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V

Ohjeita opettajalle

Kokoontuessaan kahdentoista apostolin kanssa profeetta Joseph Smith sanoi
”veljille, että Mormonin Kirja on virheettömin kirja maan päällä ja meidän
uskontomme lakikivi, ja pitämällä sen käskyt ihminen pääsee lähemmäksi
Jumalaa kuin minkään muun kirjan avulla” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia,
s. 192).

Evankeliumin oppi -luokan opettajana sinulla on tänä vuonna tilaisuus opettaa
”virheettömimmästä kirjasta maan päällä”. Kun Henki johtaa sinua, voit auttaa
luokan jäseniä ymmärtämään iankaikkisia periaatteita ja vahvistaa heidän 
todistustaan Jeesuksesta Kristuksesta, Hänen evankeliumistaan sekä profeetta
Joseph Smithin tehtävästä. Voit myös auttaa heitä saamaan muita siunauksia,
joita uuttera Mormonin Kirjan tutkiminen tuo tullessaan ja joista muutamia
presidentti Ezra Taft Benson kuvaili seuraavasti:

”Mormonin Kirja paljastaa Kristuksen viholliset. Se saattaa häpeään väärät opit
ja sovittaa riidat. (Ks. 2. Ne. 3:12.) Se vahvistaa Kristuksen nöyriä seuraajia paho-
laisen pahoja suunnitelmia, menettelytapoja ja nykyaikaisia suunnitelmia
vastaan. Mormonin Kirjassa esiintyvät luopumukset ovat tyypiltään samanlaisia
kuin ne, joita meillä nykyään on. Loppumattomassa tiedossaan Jumala on
muovannut Mormonin Kirjan sellaiseksi, että me voisimme nähdä virheet ja
tietää, kuinka taistella aikamme vääriä kasvatuksellisia, poliittisia, uskonnollisia ja
filosofisia katsomuksia vastaan.” (”Mormonin Kirja on Jumalan sanaa”, Valkeus,
elokuu 1975, s. 44–45.)

”Tässä kirjassa on voimaa, joka alkaa virrata elämäänne heti, kun alatte tutkia sitä
vakavasti. Saatte enemmän voimaa vastustaa kiusauksia. Saatte voimaa välttää
petosta. Saatte voimaa pysyä ahtaalla ja kaidalla tiellä. – – Kun alatte isota ja
janota noita sanoja, löydätte yhä yltäkylläisemmän elämän.” (”Mormonin Kirja –
uskontomme lakikivi”, Valkeus, tammikuu 1987, s. 4.)

Opettaessasi Herran Henki todistaa sinulle Mormonin Kirjan voimasta antaa
ihmisille lujaa ja vakaata tietoa Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen opistaan.

Opettaminen 
Hengen avulla Kun valmistaudut opettamaan Evankeliumin oppi -luokkaa, on tärkeää, että

tavoittelet Herran Hengen innoitusta ja opastusta. ”Ja Henki annetaan teille
uskon rukouksen kautta; ja ellette saa Henkeä, teidän ei tule opettaa” (LK 42:14).
Muista, että Pyhän Hengen tulee olla luokkasi opettaja.

Voit pyrkiä saamaan Hengen rukoilemalla, paastoamalla, tutkimalla päivittäin
pyhiä kirjoituksia ja olemalla kuuliainen käskyille. Rukoile Henkeä valmistautues-
sasi oppitunnille, niin että ymmärtäisit pyhiä kirjoituksia ja luokkasi jäsenten
tarpeita. Henki voi myös auttaa sinua suunnittelemaan mielekkäitä keskusteluja
pyhistä kirjoituksista ja niiden soveltamisesta nykyaikaan (ks. 1. Ne. 19:23).
Sinusta tulee Hengen opastuksella tehokas välikappale Herran käsissä Hänen
sanansa opettamiseksi Hänen lapsilleen.
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VI

Seuraavana on joitakin ehdotuksia siitä, kuinka voit kutsua Hengen luokkaasi:

1. Pyydä luokan jäseniä pitämään rukous oppitunnin alussa ja lopussa. Rukoile
oppitunnin aikana sydämessäsi, että Henki opastaisi sinua, avaisi luokan jäsen-
ten sydämet ja todistaisi ja innoittaisi.

2. Käytä pyhiä kirjoituksia (ks. jäljempänä kohtaa ”Keskittyminen pyhiin kirjoi-
tuksiin”).

3. Todista aina, kun Henki kehottaa siihen, ei vain oppiaiheen lopussa. Todista
Jeesuksesta Kristuksesta. Pyydä usein luokan jäseniä todistamaan.

4. Valmista luokan jäseniä tuntemaan Henkeä MAP-laulujen, Alkeisyhdistyksen
laulujen ja muun hengellisen musiikin avulla.

5. Ilmaise rakkautesi luokan jäseniä, muita ihmisiä sekä taivaallista Isää ja Jeesusta
Kristusta kohtaan.

6. Kerro tarpeen mukaan oivalluksista, tunteista ja kokemuksista, jotka liittyvät
oppiaiheeseen. Kehota luokan jäseniä tekemään samoin. He voivat myös
kertoa siitä, kuinka he ovat soveltaneet käytäntöön aiemmissa oppiaiheissa
käsiteltyjä asioita.

Keskittyminen 
pyhiin 
kirjoituksiin Vanhin Boyd K. Packer on opettanut: ”Oikein ymmärrettynä oikea oppi voi

muuttaa asenteita ja käyttäytymistä” (”Pienet lapset”, Valkeus, tammikuu 1987,
s. 13). Keskity valmistautuessasi ja oppitunnilla evankeliumin pelastaviin periaat-
teisiin sellaisina kuin ne on esitetty pyhissä kirjoituksissa ja myöhempien aikojen
profeettojen opetuksissa. Se edellyttää sitä, että tutkit ahkerasti ja rukoillen pyhiä
kirjoituksia. Herra on antanut käskyn: ”Älä pyri julistamaan sanaani, vaan pyri
ensin saamaan itsellesi minun sanani.” Herra lupaa, että sitten kun saat Hänen
sanansa pyhiä kirjoituksia tutkimalla, ”on kielesi kirpoava; sitten, jos niin halajat,
olet saava minun Henkeni ja minun sanani, Jumalan voiman, ihmisten saami-
seksi vakuuttuneiksi” (LK 11:21).

Kehota luokan jäseniä tuomaan joka viikko pyhät kirjoituksensa oppitunnille.
Lukekaa yhdessä valittuja pyhien kirjoitusten kohtia keskustellessanne niistä.

Jokaisen luokan jäsenen tulee saada kirjanen Mormonin Kirja – Oppilaan opiske-
luopas (35684 130). Tämä kirjanen auttaa luokan jäseniä kehittämään oppimistai-
tojaan. Se auttaa heitä ymmärtämään pyhiä kirjoituksia, soveltamaan niitä
käytäntöön, valmistautumaan keskustelemaan niistä oppitunnilla ja käyttämään
niitä keskustellessaan perheensä kanssa. Kehota luokan jäseniä lukemaan kunkin
viikon pyhien kirjoitusten lukutehtävä ja tutkimaan asianomaista kohtaa opiske-
luoppaasta ennen kuin he tulevat sen viikon oppitunnille.

Mormonin Kirjojen 
jakaminen Presidentti Ezra Taft Benson haastoi kirkon jäsenet jakamaan Mormonin Kirjoja.

Hän sanoi:

”Nyt on korkein aika täyttää maailma Mormonin Kirjoilla monistakin Herran
esittämistä syistä. – – Jumala tulee pitämään meitä vastuullisina, ellemme me nyt
levitä Mormonin Kirjaa aivan suunnattomasti.
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VII

Ohjeita opettajalle

Meillä on Mormonin Kirja, meillä on jäsenet, meillä on lähetyssaarnaajat, meillä
on voimavarat, ja maailmalla on tarve.

Aika on nyt!” (”Täyttäkäämme maailma Mormonin Kirjoilla”, Valkeus, tammikuu
1989, s. 3.)

Kun käsittelet Mormonin Kirjaa pyhäkoulussa tänä vuonna, kehota luokan
jäseniä jakamaan niitä kirkkoon kuulumattomille ystävilleen ja tuttavilleen
(ks. oppiaiheen 1 toinen lisäopetusehdotus). Voit neuvotella vuoden alussa piispa-
kunnan ja seurakunnan lähetystyönjohtajan kanssa siitä, kuinka luokan jäsenet
voivat hankkia Mormonin Kirjoja jaettavaksi ympäristössään.

Tämän oppikirjan 
käyttäminen Tämä oppikirja on väline, joka on tarkoitettu avuksesi opettaessasi evankeliumin

oppeja pyhistä kirjoituksista. Se on kirjoitettu nuorten ja aikuisten Evankeliumin
oppi -luokkia varten, ja sitä on tarkoitus käyttää joka neljäs vuosi. Muiden lähde-
ja selitysteosten käyttö ei ole tarpeen oppiaiheita opetettaessa. Vanhin M. Russell
Ballard sanoi: ”Opettajien olisi hyvä tutkia huolellisesti pyhiä kirjoituksia ja 
oppikirjojaan, ennen kuin he ryhtyvät etsimään lisäaineistoa. Aivan liian moni
opettaja näyttää poikkeavan hyväksytystä opetusaineistosta tutustumatta siihen
perusteellisesti. Jos opettajat haluavat käyttää opetuksessa hyvää lisäaineistoa
pyhien kirjoitusten ja oppikirjan aineiston lisäksi, heidän pitäisi harkita ensim-
mäiseksi kirkon lehtiä.” (”Opettajan suuri kutsumus”, Valkeus, lokakuu 1983,
s. 123.)

Silmäile kukin oppiaihe läpi vähintään viikkoa ennen sen pitämistä. Kun tutkit
hyvissä ajoin lukutehtävää ja oppiaiheen aineistoa, voit saada viikon aikana
ajatuksia ja vaikutelmia, jotka auttavat sinua oppiaiheen opettamisessa. Rukoile,
että Henki opastaisi sinua pohdiskellessasi oppiaihetta viikon mittaan. Usko,
että Herra siunaa sinua.

Jokaisessa tämän oppikirjan oppiaiheessa on enemmän tietoa kuin ehkä pystyt
opettamaan yhden oppitunnin aikana. Pyri saamaan osaksesi Herran Henki,
kun ratkaiset, mitkä pyhien kirjoitusten kertomukset, kysymykset ja muu oppiai-
heiden aineisto vastaa parhaiten luokkasi jäsenten tarpeita.

Jokaisessa oppiaiheessa on seuraavat osat:

1. Otsikko. Otsikko koostuu kahdesta osasta: lyhyestä, kuvaavasta ilmaisusta tai
lainauksesta ja niistä pyhien kirjoitusten kohdista, jotka sinun pitäisi lukea
ennen oppiaiheen valmistamista.

2. Tavoite. Tavoitelauseesta saat pääajatuksen, johon voit keskittyä valmistaessasi
ja opettaessasi oppiaiheen.

3. Valmistelut. Tässä osassa on yhteenveto oppiaiheessa käsiteltävistä pyhien
kirjoitusten kertomuksista ja ehdotuksia, jotka auttavat sinua opettamaan
tehokkaammin. Siinä voidaan ehdottaa myös lisälukemista ja muita valmistau-
tumisohjeita, kuten aineistoa, jota haluat ehkä ottaa mukaasi luokkaan. Suurin
osa tästä aineistosta löytyy seurakuntakirjastosta. (Ehdotettujen kuvien nimien
jäljessä oleva viisinumeroinen numerosarja tarkoittaa kuvan kirjastonumeroa;
jos kuva on Evankeliumiaiheisessa kuvastossa [34730 130], tämä numero on
myös mainittu.)

4. Huomion herättäminen. Tässä osassa on yksinkertainen toiminta, havaintoesitys
tai kysymys, joka valmistaa luokan jäseniä oppimaan, osallistumaan ja tunte-
maan Hengen vaikutusta. Käytät sitten huomion herättämiseksi oppikirjan
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VIII

tässä osassa olevaa ehdotusta tai jotakin omaasi, on tärkeää, että saat luokan
jäsenten huomion heräämään oppiaiheen alussa. Tämän toiminnan tulee olla
lyhyt.

5. Keskustelua ja sovelluksia pyhien kirjoitusten kohdista. Tämä on oppiaiheen
pääosa. Tutki rukoillen pyhien kirjoitusten kohtia, niin että voit tehokkaasti
opettaa niitä ja keskustella niistä. Käytä kohdassa ”Vaihtelua pyhien kirjoitus-
ten opettamiseen” (IX–X) olevia ehdotuksia opetustapasi vaihtelemiseksi, niin
että luokan jäsenten kiinnostus säilyy. Valitse kysymyksiä ja menetelmiä, jotka
soveltuvat luokkasi jäsenten ikään ja kokemuksiin.

6. Oppiaiheen päätös. Tämä osa auttaa sinua tekemään yhteenvedon oppiaiheesta
ja kannustaa luokan jäseniä elämään niiden periaatteiden mukaan, joista on
keskusteltu. Se myös muistuttaa sinua todistamisesta. Muista jättää riittävästi
aikaa jokaisen oppiaiheen päättämiseen.

7. Lisäopetusehdotuksia. Tämä osa on useimmissa oppikirjan oppiaiheissa. Siinä
voi olla lisää totuuksia pyhien kirjoitusten kertomuksista, vaihtoehtoisia
opetustapoja, toimintoja tai muita ehdotuksia, jotka täydentävät oppiaiheen
käsittelyehdotusta. Voit käyttää joitakin näistä ajatuksista oppiaiheessa.

Luokan 
rohkaiseminen 
keskusteluun Sinun ei yleensä pidä luennoida. Auta sen sijaan luokan jäseniä osallistumaan

mielekkääseen pyhiä kirjoituksia koskevaan keskusteluun. Se, että luokan jäsenet
osallistuvat keskusteluun, auttaa heitä

1. oppimaan lisää pyhistä kirjoituksista

2. oppimaan soveltamaan evankeliumin periaatteita käytäntöön

3. sitoutumaan entistä lujemmin elämään evankeliumin mukaan

4. kutsumaan Hengen luokkaan

5. opettamaan ja rakentamaan toinen toistaan (LK 88:122), niin että he hyötyvät
toistensa lahjoista, tiedosta, kokemuksesta ja todistuksesta.

Oppitunnilla käytävän keskustelun tarkoituksena on auttaa jäseniä tulemaan
Kristuksen tykö ja elämään Hänen opetuslapsinaan. Jos keskustelu ei vastaa näitä
tarkoituksia, muuta sen suuntaa.

Ajatuksia herättävien kysymysten esittäminen voi olla tehokkaimpia opetusme-
netelmiä. Vapahtaja käytti tätä tekniikkaa opettaessaan. Tavoittele Hengen 
johdatusta, kun tutkit tässä oppikirjassa olevia kysymyksiä ja päätät, mitkä niistä
esität. Oppikirjassa on pyhien kirjoitusten viitteitä, jotka auttavat sinua ja luokan
jäseniä löytämään vastaukset useimpiin näistä kysymyksistä. Joihinkin kysymyk-
siin saadaan vastaukset luokan jäsenten kokemuksista.

Tärkeämpää kuin kaiken oppiaineiston käsitteleminen on luokan jäsenten 
auttaminen ymmärtämään paremmin pyhiä kirjoituksia ja soveltamaan niitä
elämässään. Jos keskustelu on luokan jäsenille antoisaa, kannattaa usein antaa
sen jatkua mieluumin kuin käsitellä kaikki oppiaiheessa oleva aineisto.

Noudata seuraavia ohjeita rohkaistaksesi luokkaa keskusteluun:

1. Esitä kysymyksiä, jotka edellyttävät pohdintaa ja keskustelua mieluummin
kuin kyllä- ja ei-vastauksia. Kysymykset, jotka alkavat sanoilla miksi, kuinka,
kuka, mitä, milloin ja missä ovat yleensä tehokkaimpia keskustelun virittäjiä.
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IX

2. Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka osoittavat, kuinka
pyhien kirjoitusten periaatteita ja oppeja voi soveltaa elämään. Rohkaise heitä
kertomaan tunteitaan myös siitä, mitä he oppivat pyhistä kirjoituksista.
Huomioi heidän puheenvuoronsa myönteisesti.

3. Ota huomioon luokan jokaisen jäsenen tarpeet. Vaikka kaikkia luokan jäseniä
tulee rohkaista osallistumaan keskusteluun, saattavat jotkut epäröidä.
Voit puhua heidän kanssaan kahden kesken, jotta saisit selville, haluavatko
he lukea ääneen tai osallistua muulla tavoin oppitunnin kulkuun. Varo 
pyytämästä luokan jäseniä osallistumaan, jos se voi saattaa heidät hämilleen.

4. Anna pyhien kirjoitusten viitteitä luokan jäsenille avuksi joihinkin kysymyk-
siin vastaamisessa.

5. Rohkaise luokan jäseniä miettimään kirjasessa Mormonin Kirja – Oppilaan 
opiskeluopas olevia kysymyksiä tutkiessaan kunkin viikon lukutehtävää.
Harkitse kutakin oppiaihetta valmistaessasi sitä, kuinka luokassa voitaisiin
keskustella näistä kysymyksistä. Luokan jäsenet pystyvät osallistumaan 
keskusteluun paremmin, jos he ovat tutkineet lukutehtävät ja jos esität sellaisia
kysymyksiä, joihin he ovat valmistautuneet vastaamaan.

Vaihtelua pyhien 
kirjoitusten 
opettamiseen Käytä seuraavia ehdotuksia pyhien kirjoitusten kohtien tehokkaampaan ja vaihte-

levampaan opettamiseen:

1. Auta luokan jäseniä ymmärtämään, mitä pyhissä kirjoituksissa opetetaan
Jeesuksesta Kristuksesta. Pyydä heitä miettimään, kuinka tietyt kohdat lisäävät
heidän uskoaan Vapahtajaan ja auttavat heitä tuntemaan Hänen rakkauttaan.

2. Pyydä luokan jäseniä miettimään erityisiä tapoja, joilla jokin pyhien kirjoitus-
ten kohta voi soveltua heidän elämäänsä. Pyydä heitä tekemään pyhistä 
kirjoituksista henkilökohtaisempia siten, että he panevat mielessään oman
nimensä valituissa kohdissa esiintyvien nimien paikalle.

3. Tähdennä oppien opettamisen lisäksi Mormonin Kirjassa olevia uskoa vahvis-
tavia kertomuksia. Huolehdi siitä, että luokan jäsenet ymmärtävät ne, ja
keskustele heidän kanssaan tavoista soveltaa niitä elämään. Kysy: ”Miksi
luulette tämän kertomuksen olevan Mormonin Kirjassa?” tai ”Mitä sellaista
me voimme oppia tästä kertomuksesta, mikä auttaa meitä olemaan parempia
Kristuksen seuraajia?”

4. Pyydä luokan jäseniä etsimään sanoja, sanontoja tai ajatuksia, jotka toistuvat
usein pyhien kirjoitusten kohdassa tai joilla on heille erityinen merkitys.

5. Kehota luokan jäseniä käyttämään opiskelunsa apuna Raamatussa ja Mormo-
nin Kirjassa olevia lähteitä (kuten selostuksia ja hakemistoja).

6. Kirjoita tauluun joitakin sanontoja, avainsanoja tai kysymyksiä, jotka liittyvät
pyhien kirjoitusten kohtaan. Lukekaa kohta tai tehkää siitä yhteenveto.
Kun luokan jäsenet kuulevat sanonnat, avainsanat tai vastaukset kysymyksiin,
pysähtykää keskustelemaan niistä.

7. Kautta Mormonin Kirjan esitetään opetetuista periaatteista yhteenveto ilmai-
sulla ”ja siten me näemme” (ks. esim. He. 3:28). Kun olette keskustelleet 
jostakin pyhien kirjoitusten kohdasta, pyydä luokan jäseniä selittämään
kohdassa oleva periaate käyttämällä ilmaisua ”ja siten me näemme”.

Ohjeita opettajalle
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8. Etsikää Mormonin Kirjassa käytettyjä vertauskuvia ja keskustelkaa niistä.
Esimerkiksi suoraa ja kaitaa polkua käytetään usein kuvaamaan evankeliumia
(ks. esim. 2. Ne. 31:17–20; 33:9; MK Jaak. 6:11; 3. Ne. 14:13–14; 27:33).

9. Huomaa, kuinka pyhien kirjoitusten henkilöitä ja tapahtumia voidaan verrata
toisiinsa. Voit esimerkiksi verrata Laamania ja Lemuelia heidän veljiinsä
Nefiin ja Samiin tai Vapahtajan vuorisaarnaa Uudessa testamentissa kohtaan
3. Ne. 12–14.

10. Pyydä luokan jäseniä dramatisoimaan pyhien kirjoitusten kertomuksia 
lukemalla ääneen kertomuksessa esiintyvien ihmisten vuorosanat. Huolehdi
siitä, että dramatisoinnissa osoitetaan asianmukaista kunnioitusta pyhiä
kirjoituksia kohtaan.

11. Jaa luokka kahteen tai useampaan pienryhmään. Kun olette kerranneet
pyhien kirjoitusten kohdan, pyydä jokaista ryhmää kirjoittamaan muistiin
kohdassa opetetut periaatteet tai opit. Pyydä sitten ryhmiä vuorotellen 
kertomaan, kuinka he voivat käyttää näitä opetuksia omassa elämässään.

12. Kehota luokan jäseniä tuomaan mukanaan kynät, joilla he voivat alleviivata
tärkeitä kohtia niistä keskusteltaessa.

13. Näytä osia videosta Mormonin Kirja – Kuvanauhoitteita (56911130) siten kuin
eri oppiaiheiden kohdassa ”Valmistelut” ehdotetaan.

Uusien jäsenten 
auttaminen Sinulla voi olla tilaisuus opettaa jäseniä, jotka ovat suhteellisen uusia kirkon

jäseniä. Opetuksesi voi auttaa näitä jäseniä tulemaan lujiksi uskossa.

Ensimmäinen presidenttikunta on sanonut: ”Jokaista kirkon jäsentä täytyy rakas-
taa ja hoivata, varsinkin muutaman ensimmäisen kuukauden aikana kasteen
jälkeen. Kun uudet jäsenet saavat osakseen vilpitöntä ystävyyttä ja kun he saavat
mahdollisuuksia palvella sekä hengellistä ravintoa Jumalan sanan tutkimisesta,
he kokevat pysyvän kääntymyksen ja kuuluvat ’Jumalan perheeseen, samaan
kansaan kuin pyhät’ (Ef. 2:19).” (Ensimmäisen presidenttikunnan kirje, 
15. toukokuuta 1997.)

Evankeliumin 
opettaminen 
nuorille Jos opetat nuoria, muista, että heidän on usein hyvä osallistua aktiivisesti 

opetukseen ja nähdä havaintoesityksiä opetettavista opeista. Kun käytät oppaassa
ehdotettuja videoesityksiä, kuvia ja toimintaehdotuksia, nuoret jaksavat olla 
kiinnostuneita oppiaiheista. Muita ideoita evankeliumin opettamiseksi nuorille
on julkaisussa Opettaminen – ei suurempaa kutsumusta (33043 130).

X
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään, kuinka Mormonin Kirja on uskontomme
lakikivi ja kuinka sen opetuksien noudattaminen auttaa meitä pääsemään lähem-
mäksi Jumalaa.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden
johdosta: 1. Ne. 13:38–41; 19:23; 2. Ne. 25:21–22; 27:22; 29:6–9; Morm.
8:26–41; Et. 5:2–4; Moro. 1:4; 10:3–5; LK 10:45–46; 20:8–12; 84:54–58. Tutki
myös Mormonin Kirjan esittelyaineisto kuten nimisivu, lyhyt selostus Mormo-
nin Kirjasta, Mormonin Kirjan alkuperä, kolmen silminnäkijän todistus ja
kahdeksan silminnäkijän todistus.

2. Lisälukemista: ”Mormonin Kirja – uskontomme lakikivi” (Ezra Taft Benson,
Valkeus, tammikuu 1987, s. 3–5).

3. Hanki kirjanen Mormonin Kirja – luokan jäsenen opiskeluopas (35684 130) jokai-
selle luokan jäsenelle. (Sinun tulisi saada kirjaset pyhäkoulun johtokunnalta.)

4. Pyydä etukäteen, että yksi luokan jäsen valmistautuu esittämään yhteenvedon
Mormonin Kirjan alkuperästä, toinen kolmen silminnäkijän todistuksesta ja
kolmas kahdeksan silminnäkijän todistuksesta.

5. Jos seuraava aineisto on käytettävissä, valmistaudu käyttämään sitä 
oppiaiheessa:

a. kuvat Moroni ilmestyy Joseph Smithille (62492; Evankeliumiaiheinen
kuvasto 404) ja Joseph Smith saa kultalevyt (62012; Evankeliumiaiheinen
kuvasto 406)

b. ”Meidän aikaamme varten”, neljä minuuttia kestävä osuus videosta 
Mormonin Kirja – Kuvanauhoitteita (56911130).

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Piirrä tauluun kivinen holvikaari.

Huomion 
herättäminen

1

Oppiaihe

1
”Uskontomme lakikivi”
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Selitä, että kun tämänkaltainen holvikaari on rakennettu oikein, se pysyy
pystyssä, vaikka kivien välissä ei olisi yhtään laastia.

• Mikä pitää kaaren kasassa?

Kirjoita sana lakikivi holvikaaren keskimmäiseen kiveen. Selitä, että holvikaaren
lakikivi pitää muut kivet paikoillaan. Tässä oppiaiheessa käsitellään Myöhempien
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon lakikiveä.

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokan jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

1. Mormonin Kirja on uskontomme lakikivi.

Lue tämän oppikirjan alussa olevan kohdan ”Ohjeita opettajalle” ensimmäinen
kappale.

Jos käytit ehdotettua toimintaa huomion herättämiseksi, kirjoita tauluun sanan
lakikivi alapuolelle Mormonin Kirja.

Ellet käyttänyt kyseistä toimintaa huomion herättämiseksi, kirjoita tauluun
Mormonin Kirja = lakikivi ja selitä, että holvikaaren lakikivi pitää muut kivet
paikoillaan ja estää holvikaarta luhistumasta.

• Mistähän syystä Joseph Smith nimitti Mormonin Kirjaa uskontomme 
lakikiveksi?

Presidentti Ezra Taft Benson selitti: ”Aivan niin kuin holvi sortuu, jos lakikivi
otetaan pois, niin koko kirkko seisoo tai kaatuu Mormonin Kirjan totuuden
mukana” (”Mormonin Kirja – uskontomme lakikivi”, Valkeus, tammikuu 1987,
s. 4).

• Miksi kirkko ”seisoo tai kaatuu Mormonin Kirjan totuuden mukana”?

Kun olette keskustelleet kysymyksestä, pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan
seuraavat presidentti Bensonin sanat: ”Mormonin Kirja on kolmella tavalla
uskontomme lakikivi. Se on lakikivi todistuksessa Kristuksesta. Se on oppimme
lakikivi. Se on todistuksemme lakikivi.” (”Mormonin Kirja – uskontomme 
lakikivi”, s. 3.)

Kirjoita tauluun sanat todistus Kristuksesta.

• Pyydä luokan jäseniä etsimään Mormonin Kirjan nimisivu, ja selitä, että tämän
sivun kirjoitti profeetta Moroni. Mitkä kolme tarkoitusta Mormonin Kirjalla on
toisen kappaleen mukaan? (Osoittaa Israelin huoneen jäännökselle, kuinka
suuria Herra on tehnyt sen isien hyväksi; opettaa tuntemaan Herran liitot ja
saada kaikki vakuuttuneiksi siitä, että Jeesus on Kristus, joka ilmoittaa itsensä
kaikille kansoille.)

• Vuonna 1982 Mormonin Kirjan nimeen lisättiin alaotsikko Toinen todistus
Jeesuksesta Kristuksesta. Miksi on tärkeää, että meillä on tämä toinen todistus
Vapahtajasta? (Ks. 1. Ne. 13:38–41; 2. Ne. 29:6–9.) Miksi on tärkeää julistaa
maailmalle, että Mormonin Kirja todistaa Kristuksesta?

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista

2

35683 130 FI 01–48  25.06.2007  18:37 Uhr  Seite 2



• Mitä olette oppineet Mormonin Kirjan avulla Jeesuksesta Kristuksesta? Kuinka
Mormonin Kirja on vahvistanut todistustanne Jeesuksesta Kristuksesta?

Kirjoita tauluun sana oppi.

• Millä tavoin Mormonin Kirja on ”oppimme lakikivi”? (Ks. LK 10:45–46;
20:8–12.)

Presidentti Benson sanoi: ”Herra itse on sanonut, että Mormonin Kirja sisältää
’Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden’ (LK 20:9). Se ei tarkoita, että se
sisältää jokaisen opetuksen ja kaikki opit, mitä koskaan on ilmoitettu. Mutta se
tarkoittaa, että Mormonin Kirjasta löytyy niiden oppien täyteys, joita me
tarvitsemme pelastuaksemme. Ja niitä opetetaan selkeästi ja yksinkertaisesti,
niin että lapsikin voi oppia tien pelastukseen ja korotukseen.” (”Mormonin
Kirja – uskontomme lakikivi”, s. 4.)

• Kuinka Mormonin Kirja on lisännyt ymmärrystänne tärkeistä evankeliumin
opeista?

Kirjoita tauluun sana todistus.

• Miksi todistusta palautetusta evankeliumista ei voi saada ilman Mormonin
Kirjaa?

• Mitä siunauksia saavat ne, jotka saavat todistuksen Mormonin Kirjasta ja
noudattavat sen opetuksia? Mitä meidän on tehtävä, että saisimme todistuksen
siitä, että Mormonin Kirja on totta? (Ks. Moro. 10:3–5.)

Kehota luokan jäseniä keskustelemaan siitä, kuinka he saivat tietää, että 
Mormonin Kirja on totta.

2. Monet todistajat ovat todistaneet Mormonin Kirjasta.

Jos käytät kuvia Moroni ilmestyy Joseph Smithille ja Joseph Smith saa kultalevyt,
aseta ne nyt näkyville. Pyydä tehtävän saanutta luokan jäsentä esittämään
yhteenveto Mormonin Kirjan alkuperästä. Selitä sitten, että kun Joseph Smith oli
kääntänyt Mormonin Kirjan, eräät muut ihmiset saivat etuoikeuden nähdä levyt.
Pyydä tehtävän saaneita luokan jäseniä esittämään yhteenvetonsa kolmen silmin-
näkijän ja kahdeksan silminnäkijän todistuksista.

