Koska Moroni oli ”luja Kristuksen
uskossa”, hän poikkesi muista sotilasjohtajista. Kehota
oppilaita etsimään esimerkkejä siitä, millä tavalla hänen
tapansa johtaa oli erilainen hänen uskonsa vuoksi ja
miten Herra sen tähden siunasi häntä.

NÄYTÄ OSIO 1 Osiossa 1 (17.55) isoisä ja lapsenlapsi
keskustelevat siitä, millainen on suuri sankari. Isoisä
käyttää esimerkkinä ylintä päällikköä Moronia, joka johti
nefiläiset taistelemaan Serahemnaa ja lamanilaisia vas-
taan, teki vapauden tunnuksen, rukoili Herraa
voimallisesti ja kokosi kansansa yhteen.

KESKUSTELU PYHISTÄ KIRJOITUKSISTA Keskus-
telkaa siitä, mitä sellaista Moroni sanoi ja teki, mitä voi-
daan pitää epätavallisena sotilasjohtajalle. (Hän pysäytti
taistelun, kun nefiläiset olivat voitolla. Hän tarjosi Sera-
hemnalle mahdollisuutta lähteä. Hän palautti lamanilai-
sille miekat, kun he kieltäytyivät vannomasta rauhan
valaa.) Miksi hän toimi niin kuin toimi? (Pyydä oppilaita
tutkimaan kohtaa Alma 44:3–5, jotta he saisivat selville
Moronin voiman lähteen ja huomaisivat, mikä oli Moro-
nin toiminnan vaikuttimena.) Millä tavalla vapauden tun-
nus kuvaa Moronin uskoa Kristukseen? (Oppilaan vas-
taus.) Mihin tarkoitukseen Moroni käytti vapauden tun-
nusta jo ennen kuin Amalikkia hyökkäsi? (Ks. Alma 48:7.)

SOVELTAMINEN Kehota oppilaita lukemaan Alma
48:17 ja korvaamaan Moronin nimi omallaan. Jos tämä
kunnianosoitus olisi osoitettu teille, sopisiko se teihin?
Ottamalla elämämme malliksi Moronin uskon Kristuk-
seen Herra voi tehdä suuria asioita myös meidän kaut-
tamme. Kehota oppilaita pohtimaan Moronissa havait-
semiaan ominaisuuksia ja sitä, miten hyvin he ovat
kehittämässä niitä omassa elämässään.

Lue oppilaille uudelleen edellinen lainaus presidentti
Ezra Taft Bensonin sanoista. Keskustelkaa jokaisesta siu-
nauksesta ja siitä, miten Herra auttaa heitä, kun he Moro-
nin tavoin kääntävät elämänsä Kristuksen puoleen.

NÄYTÄ OSIO 2 Osio 2 (3.45) on musiikillinen esitys,
jossa esitetään yhteenveto ylimmästä päälliköstä
Moronista ja muista Mormonin kirjan videoaineistossa
esiintyneistä sankareista, jotka osoittivat olevansa
halukkaita ja kykeneviä seuraamaan Kristusta.

TARKOITUS

Tarkoituksena on auttaa oppilaita havaitsemaan ylpey-
den kehä, josta kerrotaan Mormonin kirjassa, ja sen vai-
kutukset yksittäisiin ihmisiin ja yhteiskuntaan.

ENNEN ESITYSTÄ – ENSIMMÄINEN OPPITUNTI
(HELAMAN 1–6)

Huomautus: Tämän oppiaiheen esittämiseen voi mennä
kaksi tai useampia oppitunteja. Opeta ensimmäisellä
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oppitunnilla kohdasta Hel. 12:1–6 Mormonin kuvaus
ylpeyden kehästä saadaksenne kuvan koko pyhien kir-
joitusten jaksosta. Opeta sitten Helamanin kirjan luvut
1–6 etsien todisteita ylpeyden kehästä. Käytä toisella
oppitunnilla videoesitystä tunnistaaksenne ylpeyden
kehän luvuista 7–11.

Tämän oppiaiheen esittämistä auttaa suuresti, jos tutus-
tuu perin pohjin presidentti Ezra Taft Bensonin huhti-
kuun 1989 yleiskonferenssipuheeseen, jonka presidentti
Gordon B. Hinckley luki (ks. ”Kavahtakaa ylpeyttä”,
Valkeus, heinäkuu 1989, s. 3–5).

VALMIUSTOIMINTA Näytä polkupyörän pyörää. Tee
pyörään merkki ja pyöräytä sitä havainnollistaaksesi, että
pyörän pyöriessä merkki palaa aina uudelleen samaan
paikkaan. Jotta voisi estää merkkiä palaamasta samaan
paikkaan, täytyy käyttää jonkinlaista voimaa.

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Helamanin kir-
jan luvussa 12 Mormon kirjoitti kehästä – eräänlaisesta
ylpeyden kehästä, koska ylpeys näyttää ilmestyvän ih-
misten sydämiin aina sen jälkeen, kun Jumala on siunan-
nut heitä runsaasti. Lukekaa yhdessä Hel. 12:1–6, ja piirrä
taululle kehä (ks. alla oleva diagrammi). Kehässä on seu-
raavat vaiheet: siunaus ja menestys (jae 1), sitten ylpeys
ja synti, koska elämä on helppoa (jakeet 2, 4–6), mikä joh-
taa kurittamiseen, jotta kansa muistaisi Herran (jae 3),
minkä pitäisi johtaa nöyryyteen ja parannukseen (jakeet
1, 3), minkä jälkeen palataan takaisin siunauksen ja
menestyksen olosuhteisiin.

LAINAUS ”Kun me suuntaamme ylpeytemme Juma-
laa vastaan, se tapahtuu siinä hengessä, että ’tapahtu-
koon minun tahtoni eikä sinun’. – – Ylpeät eivät voi
hyväksyä sitä, että Jumalalla on valtuus antaa heidän
elämäänsä koskevia ohjeita (ks. Hel. 12:6).” (”Kavahta-
kaa ylpeyttä”, s. 3.)

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Pyydä oppi-
laita ottamaan esille Hel. 12:4–6 ja etsimään syitä, joi-
den vuoksi ylpeät eivät voi hyväksyä sitä, että Jumala
antaa ohjeita heidän elämäänsä varten.

YHTEENVETO Voit halutessasi palauttaa oppilaiden
mieliin joitakin asioita, jotka tuotiin esille ylpeydestä
Jaakobin kirjan toista lukua käsittelevän oppiaiheen toi-
minnassa ja Mormonin kirjan videoaineiston esityksessä 6
”Ylpeys”.

• Miten ylpeys määritellään? (Vihamielisyys Jumalaa ja
lähimmäisiä kohtaan.)

• Mitä on vihamielisyys? (Vihaa, vastustuksen tilaa.)

Huomautus: Videoesityksessä ja Jaakobin kirjan toista
lukua käsitelleessä oppiaiheessa puhuttiin vihamielisyy-
destä lähimmäisiä kohtaan, kun taas Helamanin kirjan
luvuissa 1–12 Mormon tähdentää vihamielisyyttä Juma-
laa kohtaan.

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Helamanin kir-
jan kuudessa ensimmäisessä luvussa on lukuisia viit-
tauksia ylpeyden kehän eri vaiheisiin. Auta oppilaita
huomaamaan kehä ja monet menetetyt mahdollisuudet
tehdä parannus ja saada kehän kulku kääntymään päin-
vastaiseen suuntaan. Seuraavassa viitteitä joihinkin sel-
viin esimerkkeihin:

• Menestys ja siunaukset (ks. Hel. 3:25, 32)

• Ylpeys ja synti (ks. Hel. 3:33, 36; 4:1, 12)

• Kuritus (ks. Hel. 4:2, 11)

• Nöyryys ja parannus (ks. Hel. 4:14–15)