• Miksi on tärkeää, että kultalevyille on todistajia? (Ks. Et. 5:2–4.) Miten luulette
näiden lisätodistajien auttaneen profeetta Joseph Smithiä?

• Mitä muita todisteita meillä on siitä, että Mormonin Kirja on tosi?

Jos käytät videoesitystä ”Meidän aikaamme varten”, näytä se nyt.

3. Mormonin Kirja kirjoitettiin meidän aikaamme varten.

Kerro, että vaikka Mormonin Kirja on muinainen aikakirja, se kirjoitettiin ja sitä
säilytettiin meidän aikaamme varten (2. Ne. 25:21–22; 27:22; Morm. 8:34–35;
Moro. 1:4).

• Lue luokan jäsenten kanssa kohta Morm. 8:26–41. Selitä, että näihin jakeisiin
sisältyy profetia Mormonin Kirjan esille tulosta. Millaisessa tilassa Moroni näki
maailman olevan, kun Mormonin Kirja jälleen tuotaisiin esiin? (Kirjoita
luokan jäsenten vastaukset tauluun. Mahdollisista vastauksista on luettelo
jäljempänä.) Mitä merkkejä tästä tilasta maailmassa on tänä aikana?

3
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a. Jumalan voima kielletään (jae 28).
b. Maan päällä on suurta saastaisuutta (jae 31).
c. Ihmiset vaeltavat sydämensä ylpeydessä (jae 36).
d. Ihmiset rakastavat rahaa enemmän kuin he rakastavat köyhiä ja puutteessa

olevia (jae 37).
e. Ihmiset häpeävät ottaa Kristuksen nimen päälleen (jae 38).

• Millä tavoin muinaisten profeettojen opetukset voivat olla apuna meille?
Kuinka tieto siitä, että Mormonin Kirja kirjoitettiin meidän aikaamme varten,
vaikuttaa siihen, miten me tutkimme sitä? (Ks. 1. Ne. 19:23.)

Presidentti Benson opetti, että Mormonin Kirja ”on kirjoitettu meidän
aikaamme varten. Nefiläisillä ei koskaan ollut tätä kirjaa; ei myöskään muinai-
silla laamanilaisilla. Se on tarkoitettu meille. – – Kaikki Mormonin Kirjan
tärkeimmät kirjoittajat todistivat kirjoittavansa tuleville sukupolville. – – Jos he
näkivät meidän aikamme ja valitsivat sen, mikä olisi meille arvokkainta, niin
eikö meidän tule tutkia Mormonin Kirjaa sillä mielellä? Meidän tulee koko
ajan kysyä itseltämme: ’Miksi Herra innoitti Mormonia (tai Almaa tai Moronia)
ottamaan tämän mukaan aikakirjaansa? Mitä sellaista minä voin tästä oppia,
mikä auttaa minua elämään tänä aikana?’” (”Mormonin Kirja – uskontomme
lakikivi”, s. 4.)

4. Mormonin Kirja voi auttaa meitä pääsemään lähemmäksi Jumalaa.

Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan jälleen oppaan alusta kohdan ”Ohjeita 
opettajalle” ensimmäinen kappale.

• Miten Mormonin Kirjan käskyt voivat auttaa meitä pääsemään lähemmäksi
Jumalaa?

• Mitä seurauksia meille koituu yksilöinä ja kirkkona, ellemme me tutki 
Mormonin Kirjaa? (Ks. LK 84:54–58.)

• Mitä muutoksia ja siunauksia elämässänne on tapahtunut, kun olette tutkineet
Mormonin Kirjaa ja pohtineet sen opetuksia säännöllisesti?

Oppiaiheen päätös Lue tai pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan seuraavat presidentti Ezra Taft 
Bensonin sanat:

”Tässä kirjassa on voimaa, joka alkaa virrata elämäänne heti, kun alatte tutkia sitä
vakavasti. Saatte enemmän voimaa vastustaa kiusauksia. Saatte voimaa välttää
petosta. Saatte voimaa pysyä ahtaalla ja kaidalla tiellä. – – Kun alatte isota ja
janota noita sanoja, löydätte yhä yltäkylläisemmän elämän.” (”Mormonin Kirja –
uskontomme lakikivi”, Valkeus, tammikuu 1987, s. 4.)

Kehota luokan jäseniä kokemaan itse, kuinka nämä lupaukset täyttyvät, kun he
tutkivat tänä vuonna Mormonin Kirjaa.

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

Anna jokaiselle luokan jäsenelle oppilaan opiskeluopas. Kehota luokan jäseniä
käyttämään opiskeluopasta pyhien kirjoitusten tutkimiseen heidän valmistau-
tuessaan jokaviikkoiselle oppitunnille.

4

35683 130 FI 01–48  25.06.2007  18:37 Uhr  Seite 4



Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 

oppiaiheessa yhtä tai useampia näistä ehdotuksista.

1. Mormonin Kirjan merkitys evankeliumin palautuksessa

Kirjoita tauluun seuraavat lauseet ilman numeroita:

Pyydä luokan jäseniä sanomaan, missä järjestyksessä nämä tapahtuivat (numerot
tapahtumien vasemmalla puolella osoittavat oikean järjestyksen; lisää numerot
tauluun, kun luokan jäsenet tunnistavat tapahtumien oikean järjestyksen).
Lue sitten tai pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan seuraavat presidentti Ezra Taft
Bensonin sanat:

”Voimallinen todistus Mormonin Kirjan tärkeydestä on se, missä palautuksen
vaiheessa Herra saattoi sen esiin. Sitä edelsi vain ensimmäinen näky. – – 

Ajatelkaa, mitä se merkitsee. Mormonin Kirja tuli esiin ennen pappeuden palau-
tusta. Se julkaistiin aivan muutamia päiviä ennen kirkon perustamista. Pyhät
saivat Mormonin Kirjan luettavakseen, ennen kuin heille ilmoitettiin sellaiset
suuret opit kuin kirkkauden asteet, selestinen avioliitto tai työ kuolleitten puo-
lesta. Mormonin Kirja tuli ennen pappeuskoorumeita ja kirkon järjestystä.
Eikö tämä kerro jotakin siitä, miten Herra suhtautuu tähän pyhään kirjaan?”
(”Mormonin Kirja – uskontomme lakikivi”, s. 3.)

2. Mormonin Kirjojen jakaminen

Neuvottele piispakunnan ja seurakunnan lähetystyönjohtajan kanssa siitä,
kuinka jäsenet voivat hankkia Mormonin Kirjoja jaettavaksi kirkkoon kuuluville
ystävilleen ja tuttavilleen.

Ehdota luokassa, että luokan tavoitteena tänä vuonna tulisi olla antaa Mormonin
Kirjoja kirkkoon kuulumattomille ystäville ja tuttaville. Selitä luokan jäsenille,
kuinka he voivat saada Mormonin Kirjoja, ja kehota jokaista luokan jäsentä anta-
maan kirja ainakin yhdelle ystävälleen tai tuttavalleen vuoden aikana.

Useampaan otteeseen vuoden aikana, aina kun Henki niin kehottaa, kysy luokan
jäseniltä, onko joku heistä jo antanut Mormonin Kirjan jollekulle. Kehota luokan
jäseniä, jotka ovat näin toimineet, kertomaan lyhyesti kokemuksestaan. Kannusta
jatkuvasti luokan jäseniä antamaan Mormonin Kirjoja muille.

6. Temppelityö kuolleiden puolesta alkaa.

3. Melkisedekin pappeus palautetaan.

5. Apostolit kutsutaan.

1. Joseph Smith saa ensimmäisen näyn.

4. Kirkko järjestetään.

2. Mormonin Kirja käännetään.

5
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään Lehin ja Nefin esimerkin kautta, että kuuli-
aisuus Herralle tuo turvan ja pelastuksen.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, pohdi niitä ja rukoile niiden
johdosta:

a. 1. Ne. 1–2. Lehi saa tietää näyssä, että Jerusalem tuhotaan. Hän kehottaa
ihmisiä tekemään parannuksen, mutta he hylkäävät hänet ja tavoittelevat
hänen henkeään. Herra käskee Lehiä lähtemään perheineen Jerusalemista.
Lehi lähtee perheensä kanssa erämaahan.

b. 1. Ne. 3–4. Nefi ja hänen veljensä palaavat Jerusalemiin hankkimaan 
Laabanilta vaskilevyt.

c. 1. Ne. 5. Nefi ja hänen veljensä tuovat levyt takaisin perheelleen. Näiden
levyjen ansiosta Lehin perhe pystyy siirtämään jälkeläisilleen kielensä, 
sukuluettelonsa sekä Jumalan opetukset ja käskyt.

d. 1. Ne. 7. Nefi ja hänen veljensä palaavat Jerusalemiin ja taivuttavat Ismaelin
perheineen lähtemään mukaansa erämaahan.

2. Lisälukemista: Moosia 1:3–7; Al. 3:11–12.

3. Pyydä etukäteen, että yksi luokan jäsen valmistautuu esittämän yhteenvedon
Nefin ja hänen veljiensä yrityksistä saada vaskilevyt Laabanilta 
(1. Ne. 3:9–4:38).

4. Jos seuraava aineisto on käytettävissä, valmistaudu käyttämään sitä oppiaiheen
aikana:

a. kuvat Lehi profetoi Jerusalemin asukkaille (62517; Evankeliumiaiheinen
kuvasto 300) ja Lehin perhe lähtee Jerusalemista (62238; Evankeliumiaihei-
nen kuvasto 301)

b. kynä ja paperia jokaiselle luokan jäsenelle.

5. Kirjoita ennen oppitunnin alkua tauluun kartassa sivulla 8 olevat otsikot ja
pyhien kirjoitusten viitteet.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotuksia

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Pyydä luokan jäseniä kuvittelemaan, että he ovat juuri saaneet kuulla, että
kaupunki, jossa he asuvat, tuhoutuu ja että heidän on heti lähdettävä sieltä.

• Miltä tällainen uutinen teistä tuntuisi? Mitä tekisitte?

• Vaikuttaisiko ajatuksiinne ja toimintaanne mitenkään se, että tietäisitte tämän
tiedon tulleen Jumalan profeetalta?

Selitä, että tämä oppiaihe käsittelee Lehiä ja hänen perhettään, jotka lähtivät
kodistaan Jerusalemissa, koska kaupunki tuhoutuisi pian. Oppiaiheessa käsitel-

Huomion 
herättäminen
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Oppiaihe

2
”Kaiken, tahtonsa mukaan”

1. Ne. 1–7
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lään sitä, minne he menivät ja mitä he tekivät sen jälkeen kun he lähtivät 
Jerusalemista.

Valitse seuraavista pyhien kirjoitusten kohdista, kysymyksistä ja muusta oppiai-
neistosta sellaiset kohdat, jotka vastaavat parhaiten luokkasi jäsenten tarpeita.
Keskustelkaa siitä, kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäi-
väiseen elämään. Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liitty-
vät kohdissa esitettyihin periaatteisiin.

1. Lehi lähtee Jerusalemista ja vie perheensä erämaahan.

Keskustelkaa kohdasta 1. Ne. 1–2. Kehota luokan jäseniä lukemaan valitut jakeet
ääneen.

• Yksi ensimmäisiä Mormonin Kirjassa kuvattuja tapahtumia on Lehin ja
hänen perheensä lähtö Jerusalemista. Mitkä seikat johtivat tähän lähtöön?
(Ks. 1. Ne. 1:4–15, 18–20; 2:1–3. Jos käytät kuvaa, jossa Lehi profetoi, aseta
se nyt näkyville.)

• Miksi Jerusalemin asukkaat hylkäsivät Lehin ja muiden profeettojen sanoman?
(Ks. 1. Ne. 1:19–20; 2:12–13; 16:1–2.) Miksi jotkut ihmiset nykyisin kapinoivat
Herraa ja Hänen palvelijoitaan vastaan? Kuinka Nefi suhtautui isänsä sano-
maan? (Ks. 1. Ne. 2:16, 19.) Mitä me voimme oppia Nefin avulla siitä, kuinka
voimme tehdä sydämestämme sellaisen, että ottaisimme paremmin vastaan
profeettojen opetukset?

• Mitä Herra lupasi Nefille, jos hän noudattaisi käskyjä? (Ks. 1. Ne. 2:19–20, 22.)
Mitä Herran lupauksen mukaan tapahtuisi Laamanille ja Lemuelille, jos he
kapinoisivat? (Ks. 1. Ne. 2:21, 23–24.) Kuinka kukin näistä lupauksista soveltuu
meihin?

• Millaiseen maahan Lehi vei perheensä, kun he lähtivät Jerusalemista? 
(Ks. 1. Ne. 2:2. Jos käytät kuvaa Lehin perheen lähdöstä Jerusalemista, aseta se
nyt esille.) Mitä he jättivät lähtiessään taakseen? (Ks. 1. Ne. 2:4.) Miltähän
Lehin perheestä mahtoi tuntua, kun he joutuivat jättämään kotinsa, omaisuu-
tensa ja ystävänsä? Mitä uhrauksia te olette tehneet ollaksenne kuuliaisia
Herralle? Kuinka teitä on siunattu, kun olette tehneet näitä uhrauksia?

• Oltuaan kolme päivää erämaassa Lehi rakensi alttarin ja kiitti Herraa 
(1. Ne. 2:6–7; ks. myös 1. Ne. 5:9; 7:22). Kuinka me voimme oppia kiitollisuutta
vaikeissakin tilanteissa?

• Mitä merkittäviä siunauksia seurasi siitä, että Lehi totteli Herraa ja lähti 
Jerusalemista? (Kirjoita luokan jäsenten vastaukset tauluun. Mahdollisia
vastauksia: Lehin ja Ismaelin perheet pelastuivat tuholta, Israelin haara ohjat-
tiin luvattuun maahan ja syntyi Mormonin Kirja, toinen todistus Kristuksesta.)

2. Nefi ja hänen veljensä palaavat Jerusalemiin hakemaan vaskilevyjä.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta 1. Ne. 3–4 ja keskustelkaa niistä.

• Miksi Lehi lähetti poikansa takaisin Jerusalemiin? (Ks. 1. Ne. 3:1–4.) Kuinka
Laaman ja Lemuel suhtautuivat siihen, että he joutuivat palaamaan takaisin?
(Ks. 1. Ne. 3:5.) Miten Nefi suhtautui? (Ks. 1. Ne. 3:7.) Jos teitä olisi pyydetty
tekemään tällainen matka, miten olisitte suhtautuneet? Mikä merkitys olisi
ollut sillä, jos olisitte tienneet, että Herra oli pyytänyt sitä teiltä?

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista
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• Miksi Lehin perhe tarvitsi vaskilevyt? (Ks. 1. Ne. 3:3, 19–20; 4:15–16; ks. myös
1. Ne. 5:21–22; Moosia 1:3–7.)

Pyydä tehtävän saanutta luokan jäsentä esittämään yhteenveto Nefin ja hänen
veljiensä yrityksistä hankkia levyt (1. Ne. 3:9–4:38).

• Millaisissa tilanteissa meidän pitäisi antaa Hengen johdattaa, vaikka emme
edeltä käsin tietäisi, mitä meidän tulisi tehdä? (Ks. 1. Ne. 4:6.) Mitä me voimme
oppia Nefin sanoista: ”Siitä huolimatta kuljin eteenpäin”? (1. Ne. 4:7.)

• Miksi Nefi ei halunnut surmata Laabania? (Ks. 1. Ne. 4:10.) Kuinka Nefi tuli
vakuuttuneeksi siitä, että hänen oli surmattava Laaban? (Ks. 1. Ne. 4:11–18.)

• Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan ääneen kohta 1. Ne. 3:7. Miten Herra
valmisti Nefille mahdollisuuden suorittaa se, mitä hänen oli käsketty tehdä?
Kuinka Herra on valmistanut teille mahdollisuuksia pitää Hänen käskynsä?

• Miksi Nefi ja hänen veljensä halusivat Soramin lähtevän kanssaan erämaahan?
(Ks. 1. Ne. 4:35–36.) Mikä sai Soramin seuraamaan Nefiä ja tämän veljiä? 
(Ks. 1. Ne. 4:31–34. Selitä, että Lehin ajan ihmisten keskuudessa vala oli pyhä.
Soram tiesi, ettei Nefi koskaan rikkoisi valaansa.) Miksi on tärkeää, että meidät
tunnetaan ihmisinä, jotka pitävät sanansa?

Kerro, että vaikka Laaman ja Lemuel tottelivat isäänsä ja lähtivät erämaahan ja
sitten palasivat Jerusalemiin hakemaan vaskilevyjä, he napisivat ja kapinoivat
toistuvasti perheen matkan aikana. Sen sijaan Nefi ja Sam olivat uskollisia ja
kuuliaisia kaikissa kokemuksissaan. Voit selittää, että vaikka Samia ei mainita
usein, niin pyhät kirjoitukset osoittavat, että hän oli uskollinen ja kuuliainen
kuten Nefi (1. Ne. 2:17; 8:3).

Kehota toista puolta luokan jäsenistä lukemaan kohdat, jotka on merkitty
tauluun Nefin nimen alle. Pyydä heitä etsimään sanoja tai ilmauksia, jotka kuvaa-
vat Nefiä. Kehota toista puolta luokan jäsenistä lukemaan muut kohdat ja etsi-
mään sanoja tai ilmauksia, jotka kuvaavat Laamania ja Lemuelia. Voit antaa kulle-
kin luokan jäsenelle paperia ja kynän, niin että he voivat tehdä lukiessaan
muistiinpanoja. Pyydä sitten luokan jäseniä kertomaan havainnoistaan. Kirjoita
tauluun lyhyt kommentti kustakin jakeesta (esimerkkejä on jäljempänä olevassa
luettelossa; sinun ei tarvitse käyttää samoja sanoja).

NEFI

1:1 tiesi syntyneensä hyvistä vanhemmista

2:16 uskoi kaikki isänsä sanat

2:16, 19 pyysi Herralta ymmärrystä

3:7 oli halukas tekemään Herran käskyn
mukaan

3:15 kieltäytyi palaamasta ilman levyjä

4:1, 3 tiesi, että Herra oli mahtavampi
kuin Laaban

LAAMAN JA LEMUEL

2:11 napisivat isäänsä vastaan

2:13 eivät uskoneet kaikkia Lehin sanoja

2:12 eivät tunteneet Jumalan tietä

3:5 valittivat, että Herra pyysi heitä
vaikeaan tehtävään

3:14 halusivat luopua ensimmäisen 
yrityksen jälkeen

3:31 epäilivät, ettei Herra toimittaisi
Laabania heidän käsiinsä
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Kun luettelo on valmis, keskustelkaa seuraavista kysymyksistä:

• Kuinka Nefi osoitti vahvaa ja kestävää uskoa? Kuinka me voimme noudattaa
hänen esimerkkiään?

• Miksi Laaman ja Lemuel napisivat ja kapinoivat? (Ks. 1. Ne. 2:11–12.) Miksi he
eivät tunteneet Jumalan tietä? (Ks. 1. Ne. 2:18.)

3. Nefi ja hänen veljensä tuovat vaskilevyt perheelleen.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta 1. Ne. 5 ja keskustelkaa niistä.

• Kuinka Lehi ja Saria reagoivat, kun heidän neljä poikaansa lopulta palasivat
vaskilevyjen kera? (Ks. 1. Ne. 5:1–9.) Kuinka heidän paluunsa vahvisti Sarian
uskoa? (Ks. 1. Ne. 5:8.)

• Mitä vaskilevyt sisälsivät? (Ks. 1. Ne. 5:10–16; 13:23. Ne sisälsivät viisi Moosek-
sen kirjaa, kertomuksen juutalaisista kuningas Sedekian päiviin asti [noin 
600 eKr.], pyhien profeettojen profetioita sekä Lehin perheen sukuluettelon.)

• Mitä Lehi profetoi vaskilevyistä? (Ks. 1. Ne. 5:17–19.) Kuinka nämä profetiat
toteutuivat?

4. Nefi ja hänen veljensä palaavat Jerusalemiin hakemaan Ismaelia ja hänen
perhettään.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta 1. Ne. 7 ja keskustelkaa niistä.

• Miksi Nefi ja hänen veljensä palasivat Jerusalemiin pian uudestaan vaskilevy-
jen hakemisen jälkeen? (Ks. 1. Ne. 7:1–2.) Kuinka Ismael ja hänen perheensä
suostuteltiin lähtemään Lehin perheen mukaan? (Ks. 1. Ne. 7:4–5.)

• Miksi Laaman ja Lemuel ja osa Ismaelin lapsista kapinoi erämaavaelluksen
aikana? (Ks. 1. Ne. 7:6–7.) Mistähän syystä he halusivat palata Jerusalemiin?
Mitä Nefi sanoi tapahtuvan, jos he jatkaisivat matkaa erämaassa ja olisivat
uskollisia Herralle? (Ks. 1. Ne. 7:13.) Mitä hän sanoi tapahtuvan, jos he palaisi-
vat asumaan Jerusalemiin? (Ks. 1. Ne. 7:13–15.)

• Mitä ominaisuuksia Nefi osoitti toimiessaan veljiensä kanssa? (Ks. kohdista
1. Ne. 2:17–18 ja 7:21 joitakin esimerkkejä.) Kuinka me voimme osoittaa näitä
ominaisuuksia suhteissamme perheemme jäseniin ja muihin ihmisiin?

Oppiaiheen päätös Muistuta luokan jäseniä siitä, että koska Lehi ja Nefi olivat halukkaita ja kuuliai-
sia, miljoonat ihmiset ovat saaneet siunauksia. Kehota luokan jäseniä menemään
ja tekemään aina se, mitä Herra on käskenyt (ks. 1. Ne. 3:7).

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 

oppiaiheessa yhtä tai useampia näistä ehdotuksista.

1. ”Synnyin hyvistä vanhemmista” (1. Ne. 1:1)

• Mitä velvollisuuksia ”hyvillä vanhemmilla” on lapsiaan kohtaan? (Ks. 1. Ne.
1:1.) Mitä vanhemmat voivat oppia Lehiltä ja Sarialta näiden velvollisuuksien
suorittamisesta?
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2. Jokainen kokee vastoinkäymisiä

Kirjoita tauluun seuraavat sanat: hengellinen, uskollinen, rohkea, huolestunut, vahva,
iloinen, surullinen, luottavainen, masentunut, uuttera, kärsivällinen, laupias.

Pyydä luokan jäseniä miettimään, mitkä näistä sanoista kuvaavat Nefiä. Ympyröi
heidän valitsemansa sanat ja pyydä heitä mainitsemaan lyhyesti tapahtumia,
joissa Nefi osoittaa heidän valitsemiaan luonteenpiirteitä.

Selitä sitten, että kaikki nämä sanat kuvaavat Nefiä eri elämänvaiheissa. Tähdennä
ajatusta, että Nefi oli kuuliainen ihminen ja hänet muistetaan siitä, miten uskolli-
sesti hän noudatti käskyjä. Mutta jopa Nefikin toisinaan huolestui, masentui ja
tuli surulliseksi. Kerro, että usein me ajattelemme, että profeetat ja muut kirkon
johtajat saavat vain myönteisiä kokemuksia eikä heidän tarvitse koskaan kamp-
pailla. Mutta aivan kuten me, hekin kokevat vastoinkäymisiä ja koettelemuksia.

• Mitä apua meille voi olla siitä, että tiedämme profeettojen ja muiden kirkon
johtajien kokevan myös koettelemuksia?

• Vaikka Nefi koki monia koettelemuksia elinpäiviensä aikana, hän tiesi, että
Herra oli hänelle sangen armollinen (ks. 1. Ne. 1:1). Kuinka on mahdollista, että
me koemme monia koettelemuksia, vaikka Herra on meille armollinen?
Kuinka koettelemukset auttavat meitä saamaan siunauksia? (Kehota luokan
jäseniä pohtimaan tätä kysymystä hiljaa mielessään, elleivät he halua kertoa
ajatuksiaan luokalle.)

3. Nefin aikakirjan sisältö

• Ensimmäisen Nefin kirjan luku 6 sisältää Nefin selityksen siitä, mitä hän tulee
kirjoittamaan aikakirjaansa. Mikä tarkoitus Nefillä oli omien sanojensa
mukaan aikakirjan pitämisessä? (Ks. 1. Ne. 6:3–4. Huomaa, että Aabrahamin,
Iisakin ja Jaakobin Jumala on Jeesus Kristus.) Kuinka Nefin kirjoitukset ovat
auttaneet teitä tulemaan Kristuksen tykö?

Kehota luokan jäseniä kirjoittamaan päiväkirjaansa todistuksensa sekä muita
hengellisiä kokemuksia, ajatuksia ja tunteita.
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Tavoite Auta luokan jäseniä ymmärtämään vertauskuvat elämän puuta koskevasta
vertauksesta ja se, miten nämä vertauskuvat soveltuvat heidän elämäänsä.

Valmistelut Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:
1. Ne. 8–11; 12:16–18; 15.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotuksia

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Selitä, että pyhissä kirjoituksissa on monia vertauskuvallisia unia ja näkyjä. Kerro
sitten seuraavat esimerkit ja pyydä luokan jäseniä selittämään kunkin vertausku-
van merkitys:

a. Kuningas Nebukadnessar näki unessa suuren miestä esittävän patsaan. Jokai-
nen patsaan osa oli tehty eri materiaalista. Kivi tuhosi patsaan ja siitä tuli
vuori, joka täytti koko maailman. (Ks. Dan. 2:31–45; ks. myös LK 65:2. Patsaan
eri osat kuvasivat valtakuntia, jotka ovat hallinneet maailmassa. Kivi edusti
Jumalan valtakuntaa, joka korvaisi kaikki muut valtakunnat viimeisinä
päivinä.)

b. Farao näki unta seitsemästä laihasta ja sairaasta lehmästä, jotka söivät seitse-
män lihavaa ja tervettä lehmää, ja seitsemästä huonosta viljantähkästä, jotka
söivät seitsemän hyvää viljantähkää. (Ks. 1. Moos. 41:17–31. Seitsemän tervettä
lehmää ja seitsemän hyvää viljantähkää kuvasivat seitsemää vaurauden vuotta,
jotka Egyptissä vallitsisivat. Seitsemän sairasta lehmää ja seitsemän laihaa
viljantähkää kuvasivat seitsemää nälänhädän vuotta, jotka seuraisivat runsau-
den vuosia.)

c. Näyssä apostoli Pietari näki epäpuhtaiden eläimien laskeutuvan taivaasta
suuren purjekankaan päällä, ja hänen käskettiin teurastaa ja syödä eläimet.
(Ks. Ap. t. 10:9–16, 28, 34–35. Epäpuhtaat eläimet kuvasivat pakanoita, joille
oli määrä alkaa opettaa evankeliumia.) 

Selitä, että tämänpäiväisessä oppiaiheessa käsitellään yhtä vertauskuvallista unta,
joka on kuvattu pyhissä kirjoituksissa: Lehin ja Nefin saamaa näkyä elämän
puusta. Toisin kuin monet unet ja näyt, jotka soveltuvat vain tiettyihin ihmisiin
tai tiettyyn aikaan (kuten faraon uni lehmistä ja viljantähkistä), näky elämän
puusta soveltuu jokaiseen Jumalan lapseen.

Kun opetat seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, keskustelkaa siitä, kuinka niitä
sovelletaan jokapäiväiseen elämään. Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuk-
sistaan, jotka liittyvät kohdissa esitettyihin periaatteisiin.

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista

Huomion 
herättäminen
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1. Vertauskuvat näyssä elämän puusta

Selitä, että Lehi sai näyn ja kertoi siitä perheelleen (1. Ne. 8:2). Kuultuaan isänsä
puhuvan näyssä olleista asioista Nefi halusi myös nähdä, kuulla ja tuntea samoja
asioita (ks. 1. Ne. 10:17; ks. myös ensimmäinen lisäopetusehdotus). Koska Nefi
uskoi Jeesukseen Kristukseen, hänen pyyntöönsä suostuttiin (1. Ne. 11:6). Koska
Nefi kirjoitti kokemuksestaan aikakirjaansa, me tiedämme, mitä näky tarkoittaa.

Keskustelkaa elämän puuta koskevasta näystä. Kun keskustelette siitä, mitä Lehi
ja Nefi näkivät, piirrä (tai pyydä luokan jäseniä piirtämään) tauluun näyn
tärkeimmät vertauskuvat. Valmiin piirroksen tulisi näyttää seuraavankaltaiselta:

Elämän puu ja sen hedelmät

Pyydä luokan jäsentä lukemaan kohta 1. Ne. 8:2–10. Piirrä sitten (tai pyydä yhtä
luokan jäsentä piirtämään) tauluun puu ja sen hedelmiä.

• Nähtyään elämän puun Nefi pyysi saada tietää sen merkityksen (1. Ne.
11:8–11). Mitä hän sai tietää puun kuvaavan? (Ks. 1. Ne. 11:21–25.) Mitä sellaista
Nefi näki, mikä auttoi häntä ymmärtämään paremmin Jumalan rakkautta? (Ks.
1. Ne. 11:13–21, 24, 26–33. Hän näki Jeesuksen Kristuksen syntymän, palvelu-
tehtävän ja sovituksen.)

Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan ääneen kohta Joh. 3:16. Tähdennä ajatus-
ta, että taivaallinen Isä osoitti, miten suuresti Hän rakastaa meitä, kun Hän
”antoi ainoan Poikansa”. Sovitus on todiste Jeesuksen Kristuksen suuresta
rakkaudesta meitä kohtaan.

Vanhin Jeffrey R. Holland opetti, että elämän puu on vertauskuva Jeesuksesta
Kristuksesta. Hän sanoi: ”Vertauskuvat Kristuksesta ja puusta liittyvät erotta-
mattomasti yhteen – –. Heti Mormonin Kirjan alussa – – Kristus esitetään
iankaikkisen elämän ja ilon lähteenä, elävänä todistuksena jumalallisesta
rakkaudesta ja keinona, jolla Jumala toteuttaa liittonsa Israelin huoneen ja
koko ihmissuvun kanssa palauttamalla heille kaikille iankaikkiset lupauk-
sensa.” (Christ and the New Covenant [1997], s. 160, 162.)

• Mikä vaikutus Jumalan rakkaudella on meidän elämässämme? Kuinka me
voimme paremmin tunnistaa Jumalan meitä kohtaan tunteman rakkauden?