OPPIAIHEEN PÄÄTÖS Palauta oppilaiden mieliin pre-
sidentti Bensonin varoitus: ”Pyhissä kirjoituksissa on run-
saasti todisteita siitä, kuinka vakavia seurauksia ylpeyden
synnistä on ollut yksilöille, ryhmille, kaupungeille ja kan-
soille. ’Ylpeys käy lankeemuksen edellä’ (Sananl. 16:18).
Se tuhosi nefiläisten kansan.” (”Kavahtakaa ylpeyttä”, s.
3.) Mitä tapahtuu, jos nämä ihmiset tai kansat eivät tee
parannusta? Missä ylpeyden kehän vaiheessa me olemme
tällä hetkellä yhteiskuntana ja yksilöinä?

ENNEN ESITYSTÄ – TOINEN OPPITUNTI 
(HELAMAN 7–12)

Huomautus: Seuraavassa luettelossa kerrotaan, missä
vaiheessa videoesityksen osia ja oppitunnin toimintoja
käytetään opetettaessa Helamanin kirjan lukuja 7–11:

• Hel. 7:1–8:10 – videoesityksen osio 1

• Hel. 8:11–26 – toiminta

• Hel. 8:27–9:8 – videoesityksen osio 2

• Hel. 9:9–19 – toiminta

• Hel. 9:20–10:1 – videoesityksen osio 3

• Hel. 10–11 – toiminta

VALMIUS Palauttakaa mieleen, mikä oli kansan tila, kun
Nefi palasi lähetystyöstä pohjoisenpuoleisesta maasta (ks.
Hel. 6:34–7:1).

VIDEOAINEISTON KÄYTTÖ Ylpeyden kehä  15.10

ETSIMISTOIMINTA Kehota oppilaita havainnoimaan
ylpeyden merkkejä nefiläistorilla.

NÄYTÄ OSIO 1 Osiossa 1 (5.49) Nefi on palannut
Sarahemlaan ja näkee kansan hyvinvoinnin, ylpeyden

YLPEYS JA SYNTINÖYRYYS JA 
PARANNUS

SIUNAUS JA 
MENESTYS

KURITUS
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ja jumalattomuuden. Hän palaa kotiinsa ja alkaa
rukoilla puutarhassaan sijaitsevassa tornissa. Paikalle
kokoontuu joukko ihmisiä. Rukouksensa jälkeen Nefi
kehottaa ihmisiä tekemään parannuksen. Kansanjou-
kon seassa olevat tuomarit yrittävät yllyttää kansaa
Nefiä vastaan samalla, kun toiset puolustavat häntä.

KESKUSTELU Seuraavista kysymyksistä voi olla apua
keskustellessanne osiosta 1:

• Miksi Nefi oli murheissaan? (Kansan ylpeyden ja juma-
lattomuuden tähden [ks. Hel. 7:26].)

• Mitä merkkejä vihamielisyydestä tai ylpeydestä oli
havaittavissa torilla? (Kansan rakkaus rikkauksia koh-
taan, luokkaerot ja köyhien sortaminen.)

• Miten seuraava lainaus voi liittyä nefiläisiin? ”Itsek-
kyys on ylpeyden tavallisimpia ilmenemismuotoja.
Tärkeintä ja keskeisintä on se, ’Kuinka kaikki vaikut-
taa minuun’ – omahyväisyys, itsesääli, maailmallinen
itsensä toteuttaminen, halujensa tyydyttäminen ja
itsekkyys.” (”Kavahtakaa ylpeyttä”, s. 5.)

• Mihin vaiheeseen sijoittaisitte nefiläiset ylpeyden
kehässä?

• Mikä tätä kansaa odottaa? (Tuho [ks. Hel. 7:22, 28].)