• Mitä puun hedelmät kuvasivat? (Ks. 1. Ne. 15:36; LK 14:7.)

• Kuinka Lehi ja Nefi kuvailivat elämän puuta ja sen hedelmiä? (Pyydä luokan
jäseniä etsimään jakeet, joista löytyvät jäljempänä luetellut ilmaisut. Kirjoita
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ilmaisut tauluun, kun luokan jäsenet löytävät ne. Lyhennä ilmaisuja 
tarvittaessa.)

a. ”suloisimpia kaikista, mitä milloinkaan olin maistanut” (1. Ne. 8:11)
b. ”valkoisuus voitti kaiken aikaisemmin näkemäni valkoisuuden” (1. Ne. 8:11;

ks. myös 11:8)
c. ”kaikkia muita hedelmiä suloisempia” (1. Ne. 8:12; ks. myös 15:36)
d. ”kauneus ylitti suuresti – – kaiken kauneuden” (1. Ne. 11:8)
e. ”kaikkea muuta kallisarvoisempi” (1. Ne. 11:9; 15:36)
f. ”sielulle riemuisin” (1. Ne. 11:23; ks. myös 8:10)
g. ”Jumalan kaikista lahjoista suurimmat” (1. Ne. 15:36)

Tähdennä ajatusta, että iankaikkinen elämä on ”suloisin” ja ”kallisarvoisin”
siunaus, jonka me voimme saada. Koska Jumala rakastaa meitä, me voimme
saada tämän siunauksen Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta.

• Mitä Lehi halusi näyssä heti sen jälkeen kun hän oli maistanut puun hedel-
mää? (Ks. 1. Ne. 8:12.) Kuinka me voimme auttaa rakkaitamme pääsemään
lähemmäksi Vapahtajaa ja saamaan iankaikkisen elämän lupauksen?

Rautakaide

Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan kohta 1. Ne. 8:19–20. Piirrä sitten (tai pyydä
yhtä luokan jäsentä piirtämään) rautakaide ja puulle johtava polku.

• Mitä rautakaide kuvasi? (Ks. 1. Ne. 11:25; 15:23–24.) Mistä me voimme löytää
Jumalan sanan? (Pyhistä kirjoituksista, myöhempien aikojen profeettojen
opetuksista ja Pyhän Hengen kuiskausten kautta.) Kuinka Jumalan sana auttaa
meitä tulemaan Kristuksen tykö? Miten se pitää meidät iankaikkisen elämän
polulla?

Saastaisen veden lähde, pimeyden sumu ja suuri ja avara rakennus

Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan kohdat 1. Ne. 8:13, 23 ja 26–27. Piirrä sitten
(tai pyydä yhtä luokan jäsentä piirtämään) joki, pimeyden sumu ja suuri ja avara
rakennus.

• Mitä saastaisen veden lähde kuvasi? (Ks. 1. Ne. 12:16; 15:26–29.)

• Mitä pimeyden sumu kuvasi? (Ks. 1. Ne. 12:17.) Mitä vaikutuksia pimeyden
sumulla oli? (Ks. 1. Ne. 8:23; 12:17.) Miksi Saatana haluaa, että silmämme
ovat sokeat Jumalan rakkaudelle? Entä Jeesuksen Kristuksen sovitukselle? Entä
Jumalan sanalle? Millä tavoin Saatana yrittää sokaista silmämme?

• Rautakaide ”noudatti virranäyrästä” (1. Ne. 8:19) tarjoten turvan suoran ja
kaidan polun ja saastaisen virran välissä. Se myös antoi näyssä oleville ihmi-
sille jotain, josta pitää kiinni, kun he olivat pimeyden sumussa (1. Ne. 8:24,
30). Mitä tämä opettaa meille siitä, kuinka Jumalan sana voi auttaa meitä?

• Mitä suuri ja avara rakennus kuvasi? (Ks. 1. Ne. 11:34–36; 12:18.) Miksi on
merkittävää, että rakennus ”riippui ikään kuin ilmassa”? (Ks. 1. Ne. 8:26.
Huomaa, ettei rakennuksella ollut lujaa perustusta.) Kuinka ylpeys voi estää
ihmistä saamasta iankaikkista elämää?

• Näyssä muutamat ihmiset maistoivat hedelmää mutta häpesivät, koska
suuressa ja avarassa rakennuksessa olevat pilkkasivat heitä (1. Ne. 8:26–28).
Kuinka me saamme voimaa vastustaa vainoa?
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2. Ihmiset elämän puuta koskevassa näyssä

Selitä, että näyssä Lehi näki ”lukemattomia kansanjoukkoja” (1. Ne. 8:21). Nämä
ihmiset voidaan jakaa neljään ryhmään sen mukaan, miten he etsivät puuta
ja sen hedelmiä. Auta luokkaa tunnistamaan nämä neljä ryhmää ja kuvailemaan
niitä jäljempänä olevien kohtien avulla. (Voit jakaa luokan jäsenet neljään
ryhmään ja antaa jokaisen ryhmän lukea yhden kohdan ja kuvailla sitten
kohdassa mainittujen ihmisten toimia.)

a. 1. Ne. 8:21–23. (Ne, jotka lähtevät innokkaasti polulle mutta eksyvät sitten
pimeyden sumuun.)

b. 1. Ne. 8:24–28. (Ne, jotka pitävät kiinni rautakaiteesta, kunnes pääsevät puulle
ja syövät hedelmiä, mutta sitten alkavat häpeillä ja luopuvat pois.)

c. 1. Ne. 8:30. (Ne, jotka pitävät kiinni rautakaiteesta, kunnes pääsevät puun luo
ja syövät hedelmiä ja pysyvät sen jälkeen uskollisina.)

d. 1. Ne. 8:31–33. (Ne, jotka eivät koskaan lähde polulle vaan menevät suoraan
suureen ja avaraan rakennukseen.)

• Kuinka nämä ryhmät näkyvät nykyajan maailmassa? (Esimerkiksi ihmiset,
jotka sanovat, että he haluavat iankaikkisen elämän mutta joita muut asiat
kuten aineellinen rikkaus tai maailmalliset halut johtavat harhaan, ovat niiden
ihmisten kaltaisia, jotka lähtevät polulle mutta joutuvat sitten eksyksiin.)

• Millaisia polkuja näyn ihmiset matkasivat, kun he päästivät irti rautakaiteesta
tai lähtivät pois elämän puun luota? (Ks. 1. Ne. 8:28, 32; 12:17.) Mitä tapahtuu
niille, jotka seuraavat tällaisia teitä? Kuinka me voimme palata suoralle ja
kaidalle polulle, jos me olemme menossa kohti ”kiellettyjä”, ”vieraita” tai
”laveita” teitä?

• Mitä meidän on tehtävä, että pysyisimme suoralla ja kaidalla polulla? Kuinka
voimme auttaa muita pysymään polulla?

Oppiaiheen päätös Ehdota, että luokan jäsenet alleviivaavat seuraavat sanat pyhistä kirjoituksistaan:
alkoivat kulkea (1. Ne. 8:22), tarttuivat (1. Ne. 8:24), pitäen kiinni (1. Ne. 8:24)
ja alati (1. Ne. 8:30). Sano, että nämä sanat auttavat meitä ymmärtämään, mitä
meidän on tehtävä, että pääsemme elämän puun luo: meidän on alettava kulkea
suoraa ja kaitaa polkua, meidän on tartuttava rautakaiteeseen ja pidettävä siitä
kiinni ja kuljettava alati kohti puuta.

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 

oppiaiheessa yhtä tai useampaa näistä ehdotuksista.

1. ”Sillä joka ahkerasti etsii, hän löytää” (1. Ne. 10:19)

• Mitä Nefi halusi kuultuaan isänsä näystä? (Ks. 1. Ne. 10:17.) Mitä hän teki, että
tämä toive toteutuisi? (Ks. 1. Ne. 10:17–19; 11:1–6.) Kuinka Nefin esimerkki
voi auttaa meitä, kun me pyrimme ymmärtämään evankeliumin totuuksia?
(Pyydä luokan jäseniä kertomaan kokemuksista, joissa Pyhä Henki on auttanut
heitä ymmärtämään evankeliumin totuuksia.)
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• Millä tavoin Laamanin ja Lemuelin suhtautuminen isänsä näkyyn eroaa Nefin
suhtautumistavasta? (Ks. 1. Ne. 15:1–2.) Miksi Laaman ja Lemuel eivät kyenneet
ymmärtämään Lehin heille opettamia totuuksia? (Ks. 1. Ne. 15:3, 8–11.)

2. ”Ymmärrätkö, kuinka Jumala alentaa itsensä?” (1. Ne. 11:16)

Auta luokan jäseniä ymmärtämään ilmaisu ”Jumala alentaa itsensä” (1. Ne. 11:16,
26) selittämällä, että tässä ilmauksessa alentaa itsensä tarkoittaa sitä, että laskeutuu
vapaaehtoisesti alemmalle tasolle. Lue sitten seuraavat vanhin Bruce R.
McConkien sanat:

”Jumalan (tarkoittaen Isää) itsensä alentaminen käsittää sen seikan, että – –
Hänestä tuli kuolevaisesta naisesta syntyvän kuolevaisen jälkeläisen omakohtai-
nen ja kirjaimellinen Isä. Ja Jumalan (tarkoittaen Poikaa) itsensä alentaminen
käsittää sen seikan, että – – Hän [Jeesus Kristus] alistui kaikkiin kuolevaisuuden
koettelemuksiin kärsien ’kiusauksia ja ruumiillisia kipuja, nälkää, janoa ja väsy-
mystä, enemmänkin kuin ihminen jaksaa kuolematta kärsiä’ (Moosia 3:5–8) ja
kärsi lopulta kuoleman mitä häpeällisimmällä tavalla.” (Mormon Doctrine, 2. laitos
[1966], s. 155.)

3. ”Ja he pilkkasivat” (1. Ne. 8:27)

Kun luokan jäsenet keskustelevat suuresta ja avarasta rakennuksesta, sano, että
rakennuksessa olevat ihmiset pilkkasivat muita. Tämä pilkkaaminen johti siihen,
että muutamat niistä, jotka olivat maistaneet hedelmiä, olivat häpeissään ja
joutuivat hukkaan (1. Ne. 8:27–28).

• Millä tavoin asenteemme muita ihmisiä kohtaan voi saada heidät joutumaan
hukkaan?

Tähdennä sitä, että vastuulliset ihmiset ovat vastuussa omista teoistaan; asen-
teemme muita kohtaan voi kuitenkin joko vahvistaa ihmisiä heidän vanhurs-
kaissa pyrkimyksissään tai masentaa heitä. Kehota luokan jäseniä vahvistamaan
toisiaan ja olemaan koskaan pilkkaamatta tai väheksymättä muita.

15

Oppiaihe 3

35683 130 FI 01–48  25.06.2007  18:37 Uhr  Seite 15



Tavoite Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään Nefin näky tulevaisuudesta ja se, kuinka
näyssä olevat varoitukset ja lupaukset soveltuvat meihin tänä aikana.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. 1. Ne. 12. Nefi näkee näyssä jälkeläisensä ja veljiensä jälkeläiset. Hän näkee
heidän sotivan toisiaan vastaan ja näkee jumalattomien tuhoutuvan ennen
Vapahtajan käyntiä. Hän näkee heidän elävän vanhurskaasti Vapahtajan
käynnin jälkeen mutta lankeavan sitten jumalattomuuteen.

b. 1. Ne. 13. Nefi näkee näyssä suuren ja iljettävän kirkon muodostamisen,
Amerikan asuttamisen, luopumuksen sekä evankeliumin palauttamisen
viimeisinä aikoina.

c. 1. Ne. 14. Nefi näkee näyssä uskollisina pysyville pakanoille koituvat
siunaukset, niiden pakanoiden saamat kiroukset, jotka eivät pysy uskolli-
sina, sekä Jumalan Karitsan kirkon lopullisen voiton suuresta ja iljettävästä
kirkosta.

2. Jos käytät huomion herättämiseksi ehdotettua toimintaa, piirrä suureen 
paperiin, kartonkiin tai tauluun aikajana.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Käytä seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Viittaa seuraavaan aikajanaan:

Auta luokan jäseniä sijoittamaan aikajanalle seuraavat tapahtumat. Mikäli luok-
kasi jäsenillä on paljon tietoa, voit kirjoittaa päivämäärät aikajanalle ja pyytää
luokan jäseniä tunnistamaan kuhunkin päivämäärään liittyvän tapahtuman. Tai
voit kirjoittaa tapahtumat tauluun ja pyytää luokan jäseniä tunnistamaan kunkin
tapahtuman ajankohta.

a. Jeesuksen Kristuksen ristiinnaulitseminen (33 jKr.)
b. suuri luopumus (noin 100–1800 jKr.)
c. viimeinen taistelu laamanilaisten ja nefiläisten välillä (noin 385 jKr.)
d. Kristoffer Kolumbus löytää Amerikan (1492 jKr.)
e. Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautus (1820 jKr. – nykyhetki)

Kun luokan jäsenet ovat sijoittaneet tapahtumat aikajanalle, selitä, että Nefi näki
nämä ja myös muita tapahtumia tulevaisuutta koskevassa näyssään.

1000 800 600 400 200
eKr.

0 200
jKr.

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Huomion 
herättäminen
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Oppiaihe

4
”Mitä näin ollessani vietynä

pois hengessä”
1. Ne. 12–14
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Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

1. Nefi näkee jälkeläistensä ja veljiensä jälkeläisten tulevaisuuden.

Keskustelkaa kohdasta 1. Ne. 12. Kehota luokan jäseniä lukemaan valittuja jakeita
ääneen. Selitä, että kohdassa 1. Ne. 12 Nefi kuvailee näkyä jälkeläistensä ja
veljiensä jälkeläisten tulevaisuudesta. Kun keskustelette tästä luvusta, huomaa,
kuinka muutamat elämän puuta koskevassa näyssä olevat vertauskuvat (pimey-
den sumu, suuri ja avara rakennus sekä saastaisen veden lähde) kuvasivat Nefin
jälkeläisten rappeutumista.

• Kuinka Nefi kuvaili niitä olosuhteita, jotka vallitsisivat maan päällä ennen
Vapahtajan käyntiä Amerikassa? (Ks. 1. Ne. 12:1–6.) Miten nämä olosuhteet
muistuttavat niitä olosuhteita, jotka vallitsevat ennen Vapahtajan toista tule-
mista? (Ks. KH J. S. Matt. 27–37.) Miten Nefi kuvaili olosuhteita, jotka vallitsisi-
vat Vapahtajan käynnin jälkeen? (Ks. 1. Ne. 12:11–12; ks. myös tämän profetian
toteutuminen, joka on kohdassa 4. Ne. 1:2–4.) Mikä sai aikaan tämän vanhurs-
kauden ja rauhan? (Ks. 4. Ne. 1:15.)

• Nefi näki, että melkein neljän vanhurskaudessa eläneen sukupolven jälkeen
hänen ja hänen veljiensä jälkeläiset taistelisivat jälleen toisiaan vastaan 
(1. Ne. 12:12–15). Mitä Nefi näki tapahtuvan jälkeläisilleen näissä taisteluissa?
(Ks. 1. Ne. 12:19–20.) Miksi Nefin jälkeläiset voitettiin ja tuhottiin? (Ks. 1. Ne.
12:19.) Kuinka ylpeys ja paholaisen kiusaukset voivat johtaa tuhoon?

2. Nefi näkee suuren ja iljettävän kirkon perustamisen, Amerikan 
asuttamisen, luopumuksen ja evankeliumin palautuksen.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta 1. Ne. 13 ja keskustelkaa niistä. Selitä, että 1. Nefin
kirjan luvussa 13 on kertomus seuraavista Nefin näyssä näkemistä tapahtumista:

1. suuren ja iljettävän kirkon perustaminen
2. Amerikan löytäminen ja asuttaminen
3. luopumus ja monien selkeiden ja suuriarvoisten raamatunkohtien katoaminen
4. Mormonin Kirjan esiintulo ja evankeliumin palautus.

Suuren ja iljettävän kirkon perustaminen

• Minkä Nefi näki syntyvän ”pakanakansojen keskuudessa”? (Ks. 1. Ne. 13:4–5.)
Kuka on suuren ja iljettävän kirkon perustaja? (Ks. 1. Ne. 13:6.)

Vanhin Bruce R. McConkie sanoi: ”Nimityksiä paholaisen kirkko ja suuri ja iljet-
tävä kirkko käytetään kuvaamaan kaikkia kirkkoja ja järjestöjä, olipa niiden
nimi tai luonne millainen tahansa – niin poliittisia, filosofisia, kasvatuksellisia,
taloudellisia, sosiaalisia, veljeskunnallisia, yhteiskunnallisia kuin uskonnollisia-
kin – joiden tarkoituksena on saattaa ihmiset tielle, joka johtaa pois Jumalasta
ja Hänen laeistaan ja siten pelastuksesta Jumalan valtakuntaan.” (Mormon
Doctrine, 2. laitos [1966], s. 137–138.)

Tähdennä sitä, että suuri ja iljettävä kirkko on kaikenkaltaisen luopumuksen
vertauskuva. Se edustaa kaikkia vääriä oppeja, vääriä jumalanpalvelustapoja ja

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista
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uskonnoista piittaamattomia asenteita. Se ei edusta mitään tiettyä nykyajan
maailmassa olevaa kirkkoa.

• Millaisia piirteitä suurella ja iljettävällä kirkolla on? (Ks. 1. Ne. 13:5–9. Mahdol-
lisia vastauksia: se heikentää uskoa, tavoittelee maailman rikkauksia ja syntiä
ja maailman ylistystä.) Mikä vertauskuva näyssä elämän puusta vastaa suurta ja
iljettävää kirkkoa? (Vertaa kohtia 1. Ne. 13:5–9 ja 1. Ne. 11:35–36.)

• Mitä todisteita näette suuren ja iljettävän kirkon toiminnasta pyhien tuhoami-
seksi nykyaikana? Kuinka me voimme varmistua siitä, etteivät sellaiset ihmiset
tai järjestöt, jotka johtavat ihmiset kauas Jumalasta ja Hänen laeistaan, petä
meitä?

Amerikan löytäminen ja asuttaminen

• Pakanoiden, jotka kulkivat ”paljojen vetten yli”, on ymmärretty tarkoittavan
Kristoffer Kolumbusta ja muita varhaisia löytöretkeilijöitä ja uudisraivaajia
Amerikassa (1. Ne. 13:12–13). Mikä auttoi näitä löytöretkeilijöitä ja uudisraivaa-
jia onnistumaan pyrkimyksissään? (Ks. 1. Ne. 13:14–19.)

• Millainen rooli näillä varhaisilla löytöretkeilijöillä ja uudisraivaajilla oli evan-
keliumin palautuksessa? (He valmistivat mahdollisuuden Amerikan Yhdysval-
tojen perustamiselle. Yhdysvaltain perustuslaki salli uskonnonvapauden, joka
oli välttämätön Mormonin Kirjan esiintulolle ja evankeliumin palautukselle.
Ks. LK 101:77–80.)

Luopumus sekä monien selkeiden ja suuriarvoisten raamatunkohtien katoaminen

• Mitä kirjaa Nefi näki pakanoiden kuljettavan? (Ks. 1: Ne. 13:20–23. Raamattua.)
Mitä suuri ja iljettävä kirkko teki tälle kirjalle? (Ks. 1. Ne. 13:24–26.) Miksi?
(Ks. 1. Ne. 13:27.)

• Mitä seurauksia on siitä, että Raamatusta on kadonnut monia selkeitä ja 
suuriarvoisia kohtia? (Ks. 1. Ne. 13:29.)

Mormonin Kirjan esiintulo ja evankeliumin palautus

• Herra tiesi, että suuri ja iljettävä kirkko yrittäisi tuhota Raamatussa olevan
Jumalan sanan. Kuinka Hän varmisti, että Hänen sanansa säilyisi ja tulisi esiin
myöhempinä aikoina? (Ks. 1. Ne. 13:35–36.) Mikä on tämä aikakirja, jota Nefin
jälkeläiset kirjoittivat? (Mormonin Kirja.)

• Mitä tehtäviä Mormonin Kirjalla on? (Ks. 1. Ne. 13:40–41; ks. myös Morm.
7:8–9; LK 20:8–12. Voit kirjoittaa luettelon luokan jäsenten vastauksista
tauluun.) Kuinka te olette nähneet näiden tehtävien toteutuvan?

• Mitkä ovat oppeja, joita on vaikea ymmärtää Raamatun avulla mutta jotka
ovat selkeitä ja suuriarvoisia Mormonin Kirjassa? (Mahdollisia vastauksia:
sovitus, ylösnousemus ja kaste. Voit kertoa esimerkkejä siitä, kuinka näitä
oppeja opetetaan selkeästi Mormonin Kirjassa. Voit esimerkiksi pyytää luokan
jäseniä lukemaan kohdan Al. 11:42–45, jossa opetetaan selkeitä ja suuriarvoisia
totuuksia sovituksesta ja ylösnousemuksesta, tai 3. Ne. 11:21–26 ja Moro.
8:11–12, joissa opetetaan selkeästi ja suuriarvoisesti totuuksia kasteesta.) Kuinka
Mormonin Kirja on auttanut teitä ymmärtämään paremmin Raamattua tai
kasvattanut todistustanne Raamatusta?
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3. Nefi näkee uskollisille luvatut siunaukset; hän näkee myös suuren ja 
iljettävän kirkon tuhoutumisen.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta 1. Ne. 14 ja keskustelkaa niistä.

Jaa luokka kahteen ryhmään. Pyydä yhtä ryhmää etsimään kohdasta 1. Ne. 14:1–7
ne siunaukset, joita pakanoille (ei-israelilaisille) on luvattu, jos he pysyvät uskolli-
sina Herralle. Pyydä toista ryhmää lukemaan samat jakeet ja etsimään ne kirouk-
set, jotka pakanoille on luvattu, jos he paaduttavat sydämensä ja kääntyvät pois
Herrasta. Kirjoita nämä kohdat tauluun. Kysy sitten:

• Mitä meidän on tehtävä, että sydämemme pehmenisi niin, että voimme saada
nämä siunaukset?

• Missä mielessä maailmassa on nykyisin vain kaksi ihmisryhmää? (Ks. 1. Ne.
14:10; 2. Ne. 10:16.)

• Mitä lopulta tapahtuu suurelle ja iljettävälle kirkolle? (Ks. 1. Ne. 14:3–4, 15–17;
22:23.)

• Nefi näki, että vaikka Herran kirkon jäseniä olisi viimeisinä aikoina verrattain
vähän, he pystyisivät voittamaan suuren ja iljettävän kirkon vainon. Millä
tavoin Nefi näki Jumalan pyhien armeijan aseistautuneen? (Ks. 1. Ne. 14:14.)
Kuinka me voimme saada aseiksemme vanhurskauden ja Jumalan voiman?

Oppiaiheen päätös Selitä, että Nefin näky tarjoaa katsauksen monista tapahtumista, jotka ovat jo
tapahtuneet ja tulevat vielä tapahtumaan maapallon historiassa. Se osoittaa
meille myös, että meidän on valittava vain kahden vaihtoehdon välillä: joko
seuraamme Jeesusta Kristusta tai taistelemme Häntä vastaan ja seuraamme näin
Saatanaa. Muistuta luokan jäseniä siitä, että kohdassa 1. Ne. 14 luvatut siunaukset
ovat meidän kaikkien ulottuvilla, jos me päätämme seurata Jeesusta Kristusta.

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.
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Tavoite Innoittaa luokan jäseniä seuraamaan Nefin esimerkkiä uskosta ja auliista 
kuuliaisuudesta.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden
johdosta:

a. 1. Ne. 16; 17:1–3. Lehin pojat ja Soram menevät naimisiin Ismaelin tyttärien
kanssa. Herra antaa heille Liahonan, jonka avulla Hän ohjaa heitä erämaassa
heidän uskonsa ja uutteruutensa mukaan. Nefin jousi katkeaa, niin että
ruoan metsästäminen on vaikeaa. Kaikki muut paitsi Nefi napisevat. Hän
tekee uuden jousen, kysyy Lehiltä, minne hänen pitäisi mennä etsimään
ruokaa, ja tuo ruokaa kansalle.

b. 1. Ne. 17:4–55; 18:1–4. Nefi osoittaa horjumatonta uskoa noudattamalla
Herran käskyä rakentaa laiva.

c. 1. Ne. 18:5–25. Laaman, Lemuel, Ismaelin pojat ja heidän vaimonsa ryhtyvät
laivalla kapinaan. Laaman ja Lemuel sitovat Nefin, joka osoittaa rohkeutta ja
kiitollisuutta koettelemuksestaan huolimatta. Herra lähettää ankaran
myrskyn. Laaman ja Lemuel päästävät Nefin vapaaksi, ja Nefi ohjaa laivan
luvattuun maahan.

2. Lisälukemista: Al. 37:38–46.

3. Keskustele kolmen luokan jäsenen kanssa etukäteen ja pyydä kutakin heistä
valmistautumaan niin, että he voivat esittää yhteenvedon jäljempänä luetel-
luista pyhien kirjoitusten kertomuksista. Pyydä heitä kertomaan kohdassa
kuvatuista tapahtumista eikä niinkään opista tai omista ajatuksistaan, joista
keskustellaan luokassa sen jälkeen kun he ovat esittäneet yhteenvetonsa.

a. 1. Ne. 16:9–33
b. 1. Ne. 17:4–55; 18:1–4
c. 1. Ne. 18:5–22

4. Jos käytössäsi on seuraava aineisto, valmistaudu käyttämään sitä oppiaiheen
aikana:

a. Kuvat Liahona (62041; Evankeliumiaiheinen kuvasto 302) ja Lehi ja hänen
kansansa saapuvat luvattuun maahan (62045; Evankeliumiaiheinen kuvasto
304)

b. ”Minä valmistan tien”, kahdeksan minuutin pituinen jakso videosta 
Mormonin Kirja – Kuvanauhoitteita (56911 130).

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Kirjoita tauluun seuraavat lauseet:

Huomion 
herättäminen
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Kuunnelkaa totuutta 
ja ottakaa siitä vaarin

1. Ne. 16–22
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En halua.
Mietin asiaa.
Minä yritän.

Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan kohta 1. Ne. 3:4.

• Mitä olisi voinut tapahtua, jos Nefi olisi vastannut Herran käskyyn jollakin
taulussa olevalla lauseella? Miten Nefi vastasi? (”Minä teen.” Ks. 1. Ne. 3:7.)

Pyyhi taulussa olevat lauseet ja kirjoita niiden tilalle suurin kirjaimin MINÄ TEEN.
Selitä, että Nefi ja hänen perheensä saivat siunauksia matkatessaan luvattuun
maahan, koska Nefillä oli jatkuvasti asenne ”minä teen” eikä hän epäröinyt
Herran käskyjen täyttämisessä. Tässä oppiaiheessa esitetään, kuinka me voimme
noudattaa Nefin esimerkkiä uskosta ja auliista kuuliaisuudesta.

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka vastaavat parhaiten luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

1. Herra opastaa Lehin ja Ismaelin perheitä heidän uskonsa ja uutteruutensa
mukaan.

Jos käytät kuvaa Lehistä ja Liahonasta, aseta se esille nyt. Pyydä tehtävän saanutta
luokan jäsentä esittämään yhteenveto kohdan 1. Ne. 16:9–33 tapahtumista.
Lukekaa sitten valitut jakeet kohdasta 1. Ne. 16; 17:1–3 ja keskustelkaa niistä.

• ”Pallo tai tiennäyttäjä”, jonka Herra antoi Lehille, oli nimeltään Liahona
(Al. 37:38). Mitä tarkoitusta varten Liahona annettiin? (Ks. 1. Ne. 16:10, 29.)
Mitä ihmisten oli tehtävä, että Liahona toimi? (Ks. 1. Ne. 16:28–29; Al. 37:40.)
Mitä tapahtui, kun ihmiset menettivät uskonsa tai olivat tottelemattomia?
(Ks. Al. 37:41–42.)

• Mitä Liahonan kaltaisia uskomme ja uutteruutemme mukaan toimivia oppaita
meillä on elämässämme? (Mahdollisia vastauksia: pyhät kirjoitukset kohdan
Al. 37:38–46 mukaan, Pyhä Henki, patriarkallinen siunaus, elävien profeetto-
jen opetukset ja omatuntomme, kuten jäljempänä olevassa lainauksessa on
selitetty.) Miten nämä oppaat ovat auttaneet teitä?

Presidentti Spencer W. Kimball sanoi:

”Herra antoi jokaiselle – ihmiselle omantunnon, joka ilmoittaa joka kerta kun
ihminen lähtee väärälle polulle. Hänelle kerrotaan se aina, jos hän kuuntelee,
mutta ihmiset voivat tietenkin tottua sanoman kuulemiseen niin, että he eivät
kiinnitä siihen huomiota eivätkä lopulta tajua sitä lainkaan.

Teidän on ymmärrettävä, että teillä on jokin kompassin kaltainen, Liahona,
omassa elimistössänne. Se on annettu jokaiselle lapselle. – – Jos hän jättää
omassa olemuksessaan olevan Liahonan vaille huomiota, se ei enää lopulta
kuiskaile hänelle. – – [Emme] joudu väärään suuntaan – – jos vain kuunte-
lemme ohjeita, joita antaa oma Liahonamme, jota nimitämme omaksitun-
noksi.” (”Oma Liahonamme”, Valkeus, huhtikuu 1977, s. 37.)

• Kuinka Laaman ja Lemuel suhtautuivat, kun Nefi katkaisi jousensa? 
(Ks. 1. Ne. 16:18, 20.) Kuinka Lehi reagoi? (Ks. 1. Ne. 16:20.) Kuinka Nefi reagoi?
(Ks. 1. Ne. 16:22–23.) Mitä sellaista me voimme oppia Nefin vastauksesta tähän

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista
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haasteeseen, mikä auttaa meitä, kun me kohtaamme haasteita? (Mahdollisia
vastauksia: meidän tulee turvata Herraan, pyrkiä uutterasti voittamaan 
haasteemme ja olla valittamatta Herraa ja Hänen palvelijoitaan vastaan.)

• Valmistettuaan uuden jousen Nefi kysyi Lehiltä, minne hänen pitäisi mennä
hankkimaan ruokaa (1. Ne. 16:23). Miten Lehi vastasi poikansa pyyntöön?
(Ks. 1. Ne. 16:24–25.) Mikä seuraus oli sillä, että Lehi nöyrtyi ja kääntyi Herran
puoleen? (Ks. 1. Ne. 16:26–32.) Mitä me voimme oppia tässä tapauksessa
Herran kanssakäymisestä Lehin kanssa? (Mahdollisia vastauksia: Herra
antaa anteeksi ja siunaa meitä, kun me nöyrrymme ja käännymme Hänen
puoleensa.)

• Puhuessaan Liahonasta Nefi huomautti, että ”vähäisin keinoin Herra voi tehdä
suuria” (1. Ne. 16:29; ks. myös Al. 37:6–7; LK 64:33). Miten te olette nähneet
tämän olevan totta omassa elämässänne? Miten tieto tästä periaatteesta voi
auttaa meitä?

2. Nefi osoittaa horjumatonta uskoa täyttämällä Herran käskyn rakentaa
laiva.

Pyydä tehtävän saanutta luokan jäsentä esittämään yhteenveto kohdan 
1. Ne. 17:4–55; 18:1–4 tapahtumista. Lukekaa sitten tästä kohdasta valitut jakeet
ja keskustelkaa niistä.

• Mitä me voimme oppia Nefiltä siitä tavasta, jolla hän vastasi Herran käskyyn
rakentaa laiva? (Ks. 1. Ne. 17:8–11, 16–19, 50–51; 18:1–3; ks. myös Jaak. 2:17–18.)

Vanhin L. Tom Perry sanoi: ”Tämä on yksi pyhien kirjoitusten kiintoisista
kertomuksista, koska se kertoo tapauksesta, jolloin Herra antoi apuaan mutta
väistyi sitten antaakseen yhden pojistaan käyttää oma-aloitteisuuttaan. Olen
joskus miettinyt, mitä olisi tapahtunut, jos Nefi olisi pyytänyt Herralta 
työkaluja sen sijaan, että kysyi mistä voisi löytää malmia valmistaakseen 
työkaluja. Luulen, ettei Herra olisi täyttänyt Nefin pyyntöä. Herra nimittäin
tiesi, että Nefi osasi tehdä työkaluja, ja Herra tekee harvoin puolestamme
mitään sellaista, minkä voimme tehdä itse.” (”Itseluottamus”, Valkeus,
tammikuu 1992, s. 75.)

Jos käytät videoesitystä ”Minä olen valmistava tien”, näytä se nyt. Kun olet näyt-
tänyt sen, keskustelkaa siitä, kuinka Herra valmisti tien päähenkilö Susanille
evankeliumin levittämiseen. Auta luokan jäseniä näkemään, että Nefin ja Susanin
tavoin hekin voivat saada voimaa Herran lupauksesta: ”Minä olen valmistava tien
edellänne, jos te pidätte minun käskyni” (1. Ne. 17:13).

• Miten Laaman ja Lemuel reagoivat, kun he näkivät, että Nefi aikoi rakentaa
laivan? (Ks. 1. Ne. 17:17–22.) Nefi nuhteli heitä muistuttamalla heitä Israelin
lähdöstä Egyptistä. Kuinka Lehin ja hänen perheensä lähtö muistutti Moosek-
sen ja israelilaisten lähtöä? (Ks. 1. Ne. 17:23–44.)

• Nefi kertoi Laamanille ja Lemuelille, että he olivat penseitä, niin että he eivät
pystyneet tajuamaan Herran sanoja (ks. 1. Ne. 17:45). Mitä tarkoittaa Herran
sanojen tajuaminen? (Ks. jäljempänä olevaa lainausta.) Mikä saa ihmiset tule-
maan penseiksi? Kuinka me voimme valmistautua tajuamaan Herran sanat?

Vanhin Boyd K. Packer opetti: ”Pyhä Henki on yhteydessä henkemme kanssa
pikemminkin mielemme kuin fyysisten aistien välityksellä. Tämä opastus tulee
ajatuksina, tunteina, vaikutelmina ja kuiskauksina. Innoituksen kuvaileminen
ei ole aina helppoa. Pyhät kirjoitukset opettavat meille, että me voimme
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’tuntea’ hengellisen viestin sanat emmekä niinkään kuulla niitä, ja nähdä ne
hengellisin eikä kuolevaisin silmin.” (”Ilmoitus muuttuvassa maailmassa”,
Valkeus, tammikuu 1990, s. 13.)

• Mitä seurauksia ihmiset kohtaavat, kun he Laamanin ja Lemuelin tavoin
paaduttavat sydämensä totuudelle? (Ks. 1. Ne. 17:46–47.)

• Nefi varoitti veljiään napisemasta isäänsä vastaan (1. Ne. 17:49). Miten napina
vaikuttaa perheeseemme? Kuinka me voimme voittaa tavan panetella tai
nälviä perheenjäseniämme?

• Nefi rukoili jatkuvasti saadakseen ohjeita laivaa rakentaessaan (1. Ne. 18:1–3).
Kuinka Herra vastasi hänen rukouksiinsa? (Ks. 1. Ne. 18:1, 3–4.) Miksi on
tärkeää, että me etsimme usein rukouksessa Herraa?

3. Laaman ja Lemuel sitovat Nefin, joka osoittaa rohkeutta ja kiitollisuutta
koettelemuksestaan huolimatta. Kun veljet vapauttavat Nefin, hän ohjaa
laivan luvattuun maahan.

Pyydä tehtävän saanutta luokan jäsentä esittämään yhteenveto kohdan 1. Ne.
18:5–22 tapahtumista. Lukekaa sitten valitut jakeet kohdasta 1. Ne. 18:5–25 ja
keskustelkaa niistä.

• Purjehtiessaan luvattua maata kohti Laaman, Lemuel, Ismaelin pojat ja heidän
vaimonsa ”ryhtyivät ilonpitoon” (1. Ne. 18:9). Miten Nefi suhtautui heidän
toimintaansa? (Ks. 1. Ne. 18:10.) Mitä väärää oli tällaisessa ilonpidossa? 
(Ks. 1. Ne. 18:9. He unohtivat Herran ja olivat raakoja. Voit verrata tätä jaetta
kohtaan LK 136:28.)

• Mikä oli ainoa asia, joka sai Laamanin ja Lemuelin vapauttamaan Nefin? 
(Ks. 1. Ne. 18:15–20.) Laamanista ja Lemuelista tuli yhä kovasydämisempiä, kun
he kapinoivat Herraa vastaan, tekivät parannuksen ja jatkoivat sitten kapi-
naansa (vrt. kohtaa 1. Ne. 18:20 kohtiin 1. Ne. 2:14; 7:19–21; 16:39; 18:4). Mikä
vaara on siinä, että palaa yhä uudelleen vanhoihin synteihinsä? (Ks. LK 82:7.)

• Miten Herra siunasi ihmisiä Laamanin ja Lemuelin tehtyä parannuksen ja
päästettyä Nefin vapaaksi? (Ks. 1. Ne. 18:21–25. Jos käytät kuvaa siitä, kuinka
kansa saapuu luvattuun maahan, aseta se nyt esille.)

• Mikä sai monet kansasta kapinoimaan heidän matkatessaan erämaassa kohti
merta? (Ks. 1. Ne. 16:18–20, 34–36; 17:21.) Millainen oli Nefin suhtautumistapa
näinä vaikeina aikoina? (Ks. 1. Ne. 18:16. Tähdennä sitä, että vaikka ympärillä
olevat valittivat ja napisivat Jumalaa vastaan, Nefi ei koskaan horjunut kuuliai-
suudessaan ja rakkaudessaan Herraan.)

Oppiaiheen päätös Sano, että viimeiset Nefin kirjoittamat sanat Mormonin Kirjassa ovat osuva
kuvaus hänen todellisesta luonteestaan: ”Näin Herra on käskenyt minun tehdä,
ja minun täytyy totella” (2. Ne. 33:15). Esitä sitten seuraavat vanhin Heber J.
Grantin sanat:

”Yksikään vastoinkäyminen ei ole ylitsepääsemätön, kun Herra käskee ja me
tottelemme” (julkaisussa Conference Report, lokakuu 1899, s. 18).

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.
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Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 

oppiaiheessa toista tai kumpaakin näistä ehdotuksista.

1. Pyhien kirjoitusten selausta

Pyydä luokan jäseniä etsimään selaillen kohdasta 1. Ne. 16–18 sanoja, jotka kuvaa-
vat Nefiä, ja sanoja, jotka kuvaavat Laamania ja Lemuelia. Kirjoita sanat tauluun
ja käytä niitä osoittamaan, miten erilaisia Nefi ja hänen kapinalliset veljensä
olivat.

2. Näkökohtia kohdasta 1. Ne. 19–22

• Yksi ensimmäisistä asioista, joita Herra käski Nefiä tekemään sen jälkeen kun
perheet olivat saapuneet luvattuun maahan, oli kirjoittaa aikakirjaa kansasta
(1. Ne. 19:1–4). Nefi sanoi, että hän kirjoitti ”pyhemmät asiat” kansalleen, että
hän ehkä saisi ”heidät taivutetuksi muistamaan Herran, heidän Lunastajansa”
(1. Ne. 19:5, 18). Mitä siunauksia jälkeläisemme saavat, jos me pidämme kirjaa
elämämme pyhistä tapahtumista?

• Kuinka maailma Nefin mukaan ottaisi vastaan Vapahtajan Hänen kuolevaisen
palvelutehtävänsä aikana? (Ks. 1. Ne. 19:7–10.) Miksi maailma hylkäsi Jeesuksen
ja piti Häntä tyhjän arvoisena? (Ks. 1. Ne. 19:9.) Miksi Jeesus oli halukas kärsi-
mään tällaista vainoa? (Ks. 1. Ne. 19:9.)

• Miksi juutalaiset olisivat Nefin mukaan kaikkien vainoamia? (Ks. 1. Ne.
19:13–14.) Mitä tapahtuu, kun juutalaiset eivät ”enää käännä pois sydämiänsä”
Jeesuksesta? (1. Ne. 19:15–16.)

• Nefi opetti veljilleen muinaisten profeettojen opetuksia ja Herran teoista
muissa maissa, muinaisten ihmisten keskuudessa (ks. 1. Ne. 19:21–22). Kuinka
teitä on siunattu, kun olette tutkineet pyhiä kirjoituksia ja oppineet muinai-
silta profeetoilta?

• Miksi on tärkeää soveltaa kaikkia kirjoituksia itseensä? (Ks. 1. Ne. 19:23.)
Mitä hyötyä teille on ollut siitä, että olette tehneet niin?

1. Ne. 21–22 sisältää merkittäviä profetioita viimeisistä päivistä. Voit käydä läpi
seuraavat kohdat:

a. 1. Ne. 21:22–23; 22:6–8. Evankeliumin palautus kokoaa jälleen hajallaan
olevan Israelin.

b. 1. Ne. 21:26; 22:10–12. Herra tuo Israelin ”pois pimeästä ja synkeydestä, 
ja he tulevat tietämään, että Herra on heidän Vapahtajansa ja Lunastajansa”.
(Huomaa, että Mormonin Kirja on avainasemassa, jotta liitot toteutuvat ja
evankeliumi tuodaan niille, jotka ovat Israelin huonetta. Vertaa kohtaa 
1. Ne. 22:11–12 Mormonin Kirjan nimilehteen.)

c. 1. Ne. 22:13–15. Kansat, jotka hylkäävät Jumalan, sotivat toisiaan vastaan ja
tuhoutuvat.

d. 1. Ne. 22:16–19. Herra säästää vanhurskaat.
e. 1. Ne. 22:26. Saatana sidotaan Kristuksen tuhatvuotisen hallituskauden ajaksi.
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä saamaan suuremman halun valita vapaus ja iankaikkinen
elämä Jeesuksen Kristuksen kaikkien ihmisten puolesta tekemän suuren välitys-
työn tähden (ks. 2. Ne. 2:27).

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. 2. Ne. 1. Lehi opettaa, että hänen kansansa on saanut lupauksen maan liiton
kautta. Hän kehottaa poikiaan tekemään parannuksen, noudattamaan
Herran käskyjä ja pukemaan ylleen vanhurskauden sota-asun.

b. 2. Ne. 2:1–10. Lehi opettaa, että lunastus on Jeesuksen Kristuksen sovituksen
ansiota.

c. 2. Ne. 2:11–30. Lehi opettaa, että vastakohtaisuus on välttämätöntä taivaalli-
sen Isän suunnitelmassa ja että me olemme vapaita valitsemaan vapauden
ja iankaikkisen elämän taikka vankeuden ja kuoleman.

2. Jos käytät toimintaehdotusta huomion herättämiseksi, tuo luokkaan 
herätyskello.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Tuo luokkaan herätyskello ja pane se soimaan oppitunnin alussa. Kun se soi,
sano, että usein me tarvitsemme jonkin herätyskellon tapaisen herättämään
meidät. Selitä, että tämä oppiaihe alkaa neuvolla, jonka Lehi antoi auttaakseen
joitakin pojistaan heräämään hengellisesti.

Tässä oppiaiheessa käsitellyt luvut sisältävät joitakin Lehin viimeisistä sanoista
lapsilleen. Kehota luokan jäseniä etsimään keinoja soveltaa Lehin neuvoja
elämäänsä. Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu
oppiaiheen aineisto, jotka vastaavat parhaiten luokkasi jäsenten tarpeita.

1. Lehi kehottaa poikiaan tekemään parannuksen, noudattamaan Herran
käskyjä ja pukemaan ylleen vanhurskauden sota-asun.

Keskustelkaa kohdasta 2. Ne. 1. Kehota luokan jäseniä lukemaan valitut jakeet
ääneen. Selitä, että tässä luvussa on neuvoja, jotka Lehi antoi pojilleen hieman
ennen kuolemaansa. Pyydä luokan jäseniä etsimään niitä asioita, joita Lehi
neuvoi poikiaan tekemään, ja niitä siunauksia, joita hän lupasi heille, jos he
noudattaisivat hänen neuvojaan.

• Lehi sanoi, että ahdistuksistaan huolimatta hänen kansansa oli saanut lupauk-
sen maan liiton mukaan (2. Ne. 1:5). Minkä liiton Herra ja Lehin kansa olivat
tehneet? (Ks. 2. Ne. 1:6–7, 9–10.) Mitä Lehin mukaan tapahtuisi maan asuk-
kaille, jos he hylkäisivät Vapahtajan? (Ks. 2. Ne. 1:10–12.)

• Lehi kutsui poikiaan parannukseen käskemällä heitä heräämään ”helvetin
unesta” ja karistamaan päältään ”ne kauhistavat kahleet”, joihin heidät oli

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista

Huomion 
herättäminen
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kytketty (2. Ne. 1:13; ks. myös jakeet 14, 21 ja 23). Millä tavoin synnillisyys on
syvän unen kaltaista? Millä tavoin synnillisyys on kahleissa olemista?

• Lehi neuvoi poikiaan nousemaan tomusta ja olemaan miehiä (ks. 2. Ne. 1:21).
Millainen on vanhurskas mies? (Ks. 2. Ne. 1:21–27. Pyydä luokan jäseniä etsi-
mään näistä jakeista Lehin mainitsemia ominaisuuksia. Voit kirjoittaa tauluun
luettelon niistä ja muista ominaisuuksista.) Mikä on maailman määritelmä
miehekkyydestä? Kuinka me voimme auttaa nuoria miehiä valitsemaan
vanhurskauden eikä maailman määritelmää miehekkyydestä?

• Mitä siunauksia Lehi sai uskollisuudestaan? (Pyydä yhtä luokan jäsentä luke-
maan kohta 2. Ne. 1:15 ääneen. Huomaa, että vaikka osa Nefin pojista oli
kauhistavissa synnin kahleissa, Vapahtajan rakkauden käsivarret olivat ikuisiksi
ajoiksi sulkeneet Lehin syleilyynsä. Tähdennä ajatusta, että kun me tulemme
nöyrinä Kristuksen tykö tekemällä parannuksen ja olemalla kuuliaisia, meidät
lunastetaan ja Hänen rakkautensa käsivarret sulkevat meidät ikuisiksi ajoiksi
syleilyynsä.)

2. Lehi todistaa Jeesuksen Kristuksen sovituksesta.

Lukekaa kohta 2. Ne. 2:1–10 ja keskustelkaa siitä.

• Lehi sanoi, ettei ”lain kautta mikään liha tule vanhurskaaksi; eli lain mukaan
tuomiten ihmiset tulevat hävitetyiksi” (2. Ne. 2:5). Vanhurskaaksi tuleminen
tarkoittaa sitä, että ihminen on sopusoinnussa Jumalan kanssa, saa anteeksi
synneistään johtuvat rangaistukset ja että hänet julistetaan vanhurskaaksi ja
syyttömäksi. Kuinka laki hävittää meidät ja estää meitä tulemasta vanhurs-
kaiksi? (Ks. Jaak. 2:10; 1. Ne. 10:21. Kun me emme noudata käskyjä, meistä tulee
syyllisiä ja saastaisia, eikä mikään epäpyhä voi asua Jumalan tykönä.)

• Kuinka me voimme tulla vanhurskaiksi ja kelvollisiksi astumaan Jumalan
kasvojen eteen, ellei laki voi meitä vanhurskauttaa? (Ks. 2. Ne. 2:6–8.
Tähdennä ajatusta, että Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta me voimme
tehdä parannuksen ja saada syntimme anteeksi.)

• Lehi sanoi, että Vapahtaja täyttää lain vaatimukset (ks. 2. Ne. 2:7). Ilmaisu
”lain vaatimukset” viittaa lankeemuksen seurauksiin ja siihen rangaistukseen,
joka on määrätty Jumalan käskyjen rikkomisesta (2. Ne. 2:5, 10). Kuinka
Vapahtaja täytti lain vaatimukset? (Ks. 2. Ne. 2:7; Al. 34:13–16; LK 19:16–19;
45:3–5; ks. myös jäljempänä olevaa lainausta.)

Presidentti Joseph F. Smith sanoi: ”Jeesus tuli ja kärsi, ’vanhurskas vääräin
puolesta’ synnitön syntiä tehneen puolesta ja alistettiin kärsimään rangaistus
synnintekijän lain rikkomuksesta” (Evankeliumin oppi [1980], s. 194).

• Kuinka meidän on elettävä, että meidät tehtäisiin vanhurskaiksi niiden kärsi-
mysten kautta, joita Kristus koki syntiemme vuoksi? (Ks. 2. Ne. 2:7; ks. myös
Room. 10:4; LK 19:15–16; 3. uskonkappale.)

• Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan kohta 2. Ne. 2:8 ääneen. Mitä ovat ”nämä
asiat”, jotka meidän pitäisi tehdä tunnetuiksi? (Ks. 2. Ne. 2:6–8.) Kuinka me
voimme tehdä nämä asiat tunnetuiksi? Kuinka se, että teemme nämä asiat
tunnetuiksi, osoittaa, että olemme kiitollisia Vapahtajalle Hänen sovituksestaan?

3. Lehi opettaa, mikä merkitys on vastakohtaisuudella ja vapaudella valita
hyvän ja pahan välillä.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta 2. Ne. 2:11–30 ja keskustelkaa niistä.
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Opettaessaan pojilleen vastakohtaisuuden tärkeyttä Lehi kertasi kertomuksen
siitä, kuinka Aadam ja Eeva söivät kiellettyä hedelmää. Pyydä luokan jäseniä luke-
maan vuorotellen kohta 2. Ne. 2:15–25. Pyydä heitä tunnistamaan 1) tilanne,
joka vallitsi Aadamin ja Eevan kohdalla ennen kuin he söivät kiellettyä hedelmää,
ja 2) se vastakohtaisuus, jota Aadam ja Eeva kokivat syötyään hedelmää. Tee
tauluun yhteenveto luokan jäsenten vastauksista. Yhteenveto voi näyttää seuraa-
vankaltaiselta:

Huomaa, että kohdassa 2. Ne. 2 Lehi mainitsee joitakin lankeemuksesta johtuvia
seurauksia. Mutta oppi lankeemuksesta on tarkoitukseltaan laajempi kuin tässä
luvussa on esitetty. Luokan jäsenten tulee ymmärtää, että lankeemus toi maail-
maan fyysisen ja hengellisen kuoleman ja käynnisti siten lunastussuunnitelman.

• Jos Aadam ja Eeva eivät olisi syöneet hedelmää, he eivät olisi kokeneet tässä
yhteenvedossa mainittua vastakohtaisuutta (2. Ne. 2:22–23). Mitä siunauksia
me voimme saada siitä syystä, että Aadam ja Eeva toivat maailmaan vastakoh-
taisuuden? (Ks. 2. Ne. 2:23–27; KH Moos. 5:10–12.)

• Lehi kertoi lapsilleen, että ”kaikessa täytyy olla vastakohtaisuutta” (2. Ne. 2:11;
ks. myös jae 15). Millä tavoin vastakohtaisuus jokapäiväisessä elämässä on ollut
teille tärkeää? (Voit pyytää luokan jäseniä lukemaan kohdan 2. Ne. 2:11–13,
kun he keskustelevat tästä kysymyksestä.) Kuinka vastakohtaisuus voi auttaa
meitä edistymään?

• Mitä taivaallinen Isämme haluaa meidän saavan kohdan 2. Ne. 2:24–28
mukaan? (Ilon, vapauden ja iankaikkisen elämän.) Millä tavoin Hän tarjosi
meille keinon saada nämä siunaukset? (Ks. 2. Ne. 2:26–27; ks. myös Joh. 14:6.)
Mitä Saatana haluaa meidän saavan? (Ks. 2. Ne. 2:18, 27, 29. Onnettomuuden,
vankeuden ja hengellisen kuoleman.) Kuinka yksittäiset tekomme määräävät,
saammeko me ilon, vapauden ja iankaikkisen elämän vaiko onnettomuuden,
vankeuden ja hengellisen kuoleman?

Vanhin Joseph B. Wirthlin opetti: ”Herra on antanut teille vapaan tahdon
lahjan (ks. KH Moos. 7:32) ja antanut teille riittävät ohjeet erottaa hyvä
pahasta (ks. 2. Ne. 2:5). Olette vapaat valitsemaan (ks. 2. Ne. 2:27) ja toimi-
maan (ks. 2. Ne. 10:23; He. 14:30), mutta ette ole vapaat valitsemaan seurauk-
sia. Ehdottoman varmasti hyvä ja oikea valinta johtaa onneen ja rauhaan, kun

TILANNE ENNEN HEDELMÄN 
SYÖMISTÄ

He saattoivat toimia oman tahtonsa
mukaan (2. Ne. 2:15–16) mutta he eivät
tehneet hyvää, ”sillä he eivät tienneet
synnistä” (2. Ne. 2:23).

Heidän ei tarvinnut viljellä maata
saadakseen ravintoa puutarhasta 
(2. Ne. 2:19; ks. myös KH Moos. 2:29).

He eivät tunteneet iloa eivätkä murhetta
(2. Ne. 2:23).

He olisivat jääneet ”samaan tilaan – –
ikuisesti, ilman mitään loppua” 
(2. Ne. 2:22).

HEDELMÄN SYÖMISEN JÄLKEEN
KOETTU VASTAKOHTAISUUS

He voivat tehdä hyvää, ja he voivat tehdä
myös syntiä (2. Ne. 2:23). Heidän
käskettiin tehdä parannus synneistään 
(2. Ne. 2:21).

Heidän oli tehtävä työtä saadakseen
ravintoa (2. Ne. 2:19).

He kokivat murhetta ja iloa (2. Ne. 2:23).

Heistä tuli langenneita ja kuolevaisia –
fyysisen kuoleman alaisia (2. Ne. 2:22;
ks. myös KH Moos. 6:48).
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taas synnin ja pahan valitseminen johtaa epäonneen, suruun ja kurjuuteen.”
(”Maratonia juoksemassa”, Valkeus, tammikuu 1990, s. 69.)

• Nefin toisen kirjan luvussa 2 esitetään opit luomisesta (2. Ne. 2:14–15), lankee-
muksesta (2. Ne. 2:4–5, 8, 18–25) ja sovituksesta (2. Ne. 2:3–4, 6–10, 26–27).
Millä tavoin nämä kolme oppia ovat keskeisiä taivaallisen Isän lunastussuunni-
telmassa?

Oppiaiheen päätös Tähdennä ajatusta, että Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta Vapahtajan
rakkauden käsivarret voivat ikuisiksi ajoiksi sulkea meidät syleilyynsä (ks. 2. Ne.
1:15). Selitä, että on suuri siunaus saada valita vapaasti, ja kehota luokan jäseniä
valitsemaan vapaus ja iankaikkinen elämä, joka on mahdollista Jeesuksen 
Kristuksen kaikkien ihmisten puolesta tekemän suuren välitystyön ansiosta 
(ks. 2. Ne. 2:27).

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

Lisäopetusehdotus Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 
oppiaiheessa tätä ehdotusta.

Lehin opetusten avulla maailman opetuksia vastaan 

Kirjoita tauluun jäljempänä otsikon ”Maailman vääriä opetuksia” alla luetellut
väitteet. Kehota luokan jäseniä kuvittelemaan, että he ovat kuulleet ystävän,
työtoverin tai opettajan esittävän hyviä perusteluja näiden väärien väitteiden
tueksi. Selitä sitten, että Lehi julisti totuuksia, jotka voivat antaa meille rauhaa ja
varmuutta, kun me kohtaamme maailman vääriä opetuksia. Kirjoita tauluun
pyhien kirjoitusten viitteet, jotka on mainittu otsikon ”Lehin opetuksia” alla.
Pyydä luokan jäseniä lukemaan kukin pyhien kirjoitusten kohta ja miettimään,
kuinka se voi auttaa heitä tuntemaan rauhaa, jos maailman väärät opetukset
vaivaavat heitä. Kehota luokan jäseniä keskustelemaan keinoista soveltaa pyhien
kirjoitusten viitteitä omaan elämäänsä.

MAAILMAN VÄÄRIÄ OPETUKSIA

Ei ole olemassa hyvää eikä pahaa.

Ei ole mitään lakia.

Ei ole Kristusta.

Olemassaolomme ei jatku tämän
elämän jälkeen.

Jumalaa ei ole.

Elämällä ei ole tarkoitusta.

Perimä ja ympäristö määräävät sen,
miten toimimme.

LEHIN OPETUKSIA

2. Ne. 2:5. (”Ihmiset ovat saaneet kylliksi
tietoa erottaakseen hyvän pahasta.”)

2. Ne. 2:5. (”Laki on annettu ihmisille.”)

2. Ne. 2:6. (”Lunastus tulee Pyhässä
Messiaassa ja hänen kauttansa.”)

2. Ne. 2:10. (Kaikki seisovat Jumalan
kasvojen edessä, ”jotta hän tuomitsisi
heidät”.)

2. Ne. 2:14. (”Jumala on olemassa.”)

2. Ne. 2:25. (”Ihmiset ovat, jotta heillä
olisi ilo.”)

2. Ne. 2:26–27. (Me voimme toimia oman
tahtomme mukaan, ”olematta toiminnan
kohteina”. Me voimme ”vapaasti valita
vapauden ja iankaikkisen elämän taikka
vankeuden ja kuoleman”.)

28

35683 130 FI 01–48  25.06.2007  18:37 Uhr  Seite 28



Tavoite Auttaa luokan jäseniä vahvistamaan todistustaan profeetta Joseph Smithistä ja
kannustaa heitä tavoittelemaan onnea turvautumalla Herraan ja pitämällä Hänen
käskynsä.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden
johdosta:

a. 2. Ne. 3. Lehi kertoo pojalleen Joosefille muinaisesta profeetta Joosefista,
joka profetoi Joseph Smithistä. Lehi opettaa Joosefille, että profeetta Joseph
Smith ja Mormonin Kirja ovat siunaukseksi heidän jälkeläisilleen. 

b. 2. Ne. 4. Lehi kuolee annettuaan viimeiset neuvonsa lapsilleen ja lastenlap-
silleen. Nefi vaikeroi omaa syntisyyttään mutta iloitsee Jumalan hyvyydestä.

c. 2. Ne. 5. Laamanin ja Lemuelin viha Nefiä kohtaan yltyy. Nefin seuraajat
noudattavat Herran käskyä ja eroavat Laamanin seuraajista. Nefiläiset elävät
onnellisissa oloissa, ja laamanilaiset kirotaan heidän jumalattomuutensa
vuoksi.

2. Voit pyytää, että yksi luokan jäsen valmistautuu lukemaan ääneen kohdan
2. Ne. 4:15–35. Kerro luokan jäsenelle, että tätä kohtaa kutsutaan joskus ”Nefin
psalmiksi” ja että se ilmentää joitakin Nefin syvimmistä tunteista.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Kerro luokan jäsenille, että Toisen Nefin kirjan luvussa 3 mainitaan neljä miestä,
joilla on sama nimi. Kehota luokan jäseniä tunnistamaan nämä neljä miestä
kohdasta 2. Ne. 3:1–15. Kun luokan jäsenillä on ollut aikaa silmäillä jakeet, kysy
heiltä, keitä he ovat tunnistaneet. Oikeat vastaukset ovat seuraavat:

a. Joosef, Lehin ja Sarian nuorin poika (2. Ne. 3:1–3)
b. Egyptin Joosef (2. Ne. 3:4–5)
c. Joseph Smith nuorempi (2. Ne. 3:6–15)
d. Joseph Smith vanhempi (2. Ne. 3:15).

Siirry suoraan tämän lyhyen toiminnan jälkeen käsittelemään kohtaa 2. Ne. 3.

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista

Huomion 
herättäminen
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1. Lehi opettaa, että profeetta Joseph Smith ja Mormonin Kirja koituvat
siunaukseksi hänen jälkeläisilleen.

Keskustelkaa kohdasta 2. Ne. 3. Kehota luokan jäseniä lukemaan valitut jakeet
ääneen.

• Lehi opetti pojalleen Joosefille profetian, jonka oli profetoinut Joosef, Jaakobin
ja Raakelin poika, ”joka vietiin vankina Egyptiin” (2. Ne. 3:4; ks. myös 1. Moos.
30:22–24; 37:1–3, 23–28). Miksi liitot, jotka Egyptin Joosef teki Herran kanssa,
olivat tärkeitä Lehin perheelle? (Ks. 2. Ne. 3:4–5; MK Jaak. 2:25; ks. myös
1. Moos. 45:7.)