Silmäilkää läpi Hel. 8:11–26. Huomatkaa ne monet Nefin
esittämät esimerkit siitä, miten kansa oli hylännyt pro-
feetat (Mooses, Abraham, Senos, Senok, Esias, Jesaja,
Jeremia, Lehi ja Nefi). Keskustelkaa syistä, joiden vuoksi
kansa hylkää profeetat. Keskustelkaa siitä, kuinka ihmi-
set voivat voittaa kiusauksen arvostella profeettaa ja
kuinka me voimme tulla kuuliaisiksi hänen ohjeilleen.

ETSIMISTOIMINTA Kehota oppilaita huomioimaan
tarkasti ylpeyden ja salaliittojen välistä yhteyttä.

NÄYTÄ OSIO 2 Osiossa 2 (2.19) Nefi ennustaa kansalle
ylituomarin kuoleman heidän salaliittoonsa kuuluvan
jäsenen käden kautta. Viisi sanansaattajaa kiiruhtaa tuo-
marinistuimen luo ja löytää tuomarin murhattuna.

KESKUSTELU Yhdistä nefiläisiin seuraavat presidentti
Bensonin lainaukset:

• ”Ylpeys johtaa salaisiin liittoihin, jotka tehdään vallan,
hyödyn ja maailman kunnian saamiseksi – –. Tämä
ylpeyden synnin hedelmä, nimittäin salaiset liitot,
aiheuttivat sekä jaredilaisten että nefiläisten kulttuu-
rin sortumisen.” (”Kavahtakaa ylpeyttä”, s. 5.)

• ”Meidän vihamielisyytemme Jumalaa kohtaan ilme-
nee monissa muodoissa, kuten kapinointina, kovasy-
dämisyytenä, uppiniskaisuutena, katumattomuutena,
pöyhkeytenä, loukkaantuvaisuutena ja merkkien etsi-
misenä” (”Kavahtakaa ylpeyttä”, s. 3).

Missä ylpeyden kehän vaiheessa salaliitot todennäköi-
sesti kukoistavat? Mitä olivat ne salaliitot, jotka Nefi
yritti paljastaa? (Ks. Hel. 7:25; 8:4.) Onko meidän aika-
namme salaliittoja?

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Lukekaa yhdessä
Hel. 9:3–9 saadaksenne selville, mitä tapahtui viidelle
miehelle, jotka juoksivat tuomarinistuimen luo. Pyydä
oppilaita sitten lukemaan Hel. 9:10–19 ja keskustelemaan
mukana olleiden vaikuttimista. (Tuomarit yrittivät tuhota
profeetan; viisi sanansaattajaa tukivat Nefiä ja julistivat
totuuden.)

ETSIMISTOIMINTA Kehota oppilaita havainnoimaan,
miten kansa reagoi Nefin ennustukseen, kun he havaitsi-
vat, että hän oli puhunut totta. Kehota heitä myös selvit-
tämään, miksi Nefi oli niin halukas opettamaan totuutta
kaiken vastustuksen keskellä.

NÄYTÄ OSIO 3 Osiossa 3 (7.02) Nefi on tuotu kansan
eteen sidottuna. Hän vastaa syytöksiin profetoimalla
Seantumin syyllisyydestä. Nefin syyttömyys ja hänen
profetiansa paikkansapitävyys tulevat ilmi vaikuttavalla
tavalla. Tästä huolimatta monet halveksivat Nefiä ja
lähtevät pois.

ESITYKSEN JÄLKEEN

KESKUSTELU Yhdistä nefiläisiin seuraavat presidentti
Bensonin lainaukset:

• ”Ylpeät haluavat Jumalan olevan samaa mieltä heidän
kanssaan. Heitä ei kiinnosta muuttaa omaa mielipi-
dettään Jumalan mielen mukaiseksi.” (”Kavahtakaa
ylpeyttä”, s. 3.)

• ”Ylpeys hämärtää tunteemme siitä, että olemme Juma-
lan lapsia ja että kaikki ihmiset ovat veljiä keskenään.
Se erottaa ja jakaa ihmiset ’säätyihin rikkautensa ja
opinsaantimahdollisuuksiensa mukaan’. – – Ykseys on
ylpeille mahdotonta, ja ellemme me ole yhtä, me emme
ole Herran.” (”Kavahtakaa ylpeyttä”, s. 5.)