• Kuka oli ”valittu näkijä”, jonka Egyptin Joosef näki näyssä? (Ks. 2. Ne. 3:6–15.
Profeetta Joseph Smith.) Kuinka Joseph Smith veisi Herran sanaa eteenpäin?
(Ks. 2. Ne. 3:11 ja jäljessä oleva lainaus.) Kuinka teitä on siunattu, koska Joseph
Smith on vienyt Jumalan sanaa eteenpäin?

Vanhin LeGrand Richards sanoi: ”Profeetta Joseph Smith antoi meille 
Mormonin Kirjan, Opin ja Liittojen Kirjan, Kallisarvoisen Helmen ja monia
muita kirjoituksia. Tietääksemme hän antoi meille enemmän ilmoitettua 
totuutta kuin kukaan toinen profeetta, joka on elänyt maan päällä.” (”Profeet-
tojen kutsuminen”, Valkeus, lokakuu 1981, s. 57.)

• Herra kertoi Egyptin Joosefille Raamatusta, joka sisältäisi Juudan jälkeläisten
kirjoituksia, ja Mormonin Kirjasta, joka sisältäisi Joosefin jälkeläisten kirjoituk-
sia (2. Ne. 3:12). Kuinka Raamattu ja Mormonin Kirja ovat tulleet yhdeksi?
Mitä siunauksia Herra sanoi koituvan siitä, että Raamattu ja Mormonin Kirja
tulevat yhdeksi? (Ks. 2. Ne. 3:12.)

• Herra lupasi, että Egyptin Joosefin jälkeläisten ”vanhurskas vesa” joutuisi taite-
tuksi pois mutta se muistettaisiin Herran liitoissa (ks. 2. Ne. 3:5). Millainen
rooli Joseph Smithillä ja Mormonin Kirjalla on näiden liittojen toteutumisessa?
(Ks. 2. Ne. 3:12–13, 18–21; 30:3–6.) Kuinka tämä lupaus täyttyy nykyaikana?
Miten Mormonin Kirja auttaa teitä muistamaan liittonne Herran kanssa ja pitä-
mään ne?

• Mitä yhteistä Egyptin Joosefilla, Lehin pojalla Joosefilla ja Joseph Smithillä on
nimen lisäksi? (Ks. 2. Ne. 3:4–7, 11–12, 18–21. Mahdollisia vastauksia: sukujuu-
ret, liitot ja Mormonin Kirja.)

2. Nefi vaikeroi synnillisyyttään mutta iloitsee Jumalan hyvyydestä.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta 2. Ne. 4 ja keskustelkaa niistä. Selitä, että juuri
ennen kuolemaansa Lehi antoi neuvoja ja siunauksia lapsilleen ja lastenlapsilleen
(2. Ne. 4:3–12).

Pian Lehin kuoleman jälkeen ”Laaman ja Lemuel ja Ismaelin pojat vihastuivat”
Nefiin ”Herran nuhteiden tähden” (2. Ne. 4:13). Kirjoittaessaan näistä jatkuvista
vaikeuksista Nefi merkitsi muistiin tunteensa kohdassa, jota joskus kutsutaan
”Nefin psalmiksi”. Selitä johdantona Nefin psalmia käsittelevään keskusteluun,
että psalmi on runo tai laulu, joka on melko samanlainen kuin nykyiset kirkon
laulut. Voit pyytää luokan jäseniä mainitsemaan joitakin lempilaulujaan ja kerto-
maan lyhyesti siitä, miksi nämä laulut ovat heille tärkeitä.

Jos olet pyytänyt yhtä luokan jäsentä lukemaan Nefin psalmin, kehota häntä
nyt tekemään niin. Kehota muita luokan jäseniä seuraamaan lukemista hiljaa
kirjoistaan.
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• Nefi sanoi: ”Minun sieluni iloitsee siitä, mikä Herran on; ja minun sydämeni
tutkistelee alati sitä, mitä olen nähnyt ja kuullut” (2. Ne. 4:16). Mistä Nefi
erityisesti iloitsi? (Ks. 2. Ne. 4:15–16.) Mitä tutkisteleminen tarkoittaa? Miten
me voimme järjestää aikaa tutkistellaksemme sitä, mikä on Herran? Kuinka
tällainen tutkisteleminen auttaa meitä?

• Millä sanoilla te kuvailisitte Nefiä? (Mahdollisia vastauksia: vanhurskas, kuuliai-
nen, nöyrä.) Miksi Nefi sanoi olevansa viheliäinen ihminen, jonka sielu mureh-
tii hänen pahojen tekojensa tähden? (Ks. 2. Ne. 4:17, 27; ks. myös 1. Ne. 10:6.)
Miksi on tärkeää tunnistaa oma langennut tilansa Jumalan edessä?

Presidentti Ezra Taft Benson sanoi: ”Samoin kuin ihminen ei halua ruokaa
ennen kuin hänellä on nälkä, hän ei myöskään halua Kristuksen pelastusta
ennen kuin hän tietää, miksi hän tarvitsee Kristusta. Kukaan ei oikein tiedä
täysin, miksi hän tarvitsee Kristusta, ennen kuin hän ymmärtää ja tunnustaa
opin lankeemuksesta ja sen vaikutuksesta koko ihmiskuntaan.” (”Mormonin
Kirja ja Opin ja Liittojen Kirja”, Valkeus, heinäkuu 1987, s. 79.)

• Kuinka Nefi sai toivoa huolimatta siitä, että hän tunsi olevansa viettelysten ja
syntien ympäröimä? (Ks. 2. Ne. 4:18–19.) Miten Herra oli auttanut Nefiä
aiemmin? (Pyydä luokan jäseniä lukemaan kohta 2. Ne. 4:20–25, jossa on
vastauksia tähän kysymykseen. Kirjoita vastaukset tauluun. Mahdollisia
vastauksia on ohessa.)

Herra oli

a. ollut Nefin tukena (2. Ne. 4:20)
b. johdattanut häntä erämaan koettelemuksissa (2. Ne. 4:20)
c. täyttänyt hänet rakkaudellaan (2. Ne. 4:21)
d. saattanut hänen vihollisensa häpeään (2. Ne. 4:22)
e. kuullut hänen huutonsa (2. Ne. 4:23)
f. antanut hänelle tietoa näkyjen avulla (2. Ne. 4:23).

• Milloin te olette saaneet samankaltaisia siunauksia Jumalalta? Kuinka aiemmin
saamienne siunausten muistaminen auttaa teitä vaikeina aikoina?

• Nefi kysyi itseltään, miksi hän taipui suruun ja syntiin huolimatta kaikesta
siitä, mitä hän oli nähnyt ja mitä hän tiesi (2. Ne. 4:26–27). Miksi me kamp-
pailemme joskus surun ja kiusausten kanssa, vaikka meillä on tieto evankeliu-
mista? Mitä Nefin psalmi voi opettaa meille surujen ja kiusausten voittami-
sesta? (Ks. 2. Ne. 4:28–30.)

• Psalminsa alkuosassa Nefi osoitti sanansa itselleen (2. Ne. 4:15–30). Psalmin
loppuosa on rukous (2. Ne. 4:30–35). Mitä Nefi pyysi taivaalliselta Isältä tässä
rukouksessa? (Ks. 2. Ne. 4:31–33. Kehota luokan jäseniä keskustelemaan niistä
Nefin rukouksen kohdista, jotka ovat erityisen merkittäviä heille. Voit käyttää
joitakin seuraavista kysymyksistä keskustelun innostajana.)

a. Kuinka Herra vapauttaa meidät vihollistemme käsistä? (Ks. 2. Ne. 4:31, 33.)
b. Mitä tarkoittaa se, että vapisee nähdessään syntiä? (Ks. 2. Ne. 4:31; Moosia

5:2; Al. 13:12.)
c. Miten me kuljemme syvän laakson polkua myöten tai pysyttelemme tarkoin

oikealla tiellä? (Ks. 2. Ne. 4:32.)
d. Miten Herra kietoo meidät vanhurskautensa viittaan? (Ks. 2. Ne. 4:33.)

31

Oppiaihe 7

35683 130 FI 01–48  25.06.2007  18:37 Uhr  Seite 31



• Mitä Nefi lupasi rukouksessaan tehdä? (Ks. 2. Ne. 4:30, 34–35. Hän lupasi
turvata Jumalaan ja ylistää Häntä ikuisesti.) Mitä Nefi tarkoitti sanoessaan:
”Lihan käsivarteen minä en turvaa”? (2. Ne. 4:34; 28:31.) Miten ihmiset joskus
turvaavat lihan käsivarteen? Mitä vaaroja siinä on? Miten me voimme oppia
turvaamaan lujemmin Herraan?

3. Laamanin ja Lemuelin viha Nefiä kohtaan yltyy, ja Herra käskee Nefin
seuraajien erota Laamanin seuraajista.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta 2. Ne. 5 ja keskustelkaa niistä.

• Miksi Laaman ja Lemuel suuttuivat Nefille? (Ks. 2. Ne. 4:13; 5:3.) Mitä Laaman
ja Lemuel aikoivat tehdä yltyneessä vihassaan? (Ks. 2. Ne. 5:2, 4. Vertaa heidän
vihaansa Nefin pyrkimyksiin hillitä vihansa kohdan 2. Ne. 4:27–29 mukaan.)
Mitä vaaroja on siinä, että viha yltyy? Miten me voimme olla rauhantekijöitä
kotona, yhteiskunnassa ja kirkossa?

Presidentti Howard W. Hunter opetti: ”Me tarvitsemme rauhallisemman 
maailman, joka syntyy rauhallisemmista perheistä ja seuduista ja yhteisöistä.
Jotta sellaisen rauhan saisimme ja jotta sitä voisimme vaalia, meidän ’on rakas-
tettava muita, niin vihollisiamme kuin ystäviämmekin’. – – Meidän on ojen-
nettava ystävyyden käsi. Meidän on tarpeen olla ystävällisempiä, hellempiä,
anteeksiantavaisempia ja hitaampia vihaan. Meidän on tarpeen rakastaa
toisiamme puhtaalla Kristuksen rakkaudella. Toivon, että kuljemme tähän
suuntaan ja halajamme tätä.” (”Verraton tie”, Valkeus, heinäkuu 1992, s. 59.)

• Nefi rukoili apua veljiensä vihan tähden (2. Ne. 5:1). Miten Herra vastasi hänen
rukouksiinsa? (Ks. 2. Ne. 5:5.)

• Lähtönsä jälkeen Nefi ja hänen kansansa elivät onnellisissa oloissa (ks. 2. Ne.
5:27). Miten he omalla käyttäytymisellään vaikuttivat onnellisuuteensa? 
(Ks. 2. Ne. 5:10–17. Mahdollisia vastauksia: he pitivät käskyt, säilyttivät vaskile-
vyissä olevat aikakirjat, rakensivat temppelin ja tekivät työtä yhdessä.) Miten
nefiläisten esimerkki voi auttaa meitä, kun me pyrimme elämään onnellisissa
oloissa?

Oppiaiheen päätös Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

Lisäopetusehdotus Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 
oppiaiheessa tätä ehdotusta.

”Herää, sieluni! – – Iloitse, sydämeni” (2. Ne. 4:28)

Selitä, että me voimme noudattaa Nefin esimerkkiä, kun tunnemme masennusta.
Toisen Nefin kirjan luvuissa 4 ja 5 annetaan useita esimerkkejä siitä, miten me
voimme voittaa masennuksen. Keskustele seuraavista esimerkeistä luokan jäsen-
ten kanssa:

a. lukea pyhiä kirjoituksia (2. Ne. 4:15)
b. iloita siitä, mikä on Herran, ja tutkistella sitä (2. Ne. 4:16)
c. turvata Herraan ja pyytää Häneltä tukea (2. Ne. 4:20–21, 34)
d. rukoilla voimallisesti (2. Ne. 4:24)
e. olla ahkera, tehdä työtä (2. Ne. 5:15, 17)
f. palvella temppelissä (2. Ne. 5:16).
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään, että he tarvitsevat Jeesuksen Kristuksen
sovitusta ja opettaa heille, kuinka he saavat kaikki sovituksen siunaukset.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. 2. Ne. 9:1–26, 39–54. Jaakob todistaa, että Vapahtajan sovituksen kautta
meidät voidaan lunastaa ajallisesta ja hengellisestä kuolemasta. Hän käsitte-
lee periaatteita, jotka auttavat meitä saamaan kaikki sovituksen siunaukset.

b. 2. Ne. 9:27–38. Jaakob käsittelee asenteita ja tekoja, jotka estävät meitä
saamasta kaikkia sovituksen siunauksia.

c. 2. Ne. 10. Jaakob profetoi, että Lunastajaa kutsutaan Kristukseksi. Jaakob
profetoi, että nefiläisten jälkeläiset tuhoutuvat epäuskossa ja että Jerusale-
missa olevat juutalaiset ristiinnaulitsevat Vapahtajan ja että heidät hajote-
taan, kunnes he uskovat Häneen. Jaakob todistaa Herran liitoista kansansa
kanssa ja kehottaa ihmisiä sopeutumaan Jumalan tahtoon.

2. Lisälukemista: Jes. 49–52. Voit verrata keskenään kohtia Jes. 49:22–26 ja 
2. Ne. 6:6–7, 16–18; Jes. 50 ja 2. Ne. 7; Jes. 51 ja 2. Ne. 8:1–23; Jes. 52:1–2 ja
2. Ne. 8:24–25.

3. Jos aiot käyttää toimintaehdotusta huomion herättämiseksi, tuo luokkaan
seuraavat kuvat: Vuorisaarna (62166; Evankeliumiaiheinen kuvasto 212),
Jeesus parantaa sokean (62145; Evankeliumiaiheinen kuvasto 213), Myrskyn
tyynnyttäminen (62139; Evankeliumiaiheinen kuvasto 214), Jeesus siunaa
Jairuksen tyttären (62231; Evankeliumiaiheinen kuvasto 215), Kristus ja lapset
(62467; Evankeliumiaiheinen kuvasto 216), Jeesus rukoilee Getsemanessa
(62175; Evankeliumiaiheinen kuvasto 227) ja Ristiinnaulitseminen (62505;
Evankeliumiaiheinen kuvasto 230).

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Aseta esiin kuvat, jotka on lueteltu kohdassa ”Valmistelut”. Kehota luokan jäseniä
katsomaan kuvia ja ajattelemaan kaikkea sitä, mitä Jeesus Kristus on tehnyt
heidän puolestaan. Pyydä heitä sitten kertomaan siitä, mitä he ovat ajatelleet.
Kirjoita heidän vastauksensa tauluun.

Pyydä luokan jäseniä lukemaan ääneen seuraavat jakeet: 2. Ne. 6:17; 7:2; 8:3–6,
12. Pyydä heitä etsimään jakeista sanat, jotka kuvaavat sitä, mitä Vapahtaja on
tehnyt meidän puolestamme. Kirjoita sanat tauluun. Luettelossa voi olla seuraa-
via sanoja: vapauttaa (2. Ne. 6:17), vapahtaa (2. Ne. 7:2), lohduttaa ja lohduttaja
(2. Ne. 8:3, 12), valkeus (2. Ne. 8:4), laki (2. Ne. 8:4), oikeus (2. Ne. 8:4), tuomitsee
(2. Ne. 8:5) ja pelastus (2. Ne. 8:5–6).

Selitä, että tässä oppiaiheessa käsitellään sovitusta, suurinta tekoa, jonka Jeesus
Kristus on tehnyt hyväksemme.

Huomion 
herättäminen
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Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

1. Sovituksensa kautta Jeesus Kristus tarjoaa lunastuksen ajallisesta ja
hengellisestä kuolemasta.

Selitä, että Toisen Nefin kirjan luvussa 9 on Jaakobin, Nefin nuoremman veljen,
saarna Jeesuksen Kristuksen sovituksesta, joka on pelastussuunnitelman keskeisin
tapahtuma. Jotta ymmärtäisimme tässä luvussa olevat opetukset, meidän on hyvä
tietää, mitä Jaakob tarkoitti ajallisella ja hengellisellä kuolemalla:

Ajallinen kuolema on fyysisen ruumiin kuolema ja hengen ero fyysisestä ruumiis-
ta. Aadamin lankeemuksen johdosta kaikki ihmiset kuolevat ajallisesti (2. Ne.
9:6). Luvussa 9 Jaakob käyttää seuraavia sanoja ja ilmauksia tarkoittamaan ajal-
lista kuolemaa: ”kuolema” (jae 6), ”ruumiin kuolema” (jae 10) ja ”hauta” (jae 11).

Hengellinen kuolema on ero Jumalasta. Meidät kaikki erotetaan Jumalasta
Aadamin lankeemuksen johdosta (2. Ne. 9:6). Me itse erotamme itsemme Juma-
lasta, kun teemme syntiä (Room. 3:23; Al. 12:16; He. 14:18). Luvussa 9 Jaakob
käyttää seuraavia sanoja ja ilmauksia tarkoittamaan hengellistä kuolemaa eli eroa
Jumalasta: ”joutuneet erotetuiksi Jumalastamme” (jae 9), ”hengen kuolema”
(jae 10), ”hengellinen kuolema” (jae 12), ”helvetti” (jae 12), ”kuolema” (jae 39).

Keskustelkaa kohdasta 2. Ne. 9:1–26, 39–54. Kehota luokan jäseniä lukemaan
valitut jakeet ääneen.

• Miten Vapahtaja voitti ajallisen ja hengellisen kuoleman? (Ks. 2. Ne. 9:5–7, 12,
21–22; ks. myös Luuk. 22:44; Moosia 3:7; LK 19:16–19.)

• Kaikki ihmiset nousevat kuolleista Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta eli
pelastuvat ajallisesta kuolemasta (2. Ne. 9:12–13, 22). Mitä meille tapahtuisi
ilman Kristuksen ylösnousemuksen voimaa? (Ks. 2. Ne. 9:6–9. Ajallinen ja
hengellinen kuolema jäisivät pysyviksi. Meidät karkotettaisiin Jumalan kasvo-
jen edestä ikuisiksi ajoiksi ja henkemme jäisi Saatanan orjaksi. Me jäisimme
valheiden isän luo kurjuuteen.) Miten tämä osoittaa sen, että ajallinen
kuolema ja hengellinen kuolema ovat kauhistava hirviö? (Ks. 2. Ne. 9:10.)

• Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta kaikki ihmiset palautetaan Jumalan
kasvojen eteen tuomittaviksi (2. Ne. 2:10; 9:15). Mutta kaikki ihmiset eivät
pelastu Jumalan valtakuntaan eivätkä saa asua Jumalan kasvojen edessä ikui-
sesti (2. Ne. 9:23; Morm. 7:7). Mitä meidän on Jaakobin mukaan tehtävä, että
meidät pelastettaisiin Jumalan valtakuntaan? (Pyydä luokan jäseniä lukemaan
kohdat 2. Ne. 9:18, 21, 23–24, 39, 41, 50–52, joissa on vastauksia tähän 
kysymykseen. Tee yhteenveto heidän vastauksistaan tauluun. Keskustelkaa
seuraavista vastauksista.)

a. uskottava Jeesukseen Kristukseen, Israelin Pyhään, ja tultava Hänen tykönsä
(2. Ne. 9:18, 23–24, 41). Miksi meidän on välttämätöntä uskoa Jeesukseen
Kristukseen, että saisimme kaikki Hänen sovituksensa siunaukset?

b. kärsittävä maailman ristit maailman pilkasta välittämättä (2. Ne. 9:18).
Miten me kärsimme maailman ristit? (Ks. Matt. 16:24; 3. Ne. 12:29–30.)
Miten me voimme olla välittämättä maailman pilkasta? (Ks. 2. Ne. 9:49.)

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista
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c. kuultava Herran ääntä (2. Ne. 9:21). Kuinka me voimme kuulla Herran
ääntä? (Ks. LK 1:38; 18:33–36; 88:66.)

d. tehtävä parannus, mentävä kasteelle ja pysyttävä vahvoina loppuun saakka
(2. Ne. 9:23–24).

e. oltava hengellisiä mieleltämme (2. Ne. 9:39; ks. myös Room. 8:5–8). Mitä
teille merkitsee ilmaisu hengellinen mieli? Miten hengellinen mieli johtaa
iankaikkiseen elämään? Mitä tarkoittaa lihallinen mieli? Miten lihallinen
mieli johtaa hengelliseen kuolemaan? Miten me voimme olla mieleltämme
hengellisempiä?

f. ”nautittava siitä, mikä ei katoa” (2. Ne. 9:50–51). Mikä on sellaista, mikä ei
katoa? Miten me voimme nauttia siitä?

g. muistettava Jumalan sanat (2. Ne. 9:52). Miten Jumalan sanojen muistami-
nen auttaa meitä saamaan kaikki sovituksen siunaukset? (Ks. 3. Ne. 15:1.)

h. rukoiltava alati ja kiitettävä (2. Ne. 9:52). Miten taivaallisen Isämme rukoile-
minen ja kiittäminen on auttanut teitä pääsemään lähemmäksi Häntä ja
Hänen Poikaansa?

2. Tietyt asenteet ja teot estävät meitä saamasta kaikkia sovituksen 
siunauksia.

Lukekaa kohta 2. Ne. 9:27–38 ja keskustelkaa siitä. Selitä, että sen lisäksi, että
Jaakob puhui kaikkien sovituksen siunausten edellytyksistä, hän puhui myös
sellaisista asenteista ja teoista, jotka estävät meitä saamasta näitä siunauksia.

• Millaiset asenteet ja teot estävät meitä saamasta kaikkia sovituksen siunauksia?
(Pyydä luokan jäseniä lukemaan 2. Ne. 9:27–38, jossa on vastauksia tähän
kysymykseen. Tee heidän vastauksistaan yhteenveto tauluun. Keskustelkaa
seuraavista vastauksista.)

a. käskyjen rikkominen ja koetusaikamme hukkaaminen (2. Ne. 9:27). 
Mormonin Kirjassa profeetat puhuvat usein ajastamme maan päällä koetus-
aikana tai koetustilana (2. Ne. 2:21; ks. myös 2. Ne. 2:30; Morm. 9:28).
Miten ihmiset voivat hukata koetusaikansa? (Ks. 2. Ne. 9:38; Al. 34:31–33;
He. 13:38.)

b. oppimisen, rahan ja muiden epäjumalien asettaminen Jumalan edelle
(2. Ne. 9:28–30, 37). Miten tiedon ja rikkauksien tavoittelu estää meitä
saamasta kaikkia sovituksen siunauksia? (Ks. 2. Ne. 9:28, 30, 42.) Missä tilan-
teissa oppiminen ja rikkaudet ovat hyväksi? (Ks. 2. Ne. 9:29; MK Jaak.
2:18–19.)

c. hengellinen kuurous ja sokeus (2. Ne. 9:31–32). Miten ihminen voi olla
hengellisesti kuuro ja sokea? Miten me voimme avata korvamme ja
silmämme evankeliumin totuuksille?

d. sydämen ympärileikkaamattomuus (2. Ne. 9:33). Muinaisessa Israelissa mies,
jota ei ympärileikattu, rikkoi Jumalan kanssa solmitun liiton (1. Moos. 17:11,
14). Mitä siis tämän mukaan tarkoittaa se, että on sydämeltään ympärileik-
kaamaton?

e. valheet, murhat ja haureus (2. Ne. 9:34–36).

3. Herra muistaa kansansa kanssa solmimansa liitot.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta 2. Ne. 10 ja keskustelkaa niistä.

• Jaakob profetoi, että nefiläisten jälkeläiset tuhoutuisivat lihassa epäuskon
tähden ja että Jerusalemissa asuvat juutalaiset ristiinnaulitsisivat Vapahtajan ja
heidät hajotettaisiin heidän syntiensä vuoksi (ks. 2. Ne. 10:2–6). Mitä Herra
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tekee näille ihmisille, kun he uskovat Häneen ja tekevät parannuksen synneis-
tään? (Ks. 2. Ne. 10:2, 7–8, 21–22; ks. myös 1. Ne. 21:15–16; 2. Ne. 9:1–3, 53;
30:2.) Miten tämä soveltuu meihin yksilöinä? (Ks. Moosia 26:22.)

Vanhin Boyd K. Packer opetti: ”Lannistava ajatus siitä, että yksi virhe (tai sarja
virheitä) aiheuttaa sen, että kaikki on ikuisesti liian myöhäistä, ei ole suinkaan
Herralta peräisin. Hän sanoi, että jos me teemme parannuksen, Hän ei ainoas-
taan anna meidän rikkomuksiamme anteeksi vaan unohtaa ne eikä enää
muista syntejämme. (Ks. Jes. 43:25; Hepr. 8:12; 10:17; LK 58:42; Al. 36:19.)”
(”Nuorille naisille ja miehille”, Valkeus, heinäkuu 1989, s. 52.)

• Jaakob sanoi, että hänen kansansa tulee rohkaista mielensä, koska Herra
muistaa liitonkansansa (2. Ne. 10:22–23). Miten me voimme saada lohtua
tiedosta, että Herra muistaa liitonkansansa?

• Mitä Jaakob kehotti kansaansa muistamaan saarnansa päätteeksi? (Ks. 2. Ne.
10:23–24.) Miten me osoitamme valitsevamme ikuisen kuoleman taikka
iankaikkisen elämän tien? (Ks. 2. Ne. 2:26–27.) Mitä tarkoittaa Jumalan
tahtoon sovittautuminen? Miksi on tärkeää muistaa, että me pelastumme 
ainoastaan Jumalan armosta?

Oppiaiheen päätös Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan ääneen kohta 2. Ne. 10:25, jossa on Jaakobin
saarnan päätössanoma. Ilmaise kiitollisuutesi Jeesuksen Kristuksen sovituksesta ja
kehota luokan jäseniä valitsemaan iankaikkisen elämän tie (ks. 2. Ne. 10:23).

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 

oppiaiheessa toista tai kumpaakin näistä ehdotuksista.

1. Laulu

Laulakaa tai lukekaa luokan jäsenten kanssa sanat jostakin Jeesuksen Kristuksen
rakkaudesta kertovasta laulusta, kuten ”Hartaana ja nöyrästi” (MAP-lauluja, 110)
tai ”Rakastaa laumaansa Paimen” (MAP-lauluja, 143).

2. Israelin kokoaminen

• Kuinka Israel kootaan? (Ks. 2. Ne. 10:8–9.)

Presidentti Ezra Taft Benson opetti:

”Aabrahamin jälkeläisten – ja niitä me olemme – tehtävänä on olla lähetyssaar-
naajia ja viedä tämä palvelustehtävä ja pappeus kaikille kansoille (ks. KH Aabr.
2:9). Mooses antoi Joseph Smithille Kirtlandin temppelissä Israelin kokoamisen
avaimet (ks. LK 110:11).

Mikä on se keino, jonka Jumala on suunnitellut tätä kokoamista varten? Se on
se sama keino, joka on tarkoitettu saattamaan maailma vakuuttuneeksi siitä,
että Jeesus on Kristus, että Joseph Smith on Hänen profeettansa ja että
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on tosi. Se on se
pyhä kirjoitus, joka on meidän uskontomme lakikivi.” (Mormonin Kirja ja
Opin ja Liittojen Kirja”, Valkeus, heinäkuu 1987, s. 80.)
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Tavoite Innoittaa luokan jäseniä lukemaan Jesajan profetiat ja auttaa heitä ymmärtä-
mään, kuinka nämä profetiat soveltuvat heidän elämäänsä.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. 2. Ne. 11; 25:1–7. Nefi todistaa Jesajan kirjoitusten tärkeydestä ja opettaa
keinoja, jotka auttavat meitä ymmärtämään niitä.

b. 2. Ne. 12:1–2. Jesaja näkee myöhempien aikojen temppelin ja Israelin 
kokoamisen.

c. 2. Ne. 15:26–29; 21:12. Jesaja profetoi, että Herra pystyttää viirin ja kokoaa
Israelin.

d. 2. Ne. 16; 22; 25:19–30. Jesaja ja Nefi todistavat Vapahtajan lunastusvoi-
masta.

2. Jos seuraavat kuvat ovat saatavilla, valmistaudu käyttämään niitä oppiaiheessa:
Jesaja kirjoittaa Kristuksen syntymästä (62339; Evankeliumiaiheinen kuvasto
113); Suolajärven temppeli (62433; Evankeliumiaiheinen kuvasto 502) ja Jeesus
Kristus (62572; Evankeliumiaiheinen kuvasto 240).

3. Lisätäksesi ymmärrystäsi Jesajan kirjoituksista voit kerrata oppiaiheet 36–40
julkaisusta Vanha testamentti – Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas
(35570 130).

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Lue Moosia 8:17–18. Esitä sitten luokan jäsenille seuraavat kysymykset:

• Mitä näkijä pystyy näkemään? (Menneitä, nykyisiä ja tulevia tapahtumia.)
Miksi näkijät ovat meille hyvin tärkeitä?

Selitä, että koska Jesaja oli näkijä, hän näki näyssä sellaisia tapahtumia kuin
sodan taivaassa, Jerusalemin tuhoutumisen Vapahtajan kuoleman jälkeen,
Harmageddonin taistelun ja Vapahtajan tuhatvuotisen hallituskauden.

Monet Jesajan kirjoituksista vaikuttavat vaikeasti ymmärrettäviltä, koska ne 
viittaavat suureen määrään menneitä ja tulevia tapahtumia, jotka on kuvattu
vertauskuvallisesti. Mutta me voimme oppia ymmärtämään niitä, kun pyrimme
lukemaan ja tutkimaan niitä sitkeästi ja rukoillen. Tässä oppiaiheessa käsitellään
joitakin Jesajan merkittävimpiä kirjoituksia.

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista
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1. Nefi todistaa Jesajan kirjoituksista ja tarjoaa keinoja ymmärtää niitä.

Keskustelkaa kohdista 2. Ne. 11 ja 25:1–7. Kehota luokan jäseniä lukemaan valitut
kohdat ääneen.

• Miksi Nefi piti Jesajan sanoja tärkeinä omassa aikakirjassaan? (Ks. 1. Ne. 19:23;
2. Ne. 11:2–6, 8; 25:3. Pyydä luokan jäseniä lukemaan ääneen eri kohdat.
Kun kukin kohta luetaan, pyydä yhtä luokan jäsentä kirjoittamaan tauluun
viite ja syy siihen, miksi Jesajaa lainataan. Seuraavassa on esimerkki.)

• Miksi nämä syyt ovat tärkeitä meille tänä aikana? Miten Jesajan sanojen
ymmärtäminen auttaa meitä iloitsemaan?