• ”Kun ylpeys on saanut vallan sydämessämme, me
menetämme riippumattomuutemme maailmasta ja
vaihdamme vapautemme riippuvuuteen ihmisten
arvostelusta. – – Ihmisten järkeily kumoaa Jumalan
ilmoitukset, ja ylpeät päästävät otteensa rautakai-
teesta.” (”Kavahtakaa ylpeyttä”, s. 4.)

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Kohdassa Hel.
10:2–19 kerrotaan siunauksista, jotka on luvattu Juma-
lan kuuliaisille ja nöyrille palvelijoille. Huomaa ylpey-
den kehän täyttyminen opettaessasi Helamanin kirjan
lukua 11.

SOVELTAMINEN Harkitse mahdollisuutta lukea
uudelleen Hel. 12:1–6 yhteenvetona. Mormon, joka
näki ylpeyden aiheuttaman nefiläisten yhteiskunnan
tuhon (ks. Moroni 8:27), ei antanut tämän kehän
tuhota itseään. Mitä me voimme tehdä yksilöinä, per-
heenä ja kirkkona estääksemme ylpeyttä tuhoamasta
meitä? Viittaa jälleen ylpeyden kehään jättäen tällä
kertaa pois sana kuritus. Miten kehä voidaan muuttaa
kolmivaiheiseksi? (Se muuttuu, jos me olemme nöyriä
ja teemme heti parannuksen synneistämme ja ylpey-
destämme.) Todista, että tämä on nöyryyden kehä ja
että me voimme kehittää sitä omassa elämässämme.
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Keskustelkaa presidentti Bensonin puheen viimeisistä
sanoista. Muistakaa, että nöyryys on ylpeyden lääke.
Rohkaise oppilaita olemaan nöyriä.

”Jumala haluaa nöyrän kansan. Me voimme joko nöyr-
tyä itse tai meidät voidaan pakottaa nöyrtymään.”
(”Kavahtakaa ylpeyttä”, s. 5.)

TARKOITUS

Tarkoituksena on auttaa oppilaita tuntemaan ja ymmär-
tämään, että parantuminen, siunaukset ja Vapahtajan
rakkaus ovat kaikkien kelvollisten ihmisten ulottuvilla.

ENNEN ESITYSTÄ

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Kerratkaa
yhdessä 3. Nefi 11:13–15. Tähdennä, että jokainen ihmi-
nen sai itse tunnustella haavoja Vapahtajan käsissä,
jaloissa ja kyljessä. Löytääksenne muita myötätuntoa
osoittavia tekoja voit jakaa oppilaat kolmeen ryhmään
ja pyytää kutakin ryhmää etsimään Kolmannen Nefin
kirjan luvusta 17 yhden seuraavista asioista:

• Todisteen siitä, että Vapahtaja otti huomioon ihmisten
tunteet.

• Vapahtajan ihmisten hyväksi suorittamat myötätuntoa
osoittavat teot.

• Eri tavat, joilla ihmiset suhtautuivat Vapahtajaan.

Keskustelkaa yhdessä siitä, mitä kukin ryhmä on löytä-
nyt. Lukekaa yhdessä ne kohdat Kolmannen Nefin kir-
jan luvusta 17, jotka ovat heidän mielestään erityisen
vaikuttavia ja herkistäviä.

VIDEOAINEISTON KÄYTTÖ ”Minun iloni on täysi”  4.00

ETSIMISTOIMINTA Kehota oppilaita havainnoimaan
esimerkkejä Vapahtajan myötätunnosta jokaista ihmistä
kohtaan.

Huomautus: Oppilaat ymmärtävät parhaiten videoesityk-
sen lopun, jos he lukevat kohdan 3. Nefi 17:24, jossa kuva-
taan sitä, miten enkelit ympäröivät Vapahtajan ja lapset.