Selitä, että Nefi esitti useita keinoja, jotka voivat auttaa meitä ymmärtämään
paremmin Jesajan kirjoituksia. Mikäli aikaa on, keskustele luokan jäsenten kanssa
näistä keinoista.

1. keino: Sovella kaikkia kirjoituksia itseesi (ks. 1. Ne. 19:23; ks. myös 2. Ne.
11:2, 8). Monet Jesajan profetiat koskettavat myöhempien aikojen tapahtumia.
Kun me näemme näiden profetioiden täyttyvän ja kun osallistumme niiden
toteutumiseen, voimme ymmärtää paremmin Jesajan opetukset ja soveltaa niitä
elämäämme. Esimerkiksi kohdassa 2. Ne. 15 on Jesajan profetia siitä, että Herra
pystyttää viirin kansoille kootakseen Israelin (2. Ne. 15:26). Tämä profetia voi
auttaa meitä ymmärtämään paremmin sen, miten tärkeää on julistaa palautettua
evankeliumia, joka on viiri, joka johtaa kaikki kansat Herran luo.

2. keino: Opi tietämään, ”miten juutalaisten keskuudessa profetoidaan” (2. Ne.
25:1). Jesajan profetiat on kirjoitettu tyylillä, jota juutalaiset olivat tottuneet 
lukemaan ja kuulemaan. Me voimme ymmärtää paremmin Jesajan kirjoituksia,
jos me muistamme, että hän käytti kuvakieltä ja vertauskuvia, jotka olivat tuttuja
hänen aikansa juutalaisille. Esimerkiksi kohdassa 2. Ne. 12:1–3 Jesaja käyttää
sanaa ”vuori” kuvaamaan korkeaa hengellistä paikkaa, ilmoituksen paikkaa ja
paikkaa, jossa voi tuntea Jumalan läheisyyttä, kuten temppeliä.

3. keino: Opi ”tuntemaan Jumalan tuomiot” (2. Ne. 25:3; ks. myös jae 6). Jesaja
näki, kuinka Israelin ja Juudan valtakunnat kärsisivät jumalattomuudestaan,
mutta hän profetoi myös, että heidän siunauksensa palautettaisiin, kun he
tekevät parannuksen ja seuraavat Jeesusta Kristusta. Jesajan kirjoitukset siitä, mitä
Israelille ja Juudalle tapahtui, ja hänen profetiansa tulevasta Israelin huoneen
palautuksesta auttavat meitä ymmärtämään paremmin, kuinka Jumala työskente-
lee meidän elämässämme ja kuinka Hän siunaa kansoja niiden vanhurskauden
mukaan.

MIKSI NEFI LAINASI JESAJAA?

1. Ne. 19:23 saadakseen heidät täydellisemmin
uskomaan Herraan

2. Ne. 11:2–4 esittääkseen toisen todistuksen
Jeesuksesta Kristuksesta

2. Ne. 11:5–6, 8 auttaakseen meitä (lukijoitaan) 
iloitsemaan

2. Ne. 25:3 paljastaakseen Jumalan tuomiot
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4. keino: Tunne ”sikäläiset [Jerusalemin] seudut” (2. Ne. 25:6). Israelin maantie-
teen ja paikannimien tuntemus auttaa meitä ymmärtämään paremmin Jesajan
profetioita Israelin ja Juudan valtakunnista ja niitä uhkaavista kansakunnista.
Esimerkiksi kohdassa 2. Ne. 20:28–34 Jesaja nimesi kaupungit, joiden kautta assy-
rialaisten armeija kulkisi ja kuinka se pysäytettäisiin juuri ennen kuin se pääsisi
Jerusalemiin. Kävi juuri niin kuin Jesaja ennusti.

5. keino: Ole täynnä profetian henkeä (ks. 2. Ne. 25:4).

• Mikä on profetian henki? (Ks. Ilm. 19:10.) Miten me voimme saada sen?
Kuinka profetian henki voi auttaa meitä ymmärtämään Jesajan opetuksia
Vapahtajasta?

2. Jesaja näkee myöhempien aikojen temppelin ja Israelin kokoamisen.

Lukekaa kohta 2. Ne. 12:1–12 ja keskustelkaa siitä. Jos käytät kuvaa Suolajärven
temppelistä, aseta se nyt esille.

• Miten Suolajärven temppeli täyttää osan Jesajan profetiasta kohdassa 2. Ne.
12:2–3? Mistähän syystä Jesaja kuvasi temppeliä Herran vuoreksi? (Muinaiset
profeetat menivät usein vuorille keskustelemaan Herran kanssa ja saamaan
Häneltä ilmoitusta.) Miten kaikki temppelit voivat olla jumalanpalvelusvuo-
riamme?

Tähdennä ajatusta, että Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkko on perustettu vuorten huipuille ja että on rakennettu temppeleitä,
joihin ihmiset voivat mennä oppimaan siitä, mikä on Herran.

• Jesaja kuvaili temppeleitä paikoiksi, jotka turvaavat ja suojaavat helteeltä ja
rajuilmalta (2. Ne. 14:6). Millaisia hengellisiä rajuilmoja me koemme tässä
elämässä? Kuinka temppeli voi suojata meitä näiltä rajuilmoilta?

• Miten me myöhempien aikojen pyhinä autamme Jumalan valtakunnan 
perustamisessa maan päälle kuten kohdassa 2. Ne. 12:3–5 sanotaan? 
(Ks. LK 133:7–14.)

• Jesaja kehotti Jaakobin huonetta vaeltamaan Herran valkeudessa eikä kulke-
maan harhaan kukin pahoille teilleen (ks. 2. Ne. 12:5). Mitä erityisiä syntejä
mainitaan kohdassa 2. Ne. 12:7–12? Miten nämä synnit ilmenevät yhä
nykyään? Miten me voimme välttää näitä ansoja ja vaeltaa valkeudessa?

3. Jesaja profetoi, että Herra pystyttää viirin ja kokoaa Israelin.

Lukekaa kohdat 2. Ne. 15:26–29 ja 21:12 ja keskustelkaa niistä.

• Jesaja profetoi, että Herra pystyttäisi viirin kansoille (ks. 2. Ne. 15:26; ks. myös
2. Ne. 21:12). Mikä on viiri? (Lippu tai muu vastaava merkki.) Mitä Jesaja sanoi
tapahtuvan, kun tämä viiri pystytettäisiin? (Ks. 2. Ne. 15:26–29.)

• Ilmestyessään Joseph Smithille enkeli Moroni sanoi, että Jesajan luku 11
(lainattu kohdassa 2. Ne. 21) oli täyttymässä (KH J. S. Hist. 40). Miten Jeesuksen
Kristuksen palautettu evankeliumi on viiri kaikille kansoille? (Ks. LK 64:41–43;
105:39; 115:4–6.)

• Miten profetia, että kansat kerätään yhteen, täyttyy tänä aikana? (Ks. 2. Ne.
21:12. Lähetyssaarnaajat kulkevat kaikkialla maailmassa opettamassa evankeliu-
mia ja keräävät ihmisiä totuuden ääreen.) Miten jokainen meistä voi auttaa
tämän profetian täyttymisessä?
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4. Jesaja ja Nefi todistavat Jeesuksen Kristuksen lunastusvoimasta.

Lukekaa valitut jakeet kohdista 2. Ne. 16; 22 ja 25:19–30 ja keskustelkaa niistä.
Jos käytät kuvaa, jossa Jesaja kirjoittaa Kristuksen syntymästä, ja kuvaa 
Jeesuksesta Kristuksesta, aseta ne nyt esille.

• Toisen Nefin kirjan luvussa 16 on Jesajan muistiin merkitsemä näky, jossa hän
näki Herran. Miten Jesaja kuvaili tämän näyn ympäristöä? (Ks. 2. Ne. 16:1–4.)
Miltä Jesajasta tuntui olla Herran läheisyydessä? (Ks. 2. Ne. 16:5.)

• Mitä kuvasi se, että enkeli kosketti Jesajan huulia hehkuvalla hiilellä? 
(Ks. 2. Ne. 16:6–7. Jesaja sai syntinsä anteeksi.) Kuinka Jesaja reagoi kuullessaan
Herran äänen? (Ks. 2. Ne. 16:8.) Missä muualla pyhissä kirjoituksissa on
käytetty aivan samoja sanoja? (Ks. KH Aabr. 3:27.) Milloin meidän ehkä pitää
antaa Herralle samanlainen vastaus?

• Pyydä luokan jäseniä lukemaan kohta 2. Ne. 22:1–6. Selitä, että näissä jakeissa
on Jesajan kuvaus siitä, kuinka kaikki ihmiset ylistävät Vapahtajaa tuhatvuoti-
sessa valtakunnassa. Mikä tekee teihin vaikutuksen näissä jakeissa? Mitä ”jaloja
töitä” (2. Ne. 22:5) Vapahtaja on tehnyt puolestamme?

• Kehota luokan jäseniä silmäilemään kohtaa 2. Ne. 25:19–30 ja keskustelemaan
Nefin Vapahtajaa koskevasta todistuksesta. Mikä tekee teihin vaikutuksen
Nefin todistuksessa? Kuinka me voimme Nefin tavoin ahkeroida uutterasti
saadaksemme lapsemme uskomaan Kristukseen? (Ks. 2. Ne. 25:23; ks myös
jae 26).

• Nefi opetti, että me pelastumme armosta parhaammekin tehtyämme (ks. 2. Ne.
25:23). Mitä tämä ajatus opettaa meille Jeesuksen Kristuksen armon ja teko-
jemme välisestä suhteesta? (Ks. 2. Ne. 10:24–25; LK 20:29–31.) Miten tämä
ajatus antaa teille rohkeutta tehdä parhaanne?

• Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan kohta 2. Ne. 25:29 ääneen. Miten te
voisitte tällä viikolla noudattaa paremmin Nefin kehotusta palvella Herraa
”kaikesta mielestänne, sielustanne ja voimastanne”? (Voit pyytää luokan
jäseniä miettimään tätä kysymystä mielessään. Siihen ei tarvitse vastata
ääneen.)

Oppiaiheen päätös Sano, että Vapahtaja antoi hyväksyntänsä Jesajan opetuksille sanoessaan näin:
”Käskyn minä annan teille, että teidän on ahkerasti näitä asioita tutkisteltava,
sillä suuria ovat Jesajan sanat” (3. Ne. 23:1).

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 

oppiaiheessa yhtä tai useampaa näistä ehdotuksista.

1. Laulu

Kun käsittelette kohtaa 2. Ne. 15:26, pyydä yhtä luokan jäsentä laulamaan tai
lukemaan sanat laulusta ”Laella kukkulan” (MAP-lauluja, 4). Voit keskustella
luokan jäsenten kanssa siitä, kuinka tämä laulu ylistää sen Jesajan profetian toteu-
tumista, joka koskee evankeliumin palautusta.
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2. Sanoa pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi (2. Ne. 15:20)

• Millä tavoin me voimme muinaisen Israelin tavoin erehtyä sanomaan pahaa
hyväksi ja hyvää pahaksi? (Ks. 2. Ne. 15:20.) Miten me voimme olla varmoja
siitä, että me tunnistamme hyvän ja pahan juuri siksi mitä ne ovat? (Ks. Moro.
7:12–17.)

3. Kuinka Mormonin Kirja lisää ymmärrystämme Jesajasta

Mormonin Kirja on yksi parhaita oppaita, joka auttaa meitä ymmärtämään
Jesajan kirjoituksia. Esitä luokan jäsenille seuraavat keinot, joilla Mormonin Kirja
auttaa meitä ymmärtämään Jesajaa.

a. Mormonin Kirjassa lainataan joko kokonaan tai osittain Jesajan kirjan 66
luvusta 22 lukua, ja siinä on lisähuomautuksia näihin lukuihin. Koska 
Mormonin Kirjan profeetat elivät samoihin aikoihin kuin Jesaja, heidän
huomautuksensa voivat auttaa meitä ymmärtämään hänen opetuksiaan.

b. Jesajan kirjoituksissa, joita lainataan Mormonin Kirjassa, on sanoja, lauseita ja
selityksiä, joita ei ole missään muissa Jesajan kirjan kopioissa.

c. Maailman vanhin tunnettu kopio Jesajan kirjasta löydettiin Kuolleen meren
kääröjen yhteydessä. ”Jesajan käärö” on ajalta 200 eKr. (Bible Dictionary,
”Dead Sea Scrolls”, s. 654). Mutta Mormonin Kirjassa olevat Jesajan kirjan
luvut ovat Nefin ajoilta, suunnilleen 600 eKr. Joseph Smithin käännös 
Mormonin Kirjasta tarjosi maailmalle Jesajan kirjoituksista kopion, joka on
400 vuotta vanhempi kuin Kuolleen meren kääröjen kopio.

d. Koska Jesajan kirjan ensimmäiset 33 lukua eroavat sävyltään viimeisistä 33
luvusta, monet ihmiset uskovat, että kaksi eri ihmistä kirjoitti Jesajan kirjan.
Mormonin Kirjassa lainataan sekä Jesajan kirjan alkupuolta että sen loppu-
puolta ja ilmoitetaan Jesaja niiden kirjoittajaksi ja todistetaan näin hänen
kirjoitustensa autenttisuudesta.
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään, että evankeliumin palautuksen ja 
Mormonin Kirjan opetusten myötä Herra saa aikaan sen, että totuus voittaa
pahan.

Valmistelut Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. 2. Ne. 26. Nefi profetoi Vapahtajan palvelutyöstä nefiläisten keskuudessa. Nefi
näkee myös ylpeyden ja pappisvallan ja kansansa lopullisen tuhon.

b. 2. Ne. 27. Nefi todistaa Mormonin Kirjan esiintulosta osana evankeliumin
palautusta.

c. 2. Ne. 28. Nefi profetoi, että Saatana levittää vääriä oppeja viimeisinä aikoina.
d. 2. Ne. 29–30. Nefi opettaa, miten tärkeä Mormonin Kirja on, sekä niistä

siunauksista, jotka saavat ne, jotka ottavat sen vastaan.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Lue seuraavat vanhin Gene R. Cookin sanat:

”Kun viime kesänä ajoimme hiljaisella erämaan halki kulkevalla valtatiellä, tie
näytti edessäpäin olevan veden peitossa. Lapseni olivat valmiit lyömään kaikki
säästönsä vetoa siitä. Mutta olimme pian sillä kohtaa, eikä siellä ollut pisaraakaan
vettä. Mikä harha!

Kuinka paljon tässä elämässä onkaan sellaista, mikä näyttää olevan niin ja niin,
mutta onkin yhtäkkiä päinvastoin. Saatana toimii siten. Hän on harhan mestari.
Hän luo harhanäkyjä ja pyrkii johtamaan harhaan, heikentämään ja kääntämään
myöhempien aikojen pyhien voiman ja huomion pois Jumalan puhtaasta totuu-
desta.” (”Hengellisiä ohjeita vanhurskauden opettajille”, Valkeus, lokakuu 1982,
s. 48–49.)

• Mikä on harha? (Jotakin, joka pettää tai johtaa harhaan.) Mitä harhoja Saatana
käyttää johtaakseen ihmisiä harhaan? Kuinka me voimme erottaa nämä harhat
totuudesta?

Selitä, että tässä oppiaiheessa käsitellyt luvut sisältävät voimallisia profetioita
viimeisistä päivistä. Nefi profetoi ihmisistä, joita Saatana pettäisi ja jotka lankeai-
sivat pois totuudesta. Mutta hän näki myös evankeliumin palautuksen ja ne
siunaukset, joita vanhurskaat saisivat. Tässä oppiaiheessa käsitellään näitä profeti-
oita ja autetaan meitä ymmärtämään, kuinka voimme välttää Saatanan valheiden
petollisuuden ja pysyä uskollisina totuudelle.

Huomion 
herättäminen
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Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

1. Nefi profetoi Vapahtajan palvelutyöstä nefiläisten keskuudessa.

Keskustelkaa kohdasta 2. Ne. 26. Kehota luokan jäseniä lukemaan valitut jakeet
ääneen. Selitä, että Nefi näki, että ennen kuin Vapahtaja kävisi nefiläisten luona,
olisi suuria sotia ja riitaisuuksia monen sukupolven ajan (2. Ne. 26:1–2). Hän
profetoi, että Kristuksen kuoleman ja nefiläisten luona käynnin välisenä aikana
jumalattomat tuhoutuisivat (2. Ne. 26:3–7).

• Kuinka Nefi kuvasi niitä, jotka säästyisivät Vapahtajan tullessa? 
(Ks. 2. Ne. 26:8.) Miksi nämä samat ominaisuudet ovat tärkeitä meille tänä
aikana? Kuinka vanhurskaita nefiläisiä ja heidän jälkeläisiään siunattiin? 
(Ks. 2. Ne. 26:9.)

• Nefi profetoi, että neljän rauhassa ja vanhurskaudessa elävän sukupolven
jälkeen hänen kansansa kohtaisi pikaisen hävityksen (ks. 2. Ne. 26:10).
Mikä aiheuttaisi tämän hävityksen? (Ks. 2. Ne. 26:10–11.) Miksi ylpeys on niin
vakava synti? Miten me voimme pitää Herran Hengen elämässämme?

• Kuinka Nefi kuvaili tapaa, jolla Saatana johtaa ihmiset tuhoon? (Ks. 2. Ne.
26:22. Voit selittää, että pellavaköysi on tehty ohuista, kevyistä säikeistä.)
Millä tavoin Saatana käyttää pellavanpehmeitä köysiä ennen kuin sitoo
ihmiset vahvoilla köysillä?

• Miten Nefi kuvasi tapaa, jolla Vapahtaja johtaa ihmiset pelastukseen? 
(Ks. 2. Ne. 26:23–27, 33.) Kuinka me voimme auttaa muita pääsemään osalli-
siksi pelastuksesta? (Ks. 2. Ne. 26:24.)

• Nefi varoitti pappisvallasta. Mitä on pappisvalta? (Ks. 2. Ne. 26:29; Al. 1:16.)
Mitä esimerkkejä pappisvallasta näkyy maailmassa nykyään? Kuinka me
voimme toimia näitä voimia vastaan? (Ks. 2. Ne. 26:30–31; 3. Ne. 18:24; Moro.
7:45–47.)

2. Nefi todistaa Mormonin Kirjan esiintulosta.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta 2. Ne. 27 ja keskustelkaa niistä.

• Luku 27 sisältää lisää profetioita viimeisistä päivistä. Mitkä kohdassa 2. Ne. 27
kuvatut tapahtumat ovat täyttyneet tässä armotaloudessa? (Pyydä luokan
jäseniä silmäilemään muutaman minuutin ajan kohtaa 2. Ne. 27:6–35. Voit
jakaa luokan ryhmiin ja pyytää jokaista ryhmää keskittymään eri jakeisiin. Tee
yhteenveto heidän vastauksistaan tauluun. Seuraavassa on joitakin vastauksia
sekä keskustelukysymyksiä osallistumisen edistämiseksi.)

a. Muinainen kirja luovutettaisiin miehelle kääntämistä varten (2. Ne. 27:9).
Mikä oli tämä kirja? (Ks. 2. Ne. 27:6.) Mistä syystä Herra valitsi nuoren, oppi-
mattoman miehen kääntämään Mormonin Kirjan? (Ks. 2. Ne. 27:19–23.)

b. Osa kirjan sanoista näytettäisiin oppineelle miehelle, joka pyytäisi nähdä
kirjan (2. Ne. 27:15). Mikä tapahtuma profetoitiin näissä jakeissa? (Ks. J. S.
Hist. 63–65.) Miksi oppinut halusi nähdä kirjan? (Ks. 2. Ne. 27:16.) Millä
tavoin Mormonin Kirja on sinetöity niiltä, jotka etsivät maailman kunniaa?

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista
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c. Todistajat todistaisivat Mormonin Kirjan totuudesta (2. Ne. 27:12–14). Miksi
on tärkeää, että todistajat näkevät levyt? (Ks. Et. 5:2–4; ks. myös 2. Kor. 13:1.)

d. Mormonin Kirjan voima ilmenisi ihmisten elämässä (2. Ne. 27:26, 29–30,
35). Mitä muutoksia olette nähneet omassa tai muiden elämässä Mormonin
Kirjan ansiosta?

3. Nefi profetoi, että Saatana levittää vääriä oppeja viimeisinä päivinä.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta 2. Ne. 28 ja keskustelkaa niistä.

• Nefi profetoi, että viimeisinä päivinä ihmiset kieltäisivät Jumalan voiman
ja opettaisivat vääriä, onttoja ja hulluja oppeja (2. Ne. 28:3–9; ks. myös 
2. Ne. 26:20–21). Miten tämä ilmeni Joseph Smithin aikaan? (Ks. J. S. Hist. 5–6,
19, 21.) Miten tämä ilmenee nykyisin?

• Miten Nefi kuvaili vääriä oppeja, joita ihmiset käyttäisivät puolustellakseen
syntiä? (Ks. 2. Ne. 28:7–9.) Miten ihmiset puolustelevat syntejä nykyisin?
Mitä vaaroja on siinä, ettei välitä pienten syntien tekemisestä? (Ks. 2. Ne. 28:8.)

• Nefi näki myös, että viimeisinä päivinä ihmiset täyttyisivät ylpeydellä (2. Ne.
28:12–15). Mihin nefiläisten ylpeys lopulta johtaisi? (Ks. 2. Ne. 26:10–11.)
Miten ylpeys on hengellisen kasvumme kompastuskivi? Kuinka me voimme
voittaa ylpeyden?

• Nefi opetti, että ylpeys johtaisi monet rosvoamaan köyhiä (2. Ne. 28:13). Miten
hienojen vaatteiden tai muiden ylellisyyksien himo saa meidät laiminlyömään
köyhät? Miten me voimme auttaa niitä, jotka ovat vähemmän onnekkaita niin
fyysisesti kuin hengellisestikin?

• Miten monet Nefin mukaan suhtautuisivat Herran sanaan viimeisinä päivinä?
(Ks. 2. Ne. 28:20, 28.) Miksi Jumalan sanat nostattavat usein ”vihaan sitä
vastaan, mikä hyvää on”?

• Nefi profetoi, että Saatana tyynnyttäisi ihmiset ja tuudittaisi ”heidät lihalliseen
turvallisuuden tunteeseen” (2. Ne. 28:21). Mikä on lihallinen turvallisuuden-
tunne? Lihallinen turvallisuuden tunne tarkoittaa sitä, että noudattaa lihan
haluja tai luottaa maallisiin tavaroihin tai ajatuksiin.) Kuinka lihallinen turval-
lisuudentunne estää meitä tekemästä parannusta? Mitä ilmaisu ”johdattaa
heidät varoen” (2. Ne. 28:21) kertoo Saatanan taktiikasta?

Vanhin James E. Faust esitti seuraavanlaisen vertauksen: ”Thomas R. Rowan on
sanonut – –: ’Kirjailija ja kommentaattori Malcolm Muggeridge kertoi kerran
sammakoista, jotka kuolivat vastustelematta, kun ne keitettiin elävältä vesikat-
tilassa. Miksi ne eivät panneet vastaan? Koska vesi oli haaleaa, kun ne pantiin
kattilaan. Sitten lämpötilaa nostettiin aivan vähän – – sitten vielä vähän – – ja
niin edelleen. Muutos oli niin vähittäinen, melkein huomaamaton, että
sammakot sopeutuivat uuteen ympäristöönsä, kunnes oli liian myöhäistä.
Tärkeä asia, jonka herra Muggeridge halusi tuoda esille, ei koskenut samma-
koita vaan meitä ja sitä, kuinka meillä on taipumus hyväksyä paha, kunhan se
ei tule meille yhtäkkisenä järkytyksenä. Meillä on taipumus hyväksyä jokin,
mikä on moraalisesti väärin, jos se on vain hiukan enemmän väärin kuin se,
minkä me jo hyväksymme.’ (National Press Club Forum)”

Vertauksen esitettyään vanhin Faust sanoi: ”Muinaiset profeetat ennustivat
tämän vähittäisen muutoksen.” (”Pyhän Hengen lahja – varma kompassi”,
Valkeus, heinäkuu 1989, s. 27–28.)
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• Kuinka Nefi kuvasi keinoja, joilla Saatana imartelisi ihmisiä? (Ks. 2. Ne. 28:22.)
Mistähän syystä Saatana haluaa meidän uskovan, ettei paholaista eikä helvettiä
ole olemassa? Miten Mormonin Kirjan tutkiminen auttaa meitä olemaan
hengellisesti valppaita ja välttämään lepäämistä Siionin hyvyydessä? (Ks. 2. Ne.
28:24.)

Presidentti Ezra Taft Benson sanoi: ”Mormonin Kirja paljastaa Kristuksen 
viholliset. Se saattaa häpeään väärät opit ja sovittaa riidat. (Ks. 2. Ne. 3:12.)
Se vahvistaa Kristuksen nöyriä seuraajia paholaisen pahoja suunnitelmia,
menettelytapoja ja nykyaikaisia suunnitelmia vastaan. Mormonin Kirjassa
esiintyvät luopumukset ovat tyypiltään samanlaisia kuin ne, joita meillä
nykyään on. Loppumattomassa tiedossaan Jumala on muovannut Mormonin
Kirjan sellaiseksi, että me voisimme nähdä virheet ja tietää, kuinka taistella
aikamme vääriä kasvatuksellisia, poliittisia, uskonnollisia ja filosofisia 
katsomuksia vastaan.” (”Mormonin Kirja on Jumalan sanaa”, Valkeus,
elokuu 1975, s. 44–45.)

4. Nefi opettaa, miten tärkeä Mormonin Kirja on. 

Lukekaa valitut jakeet kohdasta 2. Ne. 29–30 ja keskustelkaa niistä.

• Miksi jotkut ihmiset hylkäävät Mormonin Kirjan viimeisinä päivinä? 
(Ks. 2. Ne. 29:3; ks. myös 2. Ne. 28:29.) Miksi meidän tulee tutkia Mormonin
Kirjaa Raamatun lisäksi? (Ks. 2. Ne. 29:4–14; ks. myös 2. Ne. 28:30.)

• Nefi profetoi, että Mormonin Kirja auttaa pakanoita (2. Ne. 30:3), Lehin jälke-
läisiä (2. Ne. 30:3–6) ja juutalaisia (2. Ne. 30:7) uskomaan, että Jeesus Kristus
on Vapahtaja. Kuinka nämä profetiat ovat alkaneet täyttyä?

Oppiaiheen päätös Selitä, että tutkimalla Mormonin Kirjaa ja elämällä evankeliumin mukaan me
saamme voimaa voittaa Saatanan pettävät harhat ja saamme ohjausta, kun
pyrimme pysymään suoralla ja kaidalla polulla. Kehota luokan jäseniä tutkimaan
Mormonin Kirjaa yksinään ja perheissään, niin että he voivat saada Herran
vanhurskaille lupaamat siunaukset.

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 

oppiaiheessa toista tai kumpaakin näistä ehdotuksista.

1. Suuri jako kansan keskuudessa (2. Ne. 30:10)

• Nefi profetoi, että ennen tuhatvuotista valtakuntaa Herra ”panee toimeen
suuren jaon kansan keskuudessa” (2. Ne. 30:10). Miten Nefi kuvasi tätä jakoa?
(Ks. 2. Ne. 30:10.) Mitä siunauksia vanhurskaat saavat tuhatvuotisessa valtakun-
nassa? (Ks. 2. Ne. 30:12–18.)
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2. Nuorten toiminta

Näytä luokan jäsenille kolmea optista harhaa, jotka ovat tällä sivulla (jos mahdol-
lista, voit kopioida harhat jokaiselle luokan jäsenelle). Keskustelkaa luokan jäsen-
ten kanssa kuvioiden alla olevista kysymyksistä. (Kuviossa 1 viivat A ja B ovat
samanpituiset. Kuvioissa 2 ja 3 keskimmäinen piikki ei kosketa kahta muuta
piikkiä.) Kun olette muutaman minuutin ajan keskustelleet näistä harhoista, esitä
seuraavat kysymykset:

Millä tavoin nämä kuviot ovat pettäviä? Mitä harhakuvia Saatana käyttää eksyt-
tääkseen meitä? Miten me voimme nähdä tai ymmärtää totuuden?

Kuvio 1

A B

Kumpi on pidempi, A vai B?

Kuvio 2

Missä keskimmäiset piikit ovat kiinni?

Kuvio 3
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään Kristuksen oppi ja saamaan suurempi halu
kiiruhtaa eteenpäin Hänen sanoistaan iloiten.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. 2. Ne. 31:1–18. Nefi opettaa Kristuksen oppia. Hän opettaa, että Jeesus 
kastettiin kaiken vanhurskauden täyttämiseksi ja että meidän on mentävä
kasteelle ja seurattava Häntä. Hän opettaa myös, mitä siunauksia Pyhä
Henki tuo ja millainen voima Hänellä on.

b. 2. Ne. 31:19–21. Nefi opettaa, että meidän on kiiruhdettava eteenpäin ja
kestettävä loppuun saakka.

c. 2. Ne. 32. Nefi puhuu siitä, miten tärkeää on iloita Kristuksen sanoista ja
rukoilla aina.

d. 2. Ne. 33. Nefi julistaa, että ihmiset uskovat hänen sanoihinsa, jos he
uskovat Kristukseen. Hän varoittaa, että meidät tuomitaan sen mukaan,
otammeko me vastaan hänen sanansa vai hylkäämmekö me ne.

2. Lisälukemista: Moro. 7:13–17; LK 20:37, 71–74.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Pyydä luokan jäseniä kuvailemaan juhla-ateriaa. Millaisia ruokia tarjottaisiin?
Miten juhla-ateria eroaa tavallisesta ateriasta? Kun olette keskustelleet aiheesta
jonkin aikaa, pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan kohta 2. Ne. 32:3 alkaen sa-
noista ”Sen tähden minä sanoin teille”. Kerro luokalle, että Herra on kutsunut
meidät juhla-aterialle – sellaiselle aterialle, jonka avulla saamme iankaikkisen
elämän. Tässä oppiaiheessa käsitellään Nefin opetuksia siitä, kuinka voimme elää
Kristuksen opin mukaan ja iloita Hänen sanoistaan kuin juhla-ateriasta.

Nefi on yksi kaikkien aikojen uskollisimmista Jumalan pojista. Perheriidoista,
sodista ja muista koettelemuksista huolimatta hän rakasti Herraa koko sydämes-
tään. Hän oli täynnä uskoa, intoa ja vilpittömyyttä, eikä hän koskaan horjunut
kuuliaisuudestaan. Kun tutkitte valittuja lukuja, muistakaa, että näissä luvuissa
on Nefin viimeisiä sanoja.

1. Nefi opettaa Kristuksen oppia.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta 2. Ne. 31:1–18 ja keskustelkaa niistä. Sano, että
Nefi aloitti viimeiset kirjoituksensa sanomalla, että hän puhuisi ”Kristuksen
opista” (2. Ne. 31:2). Pyydä luokan jäseniä miettimään tätä ilmausta ja sitä, mitä
se voisi merkitä, kun he keskustelevat luvusta 31. Selitä, että kysyt myöhemmin
oppitunnilla heidän ajatuksiaan siitä, mitä Kristuksen oppi on.

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista
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herättäminen
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• Nefi aloitti muistuttamalla ihmisille, että hän oli aiemmin puhunut Jeesuksen
kasteesta (2. Ne. 31:4). Miksi Jeesus kastettiin? (Ks. 2. Ne. 31:5.) Kuinka Hän
täytti kaiken vanhurskauden menemällä kasteelle? (Ks. 2. Ne. 31:6–7. Voit selit-
tää, että presidentti Joseph F. Smith sanoi, että kaiken vanhurskauden täyttämi-
nen on lain täyttämistä [julkaisussa Conference Report, huhtikuu 1912, s. 9].)

• Mitä muita syitä kohdan 2. Ne. 31:9 mukaan oli Jeesuksen kasteeseen? Miksi
me tarvitsemme kasteen? (Pyydä luokan jäseniä lukemaan kohdat 2. Ne. 31:13,
17 sekä LK 20:37, 71–74, joissa on vastauksia tähän kysymykseen. Tee vastauk-
sista yhteenveto tauluun. Seuraavassa on joitakin vastauksia.)

a. saadaksemme Pyhän Hengen lahjan (2. Ne. 31:13)
b. saadaksemme syntimme anteeksi (2. Ne. 31:17)
c. päästäksemme portista polulle, joka johtaa iankaikkiseen elämään 

(2. Ne. 31:17)
d. saadaksemme jäsenyyden Herran kirkossa (LK 20:37, 71–74).

• Nefi kehotti kansaansa seuraamaan ”Poikaa vakaalla sydämellä lankeamatta
ulkokultaisuuteen ja petollisuuteen Jumalan edessä” (2. Ne. 31:13). Mitä mieles-
tänne tarkoittaa se, ettei lankea ulkokultaisuuteen eikä petollisuuteen Jumalan
edessä? Miten Pojan seuraaminen ”vakaalla sydämellä” auttaa meitä välttä-
mään ulkokultaisuutta ja petollisuutta?

• Minkä lahjan me saamme, kun me osoitamme halukkuutemme seurata 
Vapahtajaamme kasteen veteen? (Ks. 2. Ne. 31:13.) Miten Nefi kuvaili sitä
tapaa, jolla ihminen voi puhua mentyään kasteelle ja saatuaan Pyhän Hengen
lahjan? (Ks. 2. Ne. 31:13.) Mitä enkelten kielellä puhuminen tarkoittaa? 
(Ks. 2. Ne. 32:2–3. Se tarkoittaa sitä, että puhuu Kristuksen sanoja Pyhän
Hengen voimalla.) Missä tilanteissa me voimme saada siunauksen puhua
enkelten kielellä? (Mahdollisia vastauksia: kun opetamme tai todistamme ystä-
ville ja perheenjäsenille, pitäessämme puhetta kirkossa tai rukoillessamme.)

• Nefi opetti myös, että kasteen jälkeen me saamme syntimme anteeksi ”tulella
ja Pyhällä Hengellä” (2. Ne. 31:17). Mistähän syystä Nefi käytti sanaa ”tuli”
kuvatessaan tätä prosessia? (Aivan samalla tavoin kuin tuli puhdistaa, Pyhä
Henki puhdistaa synnistä ne, jotka tekevät vilpittömän parannuksen ja
menevät kasteelle.)

• Nefi opetti, että Pyhä Henki ”todistaa Isästä ja Pojasta” (2. Ne. 31:18). Miksi on
välttämätöntä, että me saamme todistuksen Isästä ja Pojasta Pyhän Hengen
kautta?

• Miten voimme saada Pyhän Hengen todistuksen? (Ks. LK 8:2 sekä seuraava
lainaus.) Miksi on tärkeää ymmärtää, kuinka Pyhä Henki puhuu meille? 
(Ks. 2. Ne. 32:5.)

Presidentti Boyd K. Packer opetti: ”Pyhä Henki puhuu äänellä, jonka tunnette
pikemminkin kuin kuulette. Sitä kuvataan hiljaiseksi ääneksi.” (”Henkilökohtai-
nen ilmoitus – lahja, koe ja lupaus”, tammikuu 1995, s. 59.)

Huom: Kirkon jäsenet tuntevat monta kertaa Hengen vaikutuksen mutta eivät
tiedä, että heidän kokemansa tunteet ovat Pyhän Hengen vaikutusta. Kun vuoden
aikana tunnet Hengen vaikutuksen oppitunnilla, voit keskeyttää oppiaiheen ja
kertoa tunteistasi luokan jäsenille. Selitä, että he eivät ehkä tunne Hengen vaiku-
tusta täsmälleen samalla tavoin kuin sinä mutta että Hengen vaikutus tuo rauhaa
ja iloa.
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2. Nefi opettaa, että meidän on kiiruhdettava eteenpäin ja kestettävä
loppuun saakka.

Lukekaa kohta 2. Ne. 31:19–21 ja keskustelkaa siitä. Selitä luokan jäsenille, että
Nefi opetti, että kaste on portti, josta astutaan iankaikkiseen elämään johtavalle
suoralle ja kaidalle polulle. Hän opetti myös, mitä tällä polulla kulkeminen
tarkoittaa.

• Minkä kysymyksen Nefi esitti kohdasssa 2. Ne. 31:19? Mikä on vastaus tähän
kysymykseen? (Ks. 2. Ne. 31:19–20.) Mitä eteenpäin kiiruhtaminen tarkoittaa?
(Sitä, että jatkaa matkaa päättäväisesti vastoinkäymisistä ja häiriötekijöistä
huolimatta.) Millaiset asiat voivat estää meitä kiiruhtamasta eteenpäin? Miksi
eteenpäin kiiruhtaminen kuuluu tärkeänä osana kestämiseen loppuun saakka?

• Mitä tarkoittaa kestävyys Kristuksessa? (Ks. 2. Ne. 31:20.) Miten Kristuksen
seuraaminen auttaa meitä saamaan täydellisen toivon rakkauden [po. kirkkau-
den]? Miten me voimme auttaa toinen toistamme pyrkimyksissämme kiiruhtaa
eteenpäin? Miten me voimme auttaa uusia kirkon jäseniä, kun he aloittavat
matkansa polulla?

Presidentti Gordon B. Hinckley opetti: ”Kasvavan käännynnäismäärän myötä
meidän täytyy yhä voimakkaammin ponnistella auttaaksemme heitä, kun he
etsivät tietään. Jokainen heistä tarvitsee kolmea asiaa: ystävää, tehtävää ja sitä,
että heitä ravitaan ’Jumalan hyvällä sanalla’ (Moro. 6:4). Näiden asioiden 
tarjoaminen on meidän velvollisuutemme ja oikeutemme.” (”Käännynnäisiä
ja nuoria miehiä”, Valkeus, heinäkuu 1997, s. 47.)

• Miten määrittelisitte Kristuksen opin Nefin opetusten perusteella kohdassa
2. Ne. 31? (Ks. 2. Ne. 31:13, 15; ks. myös 3. Ne. 11:31–40. Mahdollisia vastauksia:
usko Kristukseen, parannus, kaste, Pyhän Hengen lahjan saaminen ja kestämi-
nen loppuun saakka.)

3. Nefi puhuu siitä, miten tärkeää on iloita Kristuksen sanoista.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta 2. Ne. 32 ja keskustelkaa niistä.

• Kohdassa 2. Ne. 32 Nefi antoi lisää ohjeita siitä, mitä meidän on tehtävä,
kun olemme astuneet iankaikkiseen elämään johtavalle polulle (2. Ne. 32:1–3).
Mitä erityisiä ohjeita annetaan jakeessa 3? Mistä lähteistä me saamme 
Kristuksen sanat?

• Miten me mielestänne voimme iloita näistä sanoista? (Ks. seuraavaa lainausta.)
Miten iloitseminen eroaa lukemisesta tai jopa tutkimisesta? Kuinka me
voimme auttaa muita iloitsemaan?

Vanhin Neal A. Maxwell sanoi: ”Meidän on iloittava Kristuksen sanoista
pyhissä kirjoituksissa ja niistä, jotka tulevat meille elävien profeettojen kautta.
Pelkkä satunnainen näykkiminen ei riitä. (Ks. 2. Ne. 31:20 ja 32:3.) Iloitsemi-
nen tarkoittaa sitä, että me nautimme niistä innokkaasti ja riemuiten ja sydä-
memme kyllyydestä – ei sitä, että ahmimme suuria määriä ajattelemattomassa
nälässä vaan että nautimme kiitollisina ja iloiten erinomaisen aterian, joka on
huolella ja rakastaen valmistettu – – vuosisatojen kuluessa.” (Wherefore Ye Must
Press Forward [1977], s. 28.)

• Minkä lupauksen Nefi antoi Kristuksen sanoista? (Ks. 2. Ne. 32:3.) Miten olette
huomanneet tämän pitävän paikkansa?
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• Nefi opetti, että Henki opettaa eli kehottaa ihmistä rukoilemaan (2. Ne. 32:8).
Miksi on tärkeää, että me rukoilemme, ennen kuin me teemme mitään
Herralle? (Ks. 2. Ne. 32:9.) Miten teitä on siunattu, kun olette noudattaneet tätä
neuvoa?

4. Nefi julistaa, että ihmiset uskovat hänen sanoihinsa, jos he uskovat 
Kristukseen.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta 2. Ne. 33 ja keskustelkaa niistä. Selitä, että tässä
luvussa on Nefin todistus hänen sanojensa todenperäisyydestä ja niiden merki-
tyksestä kaikille ihmisille.

• Miksi Nefin sanat ovat suuriarvoisia? (Ks. 2. Ne. 33:3–5.) Kuinka me voimme
oppia näiden sanojen arvon? Kuinka me voimme tietää, että Nefin sanat ovat
tosia? (Ks. 2. Ne. 33:10; ks. myös Moro. 7:13–17.)

• Nefi sanoi, että me seisomme hänen kanssaan silmätysten hänen tuomioistui-
mensa edessä (2. Ne. 33:11). Miten Nefin sanat tuomitsevat meidät viimeisenä
päivänä? (Ks. 2. Ne. 33:14. Jos me hylkäämme nämä sanat tai emme noudata
niiden periaatteita, niin meidät hävitetään Herran kasvojen edestä.)

• Nefin viimeisiin muistiinmerkittyihin sanoihin sisältyy julistus ”sillä näin
Herra on käskenyt minun tehdä, ja minun täytyy totella” (2. Ne. 33:15).
Miksi tämä on sopiva lopetus Nefin kirjoituksiin? Mitä sellaista olette oppineet
Nefin esimerkin perusteella, mikä voi auttaa teitä, kun pyritte olemaan 
kuuliaisempia?

Oppiaiheen päätös Tee jälleen yhteenveto Kristuksen opista, johon sisältyvät usko Kristukseen,
parannus, kaste, Pyhän Hengen lahjan saaminen ja kestäminen loppuun saakka.

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

Lisäopetusoehdotus Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 
oppiaiheessa tätä ehdotusta.

Ymmärrystä haittaavien esteiden voittaminen

• Lukekaa kohta 2. Ne. 32:7 ja keskustelkaa siitä. Miksi Henki esti Nefiä puhu-
masta? Miten tässä jakeessa mainitut ongelmat ovat edelleenkin näkyvissä?
Kuinka me voimme auttaa toinen toistamme välttämään näitä ansoja?
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä tuntemaan suurempaa halua pitää kutsumuksensa
kunniassa, olla moraalisesti puhtaita ja kutsua muita tulemaan Kristuksen tykö.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden
johdosta:

a. MK Jaak. 1. Jaakob pitää kunniassa Herralta saamansa kutsumuksen julistaa
parannusta kansalle.

b. MK Jaak. 2–3. Jaakob varoittaa rakkaudesta rikkauksiin, ylpeydestä ja siveet-
tömyydestä. Hän lupaa puhdassydämisille, että Jumala antaa heille lohdun
heidän vaivoistaan, kun he kääntävät katseensa Häneen, ottavat vastaan
Hänen sanansa ja rukoilevat uskossa.

c. MK Jaak. 4. Jaakob todistaa Jeesuksen Kristuksen sovituksesta. Hän varoittaa
ihmisiä suuntaamasta katsettaan yli maalin.

2. Jos käytössäsi on Perheilta – kuvanauha perheiltojen avuksi, voit valmistautua
näyttämään 6 minuuttia kestävän osuuden ”Parannus: ei koskaan ole liian
myöhäistä”.

3. Jos käytät toimintaehdotusta huomion herättämiseksi, tuo luokkaan suuren-
nuslasi (tai piirrä se tauluun ennen oppitunnin alkua).

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Näytä suurennuslasia (tai piirrä se tauluun ennen oppitunnin alkua).

• Mitä suurennuslasi tekee? Mitä etua suurentamisesta on? Miten suurennuslasin
toimintaa voitaisiin verrata kirkon tehtävän pitämiseen kunniassa?

Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan ääneen kohta MK Jaak. 1:17–19. Kehota
muita luokan jäseniä etsimään ilmauksia, jotka kuvailevat sitä, kuinka Jaakob piti
kunniassa Herralta saamaansa kutsumusta. Voit kirjoittaa heidän vastauksensa
tauluun. Mahdollinen luettelo vastauksista:

Huomion 
herättäminen
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a. hän sai tehtävänsä Herralta (MK Jaak. 1:17)
b. hänet vihittiin eli erotettiin tehtävään (MK Jaak. 1:18)
c. hän otti päälleen vastuun (MK Jaak. 1:19)
d. hän opetti Jumalan sanaa kaikella ahkeruudella (MK Jaak. 1:19)
e. hän ahersi kykynsä mukaan (MK Jaak. 1:19).

Selitä, että lähestyessään kuolevaisen elämänsä loppua Nefi antoi nuoremmille
veljilleen Jaakobille ja Joosefille vastuun nefiläisten hengellisestä hyvinvoinnista.
Jaakob tunsi kutsumuksensa painon ja suri kasvavaa ylpeyttä, joka johti hänen
kansansa ahneuteen ja siveettömyyteen. Hän kehotti heitä voimallisesti teke-
mään parannuksen – saattamaan elämänsä sopusointuun Jumalan kanssa sovi-
tuksen kautta. Kehota luokan jäseniä miettimään omia tehtäviään kirkossa ja sitä,
kuinka he voisivat pitää ne paremmin kunniassa.

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

1. Jaakob pitää kunniassa Herralta saamansa kutsumuksen.

Keskustelkaa kohdasta MK Jaak. 1. Kehota luokan jäseniä lukemaan valitut jakeet
ääneen. Selitä, että Jaakob oli Lehin ja Sarian poika, joka syntyi erämaassa.
Hän näki nuoruudessaan Vapahtajan ja hänet asetettiin pappeuteen (2. Ne. 2:4;
6:2; 11:3). Hän sai haltuunsa pienet levyt ja oli Nefin jälkeen kansan hengellinen
johtaja.

• Antaessaan pienet levyt Jaakobille Nefi antoi tälle myös erityisiä ohjeita. Mitä
Nefi käski Jaakobin kirjoittaa näihin levyihin? (Ks. MK Jaak. 1:1–4.) Miksi oli
tärkeää merkitä muistiin nämä tiedot ja säilyttää ne? (Ks. MK Jaak. 1:5–8.) Mitä
nämä jakeet opettavat meille siitä, miksi meidän pitäisi merkitä muistiin
elämämme tapahtumia?

• Jaakob kirjoitti, että hänen kansansa ”oli suuresti rakastanut Nefiä” (MK Jaak.
1:10). Miksi he olivat rakastaneet Nefiä? (Ks. MK Jaak. 1:10.) Millaisia tunteita
teillä on ollut niitä kohtaan, jotka ovat työllään palvelleet teitä?

• Mitä Jaakob tarkoitti sanoessaan, että hän sai kutsumuksensa Herralta ennen
kuin hän opetti kansaa? (MK Jaak. 1:17–18.) Kuinka me saamme kutsumuk-
semme Herralta? (Kun meidät kutsutaan ja erotetaan tehtäviimme.) Kuinka me
saamme tietää, mitä Herra haluaa meidän tekevän kutsumuksessamme?

• Mitä Jaakobin mukaan tapahtuisi, jos hän ja Joosef eivät opettaisi kansaa ahke-
rasti? (Ks. MK Jaak. 1:19.) Miksi on tärkeää, että me pidämme kutsumuksemme
kunniassa? (Jos et käyttänyt toimintaehdotusta huomion herättämiseksi,
keskustelkaa hetki siitä, mitä kutsumuksen kunniassa pitäminen tarkoittaa.)

• Mitä hyviä esimerkkejä olette nähneet kutsumuksen kunniassa pitämisestä?
Kuinka me voimme pitää paremmin kutsumuksemme kunniassa? (Ks. LK
58:26–28.) Kuinka teitä on siunattu, kun olette tehneet parhaanne kutsumuk-
sessanne?

2. Jaakob varoittaa rakkaudesta rikkauksiin, ylpeydestä ja siveettömyydestä.

Keskustelkaa kohdasta MK Jaak. 2–3. Kehota luokan jäseniä lukemaan valitut
jakeet.

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista
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• Alkaessaan saarnata Nefin kansalle Jaakob sanoi, että häntä painoi ”paljon
suurempi huoli ja ahdistus” kuin aikaisemmin (MK Jaak. 2:3). Mikä teki Jaako-
bin sielun murheelliseksi? (Ks. MK Jaak. 2:5–9; ks. myös MK Jaak. 1:15–16.)

• Kuinka aineellisen vaurauden tavoittelusta tuli kompastuskivi Jaakobin päivien
nefiläisille? (Ks. Jaak. 2:12–16.) Kuinka aineellisen runsauden hankkiminen voi
johtaa ylpeyteen? Millä tavoin vaurautta pitäisi käyttää? Minkä neuvon Jaakob
antoi meille, niin että voisimme välttyä käyttämästä vaurauttamme väärin?
(Ks. MK Jaak. 2:17–21.)

Presidentti Spencer W. Kimball opetti:

”Rikkauksien omistaminen ei välttämättä ole synti. Mutta synti voi saada
alkunsa rikkauden tavoittelusta ja käytöstä. – – ’Rahanhimo on kaiken pahan
alkujuuri. Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet
itselleen monenlaista kärsimystä. Mutta sinä, Jumalan ihminen, karta kaikkea
tätä! Pyri nuhteettomaan elämään, hurskauteen ja uskoon, pyri rakkauteen,
kestävyyteen ja lempeyteen.’ (1. Tim. 6:10–11.)

Mormonin Kirjan historia paljastaa havainnollisesti rikastumisen halun turmiol-
lisen vaikutuksen. – – Jos kansa olisi käyttänyt rikkauttaan hyviin tarkoituksiin,
se olisi saanut nauttia vauraudestaan jatkuvasti. Mutta se näytti olevan kykene-
mätön pysyttelemään pitempään sekä rikkaana että vanhurskaana samanaikai-
sesti.” (Ks. Anteeksiantamuksen ihme [MAP-kirkko: Helsinki, 1975], s. 52.)

• Varoitettuaan ihmisiä ylpeydestä ja rakkaudesta rikkauksiin Jaakob kutsui heitä
tekemään parannuksen siveettömästä käytöksestään. Kuinka nefiläiset selitteli-
vät moraalittomuuttaan? (Ks. MK Jaak. 2:23–24.) Miten ihmiset nykyisin yrit-
tävät puolustella siveettömyyttään?

• Miksi on tärkeää olla moraalisesti puhdas? (Ks. MK Jaak. 2:27–29; ks. myös
2. Moos. 20:14; 1. Kor. 6:18–20.) Kuinka seksuaalinen moraalittomuus voi
vaikuttaa synnintekijän perheeseen ja ystäviin ja kaikkiin yhteiskunnan jäse-
niin? (Ks. MK Jaak. 2:31–35; 3:10.) Minkä neuvon ja lohdun Jaakob antoi niille,
joita muiden moraalittomuus oli loukannut? (Ks. MK Jaak. 3:1–2.)

• Mitä ihmisen on tehtävä, että hän saisi anteeksi moraalittomuutensa?

Presidentti Ezra Taft Benson ehdotti viittä vaihetta anteeksiantoon siveettö-
myydestä (”Siveyden laki”, Valkeus, lokakuu 1988, s. 39–40). Keskustelkaa
näistä vaiheista luokan jäsenten kanssa:

”1. Lähtekää heti pois sellaisesta tilanteesta, joka saa tai voi saada teidät 
tekemään syntiä. – – 

2. Pyytäkää Herralta voimaa voittaa kiusaus. – – 

3. Antakaa pappeusjohtajienne auttaa teitä selvittämään rikkomus ja palaa-
maan Herran laumaan. – – 

4. Juokaa jumalallisesta lähteestä ja täyttäkää elämänne myönteisillä 
voimanlähteillä. – – 

5. Muistakaa, että asianmukaisen parannuksen kautta te voitte tulla jälleen
puhtaiksi.”

• Kuinka laamanilaisia Jaakobin mukaan siunattiin siitä, että he olivat moraali-
sesti puhtaita? (Ks. MK Jaak. 3:5–7.) Mitä siunauksia moraalisesta puhtaudesta
koituu?
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3. Jaakob todistaa Jeesuksen Kristuksen sovituksesta.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta MK Jaak. 4 ja keskustelkaa niistä. Jos käytät video-
esitystä ”Parannus: ei koskaan ole liian myöhäistä”, näytä se nyt.

• Kutsuttuaan kansaansa parannukseen Jaakob päätti saarnansa todistamalla
sovituksen kautta tulevasta anteeksiannon toivosta. Kuinka pyhät kirjoitukset
ja profeetat auttavat meitä saamaan todistuksen sovituksesta? (Ks. MK Jaak.
4:4–6.) Kuinka me voimme saada Kristukseen kohdistuvan toivon, josta Jaakob
puhui? (Ks. MK Jaak. 4:10–12.)

• Mitähän tarkoittaa sanonta, että juutalaiset katsoivat yli maalin? (Ks. MK Jaak.
4:14. Juutalaiset iloitsivat saadessaan selittää vaikeita pyhien kirjoitusten
kohtia, mutta vailla uskoa ja Pyhän Hengen apua he eivät pystyneet ymmärtä-
mään niitä. He halveksivat pyhien kirjoitusten selkeitä sanoja ja etsivät pelas-
tusta muilla tavoilla ja muilla keinoin kuin Jeesuksen Kristuksen kautta.)

• Kuinka me saatamme joskus katsoa yli maalin jokapäiväisessä elämässämme?
Kuinka me voimme olla uutterampia muistamaan Vapahtajan merkityksen
elämässämme?

Päätä tämä osuus pyytämällä yhtä luokan jäsentä lukemaan ääneen kohta
Moosia 3:17.

Oppiaiheen päätös Selitä, että Jaakobin opetukset auttavat meitä ymmärtämään, miten tärkeää
on pitää kunniassa kutsumuksemme ja välttää ylpeyttä ja siveettömyyttä.
Tähdentämällä saarnansa lopuksi sovitusta Jaakob opetti, että meidän on luotet-
tava Vapahtajaan.

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 

oppiaiheessa yhtä tai useampaa näistä ehdotuksista.

1. Jaakob tuomitsee moniavioisuuden harjoittamisen ilman lupaa

• Keitä nefiläiset väittivät esimerkeikseen hakiessaan oikeutusta haureudelleen?
(Ks. MK Jaak. 2:23–24.) Miksi Daavid ja Salomo olivat kelvottomia esimerk-
kejä? (Ks. LK 132:38–39. Herra antoi Daavidille ja Salomolle vaimoja ja sivuvai-
moja mutta he tekivät syntiä ottamalla vaimoja myös liiton ulkopuolelta.
Voit selittää, että muinoin sivuvaimo ei ollut moraaliton rakastajatar vaan 
laillinen vaimo, jolla oli vähäisempi sosiaalinen asema (ks. Bruce R. McConkie,
Mormon Doctrine, 2. laitos [1966], s. 154).)

• Millaista avioliittolakia Jaakob opetti nefiläisille? (Ks. MK Jaak. 2:27–28.)

Profeetta Joseph Smith opetti: ”Minä olen alinomaan sanonut, ettei kenellä-
kään miehellä pidä olla kuin yksi vaimo kerrallaan, ellei Herra toisin määrää”
(Profeetta Joseph Smithin opetuksia [MAP-kirkko: Helsinki, 1985], s. 322).

Selitä, että Herra antoi tällaisen ohjeen (ks. LK 132) mutta myöhemmin Hän
peruutti lupansa olosuhteiden muututtua (ks. Virallinen julistus 1). Tähdennä
ajatusta, että Herran avioliittoa koskeva laki on nykyisin sama kuin se oli
Jaakobin päivinä.
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2. Pahoinpitelyn tunnistaminen ja välttäminen

Jaakob nuhteli nefiläismiehiä siitä, miten huonosti he kohtelivat vaimojaan ja
lapsiaan (ks. MK Jaak. 2:9, 31–32, 35). Myöhempien aikojen kirkon johtajat ovat
myös varoittaneet voimallisesti kaikenlaisista väärinkäytöksistä. Ensimmäinen
presidenttikunta ja kahdentoista koorumi ovat varoittaneet, että ”ne, jotka rikko-
vat siveyden liittoja, jotka kohtelevat pahasti puolisoaan tai jälkeläisiään tai jotka
jättävät perhevelvollisuudet täyttämättä, seisovat eräänä päivänä tilivelvollisina
Jumalan edessä” (”Perhe – julistus maailmalle”, Valkeus, kesäkuu 1996, s. 11).

Pahoinpitely voidaan määritellä sellaiseksi käytökseksi tai puheeksi, joka halven-
taa tai aiheuttaa vammoja tai loukkaa toista vakavasti. Keskustelkaa tilanteen
mukaan seuraavista määritelmistä ja ohjeista luokan jäsenten kanssa:

Kyse on lapsen pahoinpitelystä silloin, kun joku, joka on luottamuksellisessa tai
hallitsevassa asemassa, uhkaa tai aiheuttaa fyysistä tai tunneperäistä vahinkoa
lapselle. Tähän sisältyy fyysinen pahoinpitely tai laiminlyönti, henkinen pahoin-
pitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö.

Myös aviopuolison pahoinpitely voi olla fyysistä, henkistä tai seksuaalista. Hen-
kistä pahoinpitelyä voi olla nimittely, halventavat huomautukset, epäoikeuden-
mukainen kontrolli tai pakko, uhkaukset, eristäminen, pelottelu tai manipulointi.
Fyysistä pahoinpitelyä on välttämättömien tarpeiden tyydyttämättä jättäminen
ja fyysisen väkivallan käyttö kuten töniminen, tukahduttaminen, raapiminen,
nipistely, estäminen tai lyöminen. Seksuaalista hyväksikäyttöä on niin henkistä
kuin fyysistäkin, kuten seksuaalinen häirintä, kivun tuottaminen ja pakon tai
pelottelun käyttö.

Pappeusjohtajien, perheenjäsenten ja muiden on tehtävä kaikkensa pahoinpite-
lyn estämiseksi ja auttaakseen pahoinpideltyä henkilöä paranemaan. Johtajien
ja perheenjäsenten tulee myös yrittää auttaa pahoinpitelijää tekemään parannus;
kirkon kurinpitotoimenpiteet voivat olla tarpeen, jotta näin tapahtuisi.

Jos luokan jäsenet tarvitsevat enemmän tietoa pahoinpitelystä, he voivat pyytää
piispalta kahta kirkon julkaisemaa lehtistä: Lapseen kohdistuvan väkivallan 
ehkäiseminen ja siihen puuttuminen (33196 130) ja Puolisoon kohdistuvan väkivallan
ehkäiseminen ja siihen puuttuminen (35869 130). Lisäksi heidän tulee tuntea, että
he voivat vapaasti pyytää piispalta neuvoja joko pahoinpitelyn ennaltaehkäisyyn
tai siihen, kuinka toimia pahoinpitelytilanteessa.

• Miten me voimme tunnistaa pahoinpitelyn ja ehkäistä sen? Miten me voimme
auttaa niitä, jotka ovat joutuneet sen kohteiksi?

3. Jaakob varoittaa rotuennakkoluuloista

• Miksi monet nefiläiset halveksivat laamanilaisia? (Ks. MK Jaak. 3:5, 9.) Mitä
Jaakob sanoi näistä ennakkoluuloista? (Ks. MK Jaak. 3:8–9.) Kuinka ennakko-
luulot voivat estää kirkkoa täyttämästä jumalallista tehtäväänsä?

Presidentti Howard W. Hunter sanoi:

”Palautettu evankeliumi on jumalallisen rakkauden sanoma kaikille ihmisille
kaikkialla perustuen siihen vakaumukseen, että kaikki ihmiset ovat saman
Jumalan lapsia. – – 

– – uskontomme totuudellisuus ja voima ei riipu historiasta, kansallisuudesta
eikä kulttuurista. Se ei ole minkään kansan eikä minkään ajan yksinomaista
omaisuutta.” (”Evankeliumi – maailmanuskonto”, Valkeus, tammikuu 1992,
s. 21–22)
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään paremmin Senoksen vertaus öljypuista sekä,
kuinka se soveltuu meidän aikaamme.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden
johdosta:

a. MK Jaak. 5. Jaakob lainaa Senoksen vertausta jalosta ja villistä öljypuusta.
Se kuvaa Israelin huoneen historiaa ja kohtaloa.

b. MK Jaak. 6. Jaakob kehottaa kuulijoitaan tekemään parannuksen ja seuraa-
maan Kristusta.

2. Lisälukemista: 1. Ne. 10:12–14; 22:3–5.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Piirrä tauluun öljypuu ja pyydä luokan jäseniä kertomaan minuutissa öljypuusta
niin monta seikkaa kuin he vain suinkin keksivät. Kirjoita vastaukset tauluun
puun ympärille. Jos luokan jäsenet tarvitsevat apua, ehdota joitakin seuraavista
vastauksista tai toisessa lisäopetusehdotuksessa olevia kohtia.