NÄYTÄ ESITYS Videoesitys on musiikillinen ja visuaa-
linen yhteenveto Vapahtajan vierailusta kansan luokse
temppelin luona Runsaudenmaassa. Videoesityksessä
tuodaan esille Vapahtajan rakkauden, myötätunnon ja
parantamisen vaikutus jokaiseen paikalla olleeseen
ihmiseen.

ESITYKSEN JÄLKEEN

SOVELTAVA TOIMINTA Pyydä oppilaita ilmaise-
maan tunteensa ja kertomaan esimerkkejä siitä, miten
Vapahtaja on vaikuttanut heidän elämäänsä yksilölli-
sellä tavalla. Lukekaa yhdessä 3. Nefi 17:25. Kuinka
meistä kunkin on mahdollista tänä aikana nähdä ja
kuulla ja todistaa, ”jokainen itse”?

OPPIAIHEEN PÄÄTÖS Kehotus tulla Kristuksen
luokse on nykyään yhtä todellinen kuin se oli kaksitu-
hatta vuotta sitten. Kun me pyrimme pääsemään lähelle
Vapahtajaa ja tuntemaan Hänen Henkensä, me voimme
tänä aikana tuntea ja nähdä samoin kuin Kristuksen
opetuslapset ovat tunteneet ja nähneet kaikkina aikoina.
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TARKOITUS

Tarkoituksena on auttaa oppilaita ymmärtämään,
kuinka ylpeys ja jumalattomuus johtivat nefiläiset hyl-
käämään Jeesuksen Kristuksen ja Hänen opetuksensa,
mikä aiheutti heidän tuhonsa.

ENNEN ESITYSTÄ

Lukekaa yhdessä Morm. 6:1–15. Kysy oppilailta, miltä
Mormonista on mahtanut tuntua nähdessään tämän vii-
meisen taistelun aiheuttaman tuhon.

VIDEOAINEISTON KÄYTTÖ ”Oi te kaunoiset”  5.18

Huomautus: Tämä videoesitys on tarkoitettu valmista-
vaksi toiminnaksi jakson 4. Nefi – Mormon 6 tutkimi-
selle.

ETSIMISTOIMINTA Ehdota, että oppilaat asettuisivat
Mormonin ja Moronin asemaan ja selvittäisivät, miltä
näistä on mahtanut tuntua olla todistamassa nefiläisten
kansakunnan tuhoutumista.

NÄYTÄ ESITYS Aluksi kuvataan Kumoran taistelun
suuri tuho. Mormon murehtii nefiläisten suurta tuhoa ja
valittaa: ”Kuinka saatoitte kaatua!” (Morm. 6:19.)
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ESITYKSEN JÄLKEEN

KESKUSTELU Lukekaa yhdessä Morm. 6:16–19. Mitä
Mormon sanoi surressaan nefiläisten tuhoutumista?
(”Oi – – te kaunoiset, kuinka saatoitte kaatua!” [Morm.
6:19].) Miksi nefiläiset tuhoutuivat?

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA JA KESKUS-
TELU Kehota oppilaita käymään läpi 4. Nefi 1–19 ja
etsimään nefiläisten kansakunnan tärkeimpiä piirteitä.
Keskustelkaa siitä, miten Vapahtajan vierailu vaikutti
siihen, kuinka nefiläiset kohtelivat toisiaan ja kuinka he
elivät. Pyydä sitten oppilaita ottamaan esille kohta 4.
Nefi 20–43 ja erittelemään tekijät, jotka edistivät nefiläis-
ten tuhoutumista. Voit halutessasi kirjoittaa ne taululle
luetteloksi. Seuraavat tiedot voivat olla avuksi:

• Pieni ryhmä kapinallisia erosi kirkosta ja alkoi kutsua
itseään lamanilaisiksi (ks. jae 20).

• Ihmiset olivat varakkaita ja ylpeitä (ks. jakeet 23–24).

• He eivät enää pitäneet omaisuuttaan yhteisenä; he
jakaantuivat luokkiin; he perustivat kirkkoja saadakseen
voittoa; he kielsivät Kristuksen kirkon (ks. jakeet 25–26).

• Nousi monia vääriä kirkkoja ja ilmaantui pyhien vai-
noja (ks. jakeet 29–34).

• Ihmisiä opetettiin vihaamaan (ks. jae 39).

• Salaliitot kukoistivat jälleen (ks. jae 42).

• Ihmiset alkoivat olla suunnattoman rikkautensa
vuoksi sydämeltään ylpeitä (ks. jae 43).

Kun oppilaat tutkivat kohtaa Morm. 1–5, pyydä heitä etsi-
mään lisätodisteita nefiläisten keskuudessa vallinneesta
jumalattomuudesta ja haluttomuudesta tehdä parannus.
Ota huomioon seuraava:

• Kadotettujen murehtiminen (ks. Morm. 2:10–15).

• Mormonille annettiin viimeinen mahdollisuus saar-
nata parannusta (ks. Morm. 3:2–3).

• Nefiläiset kerskuivat omasta voimastaan ja alkoivat
käydä hyökkäyssotaa (ks. Morm. 3:9–16).

• Nefiläisten hengellinen tila sinä aikana (ks. Morm.
4:10–12).

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Lukekaa
Moroni 8:27. Mikä oli nefiläisten tuhoutumisen pääsyy?

(Ylpeys.) Miten siltä olisi voitu välttyä? (Tekemällä
parannus [ks. Morm. 6:22].)

LAINAUS Kysy, miten seuraava presidentti Ezra Taft
Bensonin lainaus soveltuu nefiläisiin ja meihin.

”Rakkaat veljeni ja sisareni, meidän täytyy valmistau-
tua lunastamaan Siion. Juuri ylpeyden synti esti meitä
perustamasta Siionia profeetta Joseph Smithin aikana.
Sama ylpeyden synti lopetti pyhityksen nefiläisten kes-
kuudessa – –. 

Ylpeys on suuri kompastuskivi Siionille. Toistan: Ylpeys
on suuri kompastuskivi Siionille.

Meidän täytyy puhdistaa astia sisältä voittamalla
ylpeys.” (”Kavahtakaa ylpeyttä”, Valkeus, heinäkuu
1989, s. 5.)

KESKUSTELU

Keskustelkaa seuraavista kohdista:

• Kuinka nefiläisten tuhoutuminen koskee meitä tänä
aikana? (Ks. OL 38:39.)

• Kuinka ihmiset, joita oli siunattu evankeliumilla, pro-
feetoilla ja pyhillä kirjoituksilla, saattoivat kääntyä
Herraa vastaan ja tulla niin jumalattomiksi?

• Missä määrin me olemme nefiläisten kaltaisia? Miten
me voimme välttää nefiläisten kohtalon? Kulkevatko
meidän aikanamme jotkut samaa tietä kuin nefiläiset
kulkivat?

• Miten toinen tuleminen on nefiläisten tuhoutumisen
kaltainen tapahtuma? Millä tavalla se on erilainen?

Anna oppilaille haaste oppia nefiläisten tuhoutumises-
ta, niin että heidät voitaisiin havaita kelvollisiksi kestä-
mään toinen tuleminen.

LAINAUS Kysy, miten seuraava presidentti Ezra Taft
Bensonin lainaus soveltuu nefiläisiin ja meihin.

”Jumala haluaa nöyrän kansan. Me voimme joko nöyr-
tyä itse tai meidät voidaan pakottaa nöyrtymään – –.

Me voimme päättää nöyrtyä rakastamalla Jumalaa, alis-
tamalla oman tahtomme Hänen tahtoonsa ja asettamalla
Hänet ensimmäiselle sijalle elämässämme – –.

Päättäkäämme olla nöyriä. Me pystymme siihen. Tiedän
sen.” (”Kavahtakaa ylpeyttä”, s. 5.)

19 4. Nefi – Mormon 6 ”OI TE KAUNOISET”
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