Selitä, että tässä oppiaiheessa kerrotaan siitä, kuinka öljypuuta käytettiin vertaus-
kuvana Herran kanssakäymisestä Israelin huoneen kanssa.

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista

tarvitsee ravintoa

monihaarainen

tuottaa hedelmiä
voi olla

hyvin vanha

öljypuunlehvä on
rauhan symboli

ryhmyinen runko

Huomion 
herättäminen
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1. Jaakob lainaa Senoksen vertausta öljypuusta.

Keskustelkaa kohdasta MK Jaak. 5. Kehota luokan jäseniä lukemaan valitut jakeet
ääneen. Selitä, että tässä luvussa Jaakob lainaa Senoksen, useaan kertaan 
Mormonin Kirjassa mainitun heprealaisprofeetan, vertausta. Vertaus on kirjailijan
käyttämä keino, jolla hän jonkin esineen tai tapahtuman avulla kuvaa tai valot-
taa jotakin toista. Senoksen vertauksessa öljypuita käytetään kuvaamaan Israelin
historiaa ja kertomaan sen kohtalosta.

• Mitä symboleja Senos käytti vertauksessaan? Mikä on näiden symbolien 
merkitys?

Jotta luokan jäsenet voisivat olla mahdollisimman paljon mukana, etsikää
vertauksesta tärkeimmät symbolit ja niiden merkitys. Kirjoita ne tauluun.
Tauluesitys voi näyttää tällaiselta:

Jätä tauluesitys näkyviin koko oppiaiheen ajaksi.

• Vertaus alkaa siten, että viinitarhan herra huomaa jalon öljypuun alkavan
kuivettua (MK Jaak. 5:3–4). Mitä kuivettuminen kuvaa? (Luopumusta.)
Mitä viinitarhan herra teki huomatessaan jalon öljypuunsa kuivettuvan?
(Ks. MK Jaak. 5:4–14. Sinun on ehkä selitettävä, että oksastaminen tarkoittaa
menetelmää, jossa osa toisesta puusta liitetään ensimmäiseen puuhun niin,
että siitä tulee pysyvästi osa ensimmäistä puuta.) Miksi mestari pyysi palveli-
jaansa oksastamaan jaloon puuhun villejä oksia? (Ks. MK Jaak. 5:11, 18.)

• Mitä oksastaminen tarkoittaa tässä vertauksessa? (Sitä, että pakanat tuodaan
Israelin huoneeseen kasteen kautta.) Milloin evankeliumi vietiin ensimmäisen
kerran pakanoille? (Ks. Ap. t. 10.)

• Mitä kuvaa jalon öljypuun oksien istuttaminen viinitarhan kaukaisiin osiin?
(Ks. 1. Ne. 10:12–13.) Mitä ryhmiä nämä jalot oksat voisivat kuvata? (Ks. 1. Ne.
2:19–20; 22:3–4.) Miksi Israel hajotettiin? (Ks. Aam. 9:8–9.)

• Viinitarhan herra leikkasi puuta, käänsi maata sen ympäriltä ja ravitsi sitä
palvelijoidensa kanssa jatkuvasti. Mitä tämä kertoo Jeesuksen Kristuksen 
osuudesta kansansa elämässä?

SENOKSEN VERTAUS

Symboli Merkitys

Viinitarha Maailma

Viinitarhan herra Jeesus Kristus

Jalo öljypuu Isarelin huone, Herran 
liitonkansa

Villi öljypuu Pakanat (ihmiset, jotka eivät ole
syntyjään Israelin huonetta)

Oksat Ihmisryhmiä

Palvelijat Profeetat ja muut palvelemaan
kutsutut

Hedelmät Ihmisten elämä ja työt
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• Mitä herra huomasi jaloon öljypuuhun oksastetuista villeistä oksista käydes-
sään viinitarhassa toisen kerran? (Ks. MK Jaak. 5:15–18.) Mistä hyvien hedel-
mien tuottaminen on vertauskuva? Kuinka uudet käännynnäiset voivat tuoda
elämää ja voimaa kirkkoon?

• Mitä mestari huomasi käydessään katsomassa luonnollisen (jalon) puun oksia,
jotka hän oli istuttanut eri puolille viinitarhaa? (Ks. MK Jaak. 5:19–25. Sano,
että huonoon maahan istutetut oksat tuottivat hyviä hedelmiä, kun taas
hyvään maahan istutetut oksat tuottivat sekä hyviä että villejä hedelmiä.)
Miten tämä soveltuu tämänhetkiseen maailmaamme?

• Mitä tapahtui kaikille hedelmille, kun herra tuli viinitarhaan kolmannen
kerran? (Ks. MK Jaak. 5:29–32, 37–42.) Minkä vertauskuvia ovat nämä monen-
laiset huonot hedelmät? (Yleismaailmallisen luopumuksen.) Mikä sai aikaan
luopumuksen? (Ks. MK Jaak. 5:37, 40, 48.) Mistä viinitarhan puiden korkeus
voisi olla vertauskuva? Kuinka meidän oma korkeutemme tai ylpeytemme
estää meitä tuottamasta hyviä hedelmiä?

• Mitä herran suhtautuminen viinitarhan villiintymiseen kertoo meille Herran
tunteista kansaansa kohtaan? (Ks. MK Jaak. 5:41, 47.) Miten tieto siitä, että
Herra rakastaa teitä, vaikuttaa elämäänne?

Voit ottaa esiin muitakin jakeita, jotka kuvaavat Herran rakkautta meitä
kohtaan. Seuraavassa joitakin ehdotuksia:

a. ”Minä leikkaan sen ja käännän maata sen ympäriltä ja hoidan sitä” niin että
se ei menehtyisi (MK Jaak. 5:4).

b. ”Minua murehduttaisi tämän puun menettäminen” (MK Jaak. 5:7).
c. ”Mitä meidän on tekeminen puulle, jotta saisin siitä taas hyviä hedelmiä

itselleni?” (MK Jaak. 5:33.)
d. ”Jotta minulla jälleen olisi iloa viinitarhani hedelmistä” (MK Jaak. 5:60).

• Mitä herra päätti tehdä pelastaakseen villiintyneen viinitarhan? (Ks. MK Jaak.
5:49–54, 58, 62–64. Hän päätti ravita ja leikata viinitarhan vielä kerran ja
oksastaa siihen joitakin alkuperäisen puun oksia.) Mitä tämä lopullinen ravitse-
minen, leikkaaminen ja oksastaminen kuvaa? (Ks. 1. Ne. 10:14; 2. Ne. 29:14;
LK 33:3–6. Evankeliumin palautusta ja hajallaan olevan Israelin kokoamista.)

• Keitä ovat ne toiset palvelijat, jotka mainitaan kohdassa MK Jaak. 5:62, 70?
(Ks. LK 133:8.) Mitä nämä palvelijat saavat aikaan, vaikka heitä on vähän?
(Ks. MK Jaak. 5:71–75.) Miten me voimme auttaa tässä Herran viinitarhan
viimeisessä ravitsemisessa, leikkaamisessa ja oksastamisessa?

2. Jaakob kehottaa kuulijoitaan tekemään parannuksen ja seuraamaan 
Kristusta.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta MK Jaak. 6 ja keskustelkaa niistä.

• Mitä Jaakob profetoi Senoksen vertauksesta? (Ks. MK Jaak. 6:1.) Mihin aikaan
Jaakob viittasi kohdassa MK Jaak. 6:2? (Myöhempiin aikoihin.) Mitä tämä
kertoo Senoksen vertauksen merkityksestä meille?

• Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan kohta MK Jaak. 6:4–5 ääneen. Mitä nämä
jakeet opettavat meille siitä, kuinka Vapahtaja kokoaa Israelin viimeisinä
päivinä?
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• Mitä evankeliumin periaatteita Jaakob tähdensi todistettuaan, että Senoksen
vertauksen tapahtumat tulisivat kaikki täyttymään? (Ks. MK Jaak. 6:3–13.)
Mikä on niiden velvollisuus, joita on ravittu Jumalan hyvällä sanalla? (Ks. MK
Jaak. 6:11–12; Moro. 6:3–4.) Miten me voimme täyttää nämä velvollisuudet?
(Tähdennä ajatusta, että jokainen kirkon jäsen voi täyttää nämä velvollisuudet.
Me voimme esimerkiksi kutsua kirkkoon kuulumattomia ystäviämme keskuste-
lemaan lähetyssaarnaajien kanssa, me voimme palvella uutterasti kotiopetta-
jina ja kotikäyntiopettajina ja aviopareina me voimme palvella yhdessä kokoai-
kaisessa lähetystyössä.)

Oppiaiheen päätös Presidentti Joseph Fielding Smith sanoi: ”Nykyisin myöhempien aikojen pyhät
menevät kaikkialle maailmaan viinitarhan palvelijoina kokoamaan tätä hedelmää
ja panemaan sen talteen Mestarin tulemisen aikaa varten” (Answers to Gospel
Questions, toim. Joseph Fielding Smith jr, 5 osaa [1957–1966], osa 4, s. 142).
Tähdennä ajatusta, että meidän tulee olla osallisina tässä suuressa kokoamisessa.
Koska Herra on ravinnut meitä, meidän velvollisuutemme on auttaa muita
saamaan samaa ravintoa.

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 

oppiaiheessa yhtä tai useampaa näistä ehdotuksista.

1. Seremin väärät opetukset

Keskustelkaa kohdassa MK Jaak. 7:1–23 olevasta kertomuksesta Seremistä.

• Kuinka Serem johti monia ihmisiä pois totuudesta? (Ks. MK Jaak. 7:1–7.)
Mitä todisteita näette siitä, että jotkut nykyajan ihmiset käyttävät samanlaisia
menetelmiä johtaakseen muita pois Kristuksen luota?

• Miksi Jaakob pystyi vaientamaan Seremin? (Ks. MK Jaak. 7:8–22.) Kuinka me
voimme suojella itseämme antikristusten petollisuudelta? (Ks. MK Jaak. 7:23;
Room. 16:17–18; Ef. 4:11–15.)

Presidentti Joseph Fielding Smith sanoi: ”Tässä maailmassa ei ole mitään meille
yhtä tärkeää kuin kuuliaisuus Jeesuksen Kristuksen evankeliumia kohtaan. Tutki-
kaamme näitä pyhiä kirjoituksia. Tietäkäämme, mitä Herra on ilmoittanut.
Saattakaamme elämämme sopusointuun Hänen totuutensa kanssa. Silloin me
emme joudu eksytetyiksi.” (Pelastuksen oppeja, toim. Burce R. McConkie, 3 osaa
[MAP-kirkko: Helsinki, 1977–1981], osa 1, s. 283.)

2. Lisätietoa öljypuista

Mitä enemmän tiedämme öljypuista, sitä paremmin ymmärrämme, miksi
Senos sai innoitusta käyttää juuri tätä puuta Israelin vertauskuvana. Esitä 
seuraavat tiedot tilanteen mukaan oppiaiheen aikana (voit tarvittaessa käyttää
osaa tiedoista huomion herättämiseksi tarkoitetussa toimintaehdotuksessa):

a. Öljypuu on elollinen ja voi tuottaa paljon hedelmiä. Se tarvitsee jatkuvaa
ravintoa säilyäkseen hengissä.

b. Öljypuun oksaa on perinteisesti pidetty rauhan symbolina.
c. Puuta on leikattava huolella, niin että se olisi hedelmällinen ja tuottoisa.

59

Oppiaihe 13

35683 130 FI 01–48  25.06.2007  18:37 Uhr  Seite 59



d. Villistä öljypuusta voidaan tehdä jalo ja tuottava niin, että sen runko leika-
taan kokonaan ja jalon öljypuun oksa oksastetaan villin puun runkoon.

e. Öljypuu voi tuottaa hedelmää vuosisatojen ajan. Jotkin tällä hetkellä Israe-
lissa kasvavat puut ovat tuottaneet runsaan sadon yli 400 vuoden ajan.

f. Kun puu vanhenee ja alkaa kuolla, sen juuret tuottavat uusia versoja, joita
voidaan oksastaa ja leikata, niin että ne kasvavat täysikasvuisiksi öljypuiksi.
Siten puun runko voi tuottaa uusia puita ja hedelmiä tuhansien vuosien ajan.

3. Nuorisotoiminta

Nuorten voi olla vaikea ymmärtää vertausta öljypuusta. Voit pyytää luokan
jäseniä piirtämään vertauksen tauluun sitä mukaa kun keskustelette siitä. Tai voit
lavastaa luokan siten, että se kuvaa viinitarhaa (maailmaa), ja pyytää luokan
jäseniä siirtymään vertauksen mukaisesti paikasta toiseen, kun käsittelette ver-
tausta. Esimerkiksi seuraavasti:

Piirrä öljypuu suureen paperiin ja kirjoita siihen otsikoksi Jerusalem (Israelin
huone). Kiinnitä tämä paperi keskelle lattiaa. Piirrä öljypuun oksa kuhunkin
seuraavista papereista ja merkitse niihin alueet, joihin Israelin huone on hajotettu
(Amerikka, Eurooppa, Afrikka, Aasia ym.). Sijoita paperit lattialle luokan eri nurk-
kiin. Pyydä luokan jäseniä siirtymään paperilta toiselle sopivassa kohden vertauk-
sen käsittelyä. Pyydä joitakin luokan jäseniä edustamaan esimerkiksi Israelin
huonetta (jaloja eli luonnollisia oksia) ja joitakin toisia pakanoita (villejä oksia).
Kun keskustelette siitä, miten viinitarhan herra oksasti villejä oksia, pyydä paka-
noita esittäviä luokan jäseniä siirtymään keskellä huonetta olevalle paperille. Kun
puhutte siitä, kuinka viinitarhan herra otti luonnolliset oksat ja istutti ne kaik-
kialle viinitarhaan, pyydä Israelin huonetta edustavia luokan jäseniä siirtymään
papereille, jotka ovat luokkahuoneen nurkissa.
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Tavoite Tähdentää ajatusta, että pyhät kirjoitukset on valmistettu ja varjeltu meidän
oppaaksemme ja ohjaukseksemme.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. Enos. Isänsä opetusten vaikutuksesta Enos rukoilee anteeksiantoa. Saatuaan
anteeksi Enos rukoilee kansansa nefiläisten ja vihollistensa laamanilaisten
puolesta. Hän pyytää Herraa varjelemaan nefiläisten aikakirjoja.

b. Jaar. Jaarom kirjoittaa, että laamanilaiset tulevat usein taistelemaan nefiläisiä
vastaan. Nefiläiset pitävät puolensa laamanilaisia vastaan ja menestyvät
maassa, koska profeetat ja opettajat kehottavat heitä tekemään jatkuvasti
parannusta, pitämään Jumalan käskyt ja odottamaan Messiaan tulemista.

c. Om. Omni, Amaron, Kemiis, Abinadom ja Amaleki pitävät aikakirjaa. 
Nefiläiset kokevat rauhan ja sodan kausia, ja ”jumalattomampi osa” heistä
tuhotaan. Moosia ja hänen seuraajansa kohtaavat Sarahemlan kansan
(mulekilaiset).

d. Morm. S. Mormon lisää Nefin pienet levyt lyhennelmäänsä Nefin suurista
levyistä, koska hän tietää tekevänsä sen viisasta tarkoitusta varten.

2. Jos käytät toimintaehdotusta huomion herättämiseksi, pyydä yhtä luokan
jäsentä valmistautumaan kertomaan tapahtumasta tai tunteesta, joka olisi
unohtunut, ellei hän olisi kirjoittanut siitä päiväkirjaansa. Tai valmistaudu esit-
tämään vastaava tapaus tai tunne omasta päiväkirjastasi.

3. Jäljennä seuraava esitys tauluun tai suureen paperiin:

Mormonin ja Moronin lyhentämät ja kokoamat aikakirjat

Nefin suuret
levyt

Nefin pienet
levyt

Eterin levyt

ALKUPERÄINEN
LÄHDE

SISÄLTÖ

Moosia
Alma

Helaman
3. Nefi
4. Nefi

1. Nefi
2. Nefi
Jaakob
Enos

Jaarom
Omni

Eterin kirja

Kadonneet 116 sivua

Mormon sisällytti
Mormonin Kirjaan

Moroni lyhensi
ja sisällytti
Mormonin Kirjaan

NYKYINEN MUOTO

Mormon lyhensi
ja sisällytti
Mormonin Kirjaan

Lehin kirjat
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4. Jos käytössäsi on kuva Mormon lyhentää levyt, valmistaudu käyttämään sitä
oppiaiheessa (62520; Evankeliumiaiheinen kuvasto 306).

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Pyydä tehtävän saanutta luokan jäsentä kertomaan tapauksesta tai tunteesta, joka
olisi unohtunut, ellei hän olisi kirjoittanut siitä päiväkirjaan (tai kerro sellaisesta
itse). Pyydä luokan jäsentä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

• Miksi kirjoitit tästä tapauksesta (tai tunteesta)? Mitä hyötyä sinulle on ollut
siitä, että tämä tieto on päiväkirjassasi?

Pyydä sitten kaikkia luokan jäseniä keskustelemaan seuraavasta kysymyksestä:

• Mistä syistä Nefi piti aikakirjansa kirjoittamista tärkeänä? (Ks. 1. Ne. 6:4; 9:5;
19:3; 2. Ne. 25:26.)

Selitä, että Mormonin Kirjaan sisältyvien aikakirjojen pitäjät ahersivat uutterasti
säilyttääkseen Herran sanan ja ne kokemukset, joita heidän kansansa saivat
opetellessaan pitämään Herran käskyt. He tajusivat, miten tärkeää on kirjoittaa
nämä tiedot tuleville sukupolville. Koska he olivat niin uutteria aikakirjojen pitä-
misessä ja koska Jumalan käsi on suojellut ja varjellut aikakirjoja, meillä on
mahdollisuus oppia meitä ennen eläneiden ihmisten hengellisistä menestymisistä
ja epäonnistumisista.

Selitä, että kahdeksan miestä on kirjoittanut tämänpäiväisessä oppiaiheessa käsi-
tellyt neljä kirjaa – Enoksen, Jaaromin ja Omnin kirjan sekä Mormonin Sanat –
ja että he Nefin tavoin ymmärsivät sen, miten tärkeää on pitää pyhiä aikakirjoja.

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

1. Enos rukoilee itsensä, nefiläisten ja laamanilaisten puolesta.

Keskustelkaa Enoksen kirjasta. Kehota luokan jäseniä lukemaan valittuja jakeita
ääneen.

• Ketä Enos kiitti evankeliumista saamastaan opetuksesta? (Ks. Enos 1.) Kuka oli
Enoksen isä? (Ks. MK Jaak. 7:27.) Miten lapsia kasvatetaan Herran nuhteessa?
(Ks. seuraavaa lainausta.) Kuinka vanhurskaiden vanhempien opetukset ja
esimerkki auttavat lapsia vahvistamaan uskoaan Vapahtajaan?

Presidentti Gordon B. Hinckley neuvoi vanhempia olemaan vanhurskaina
esimerkkeinä lapsilleen aivan kuten Enoksen isä oli Enokselle: ”Kohdelkaa
lapsianne Jumalan poikina ja tyttärinä. Olkaa ystävällisiä. Rakastakaa heitä.
Kunnioittakaa heitä. Neuvotelkaa heidän kanssaan. Opettakaa heitä. Rukoilkaa
heidän puolestaan. Opastakaa heitä, ja Jumala siunaa sekä heitä että teitä.”
(Julkaisussa Church News, 1. marraskuuta 1997, s. 2.)

• Mitä Jaakobin opetukset saivat Enoksen tekemään? (Ks. Enos 3–4.) Miten Enos
kuvaili Herralle esittämäänsä rukousta? (Ks. Enos 2.) Mistähän syystä Enos
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kuvaili kokemustaan taisteluksi? Mitä hänen selostuksensa anteeksiannon
tavoittelemisesta opettaa meille parannuksesta?

• Mistä Enos tiesi saaneensa syntinsä anteeksi? (Ks. Enos 5–6.) Mistä me voimme
tietää, että olemme saaneet syntimme anteeksi? (Ks. seuraava lainaus.) Miksi
Enos sai syntinsä anteeksi? (Ks. Enos 7–8.) Miksi usko Kristukseen on välttämä-
tön parannuksenteon ja anteeksiannon edellytys?

Presidentti Harold B. Lee on sanonut: ”Jos tulee aika, jolloin olette tehneet
kaikkenne tehdäksenne parannuksen synneistänne – – ja olette pyrkineet
parhaan kykynne mukaan korvaamaan ja hyvittämään ne – –, niin haluatte
vahvistuksen Herralta, onko hän hyväksynyt parannuksenne vai ei. Jos sielu-
anne tutkiessanne etsitte ja löydätte omantunnon rauhan, niin se on merkki,
josta voitte tietää, että Herra on hyväksynyt parannuksenne.” (Stand Ye in Holy
Places [1974], s. 185)

• Mitä Enos rukoili saatuaan tietää, että oli saanut syntinsä anteeksi? (Ks. Enos 9,
11–13.) Miksi Enos halusi olla varma siitä, että aikakirjat varjeltuisivat?
(Ks. Enos 13–14.)

• Mitä me voimme oppia Enoksen rukouksesta?

• Enos kuvaili aikansa nefiläisiä niskurikansaksi, johon tehosivat vain suuri
ankaruus ja suorasukainen kieli (ks. Enos 22–23). Mitä yhtäläisyyksiä näette
Enoksen ajan nefiläisten ja joidenkin tämän päivän ihmisten välillä?

• Mikä Enoksen uskossa ja todistuksessa tekee teihin vaikutuksen? (Ks. etenkin
Enos 15–18, 26–27.)

2. Nefiläiset menestyvät tekemällä jatkuvasti parannusta.

Lukekaa valitut jakeet Jaaromin kirjasta ja keskustelkaa niistä.

• Minkä vuoksi Jaarom sanoi kirjoittavansa aikakirjaa? (Ks. Jaar. 1–2.) Miksi
Jaarom ei kirjoittanut saamistaan profetioista ja ilmoituksista?

• Miten Jaarom kuvaili kansaansa nefiläisiä? (Ks. Jaar. 3–4; ks. myös lisäopetus-
ehdotus.) Miten he kykenivät menestymään maassa ja voittamaan laamanilai-
set? (Ks. Jaar. 5, 7–12.)

• Mikä osuus profeetoilla, papeilla ja opettajilla oli nefiläisten menestyksessä?
(Ks. Jaar. 11–12.) Miten voi kolkuttaa ihmisen sydäntä sanan voimalla? 
(Ks. Jaar. 12.) Milloin profeetan tai jonkun muun kirkon johtajan tai opettajan
sanat ovat kolkuttaneet teidän sydäntänne?

• Nefiläiset johtajat kehottivat ihmisiä ”odottamaan Messiasta ja uskomaan
hänen tulemiseensa, ikään kuin hän jo olisi” (Jaar. 11; ks. myös Moosia 3:13).
Miten me voimme noudattaa tätä neuvoa, kun valmistaudumme Vapahtajan
toiseen tulemiseen?

3. Omni, Amaron, Kemiis, Abinadom ja Amaleki pitävät aikakirjaa.

Lukekaa Omnin kirjasta valitut jakeet ja keskustelkaa niistä. Sano, että Omnin
kirja käsittää noin 200 vuoden ajanjakson ja sitä kirjoitti viisi aikakirjanpitäjää,
vaikka siinä on vain 30 jaetta.

• Vaikka Omnin kirjan kirjoittajat kirjoittivat vähän, kukin kirjoittaja noudatti
käskyä pitää levyistä huolta ja varjella niitä. Miksi levyjen varjeleminen oli niin
tärkeää?
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Selitä, että Omnin kirjan jälkipuolisko, joka on Amalekin kirjoittama, havainnol-
listaa aikakirjojen varjelemisen tärkeyttä osoittamalla, mitä tapahtui niille ihmi-
sille, jotka eivät varjelleet aikakirjojaan.

• Amaleki kirjoitti kertomuksen Moosiasta ja hänen seuraajistaan, joille Herra
antoi käskyn lähteä Nefin maasta. Minne Moosia ja hänen seuraajansa johda-
tettiin? (Ks. Om. 13.) Keitä he löysivät Sarahemlan maasta? (Ks. Om. 14.) Mistä
nämä ihmiset olivat tulleet? (Ks. Om. 15–16; ks. myös 1. Ne. 1:4, jossa kerro-
taan, että Sedekia oli Jerusalemin kuningas siinä vaiheessa, kun Lehi ja hänen
perheensä lähtivät erämaahan.)

• Miksi Sarahemlan kansa (mulekilaiset) olivat niin iloisia kohdatessaan Moosian
ja hänen seuraajansa? (Ks. Om. 14.) Mitä seurauksia Amaleki sanoi mulekilais-
ten kokeneen sen vuoksi, että he eivät olleet tuoneet aikakirjoja mukanaan
lähtiessään Jerusalemista? (Ks. Om. 17. Heidän kielensä oli turmeltunut ja he
olivat kadottaneet tiedon Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen opetuksistaan.)
Mitä meille mahtaisi tapahtua, ellei meillä olisi pyhiä kirjoituksia? (Ks. Moosia
1:3–5.) Mitä meille tapahtuu, kun meillä on pyhät kirjoitukset mutta me emme
tutki niitä?

Selitä, että tulkitsemalla mulekilaisten säilyttämän kaiverretun kiven tekstin
Moosia sai tietää toisesta sivilisaatiosta, jaredilaisista, jotka olivat asuneet maassa
(Om. 20–22). Jaredilaiset tulivat läntiselle pallonpuoliskolle Baabelin tornin
aikaan. Koriantumr, viimeinen henkiinjäänyt jaredilainen, oli asunut jonkin
aikaa mulekilaisten luona. Sano, että Eterin kirjassa on lyhennelmä jaredilaisten
aikakirjoista, ja niitä käsitellään myöhemmissä oppiaiheissa.

• Mitä me voimme saada selville Amalekista kohdan Om. 25–26 perusteella?
Kuinka me voimme uhrata koko sielumme uhriksi Vapahtajalle kuten Amaleki
neuvoi?

4. Mormon lisää Nefin pienet levyt suurista levyistä tekemäänsä 
lyhennelmään.

Lukekaa Mormonin Sanoista valitut jakeet ja keskustelkaa niistä. Sano, että
Ensimmäisestä Nefin kirjasta Omnin kirjaan Mormonin Kirja on suoraa kronolo-
gisesti etenevää kertomusta. Mormonin Sanat kirjoitettiin kuitenkin yli 500
vuotta sen jälkeen kun Amaleki oli saanut valmiiksi Omnin kirjan. Jos käytät
kuvaa Mormonista lyhentämässä levyjä, aseta se nyt näkyviin.

• Milloin Mormon kirjoitti Mormonin Sanat ja miksi? (Ks. Morm. S. 1–5.)

Selitä, että lyhennettyään Nefin suuret levyt Mormon löysi Nefin pienet levyt
ja sisällytti ne aikakirjaansa (Morm. S. 3–5). Mormonin Kirjan kuusi ensim-
mäistä kirjaa, Ensimmäisestä Nefin Kirjasta Omnin kirjaan, ovat käännös
näistä pienistä levyistä. Mormonin Sanat -niminen kirja on Mormonin selitys
siitä, miksi hän otti mukaan pienet levyt. Ne olivat siirtymä pienten levyjen
aikakirjoista suurten levyjen aikakirjoihin.

• Mikä käsitys Mormonilla oli pienistä levyistä? (Ks. Morm. S. 4, 6.) Miksi hän
päätti ottaa pienet levyt aikakirjaansa? (Ks. Morm. S. 7.) Mikä oli se viisas
tarkoitus, johon Mormon viittasi?

Näytä esitystä, josta ilmenevät Mormonin ja Moronin lyhentämät ja kokoamat
aikakirjat (ks. ”Valmistelut”, kohta 4). Huomaa, että Mormon ja Moroni kirjoit-
tivat kirjat, jotka eivät ole esityksessä (Morm. S., Morm. ja Moro.).
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Selitä, että Nefin pienet levyt käsittivät suunnilleen saman aikakauden
(600–200 eKr.) kuin suurten levyjen ensimmäiset aikakirjat. Mormonilla ei
siten ollut mitään selvää syytä sisällyttää molempia levyjä lyhennelmäänsä.
Mutta Herra tiesi, että suurista levyistä tehdyn ensimmäisen aikakirjan
käännös katoaisi vuosisatoja myöhemmin, kun Martin Harris otti Mormonin
Kirjan käsikirjoituksen 116 sivua näyttääkseen niitä perheensä jäsenille ja ystä-
villeen. Kun nämä 116 käännössivua katosivat, Herra kielsi Joseph Smithiä
kääntämästä uudelleen samoja aikakirjoja (LK 10:8–14). Näitä aikakirjoja ei ole
tänä päivänä Mormonin Kirjassa. Sen sijaan samaa aikakautta kuvaillaan
pienten levyjen sisältämässä kertomuksessa.

• Mikä oli Mormonin mukaan koko hänen lyhentämiensä pyhien aikakirjojen
tarkoitus? (Ks. Morm. S. 2, 8; ks. myös Mormonin Kirjan nimilehti.) Miksi
on tärkeää, että me luemme Mormonin Kirjaa tämä tarkoitus mielessämme?

Oppiaiheen päätös Muistuta luokan jäseniä siitä, että Mormonin Kirjan kirjoittajat kirjoittivat ja
varjelivat kansojensa aikakirjoja, niin että tulevat sukupolvet saisivat tietää
Herran kanssakäymisistä näiden kansojen kanssa. Kehota luokan jäseniä tutki-
maan Mormonin Kirjaa niin, että siihen sisältyvä Herran sana voisi ohjata ja
opastaa heitä.

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

Lisäopetusehdotus Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 
oppiaiheessa tätä ehdotusta.

Hengen kehotusten tunteminen

Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan ääneen kohta Jaar. 3.

• Mitkä neljä Jaaromin mainitsemaa olotilaa voivat estää meitä tuntemasta
Hengen kehotuksia? (Kovasydämisyys, kuurot korvat, mielen paatumus ja
niskuruus.)

Keskustelkaa luokan jäsenten kanssa siitä, mitä nämä neljä vertauskuvallista oloti-
laa tarkoittavat ja kuinka ne estävät meitä tuntemasta Hengen kehotuksia.

• Mitä siunauksia saavat ne, jotka voittavat nämä olotilat? (Ks. Jaar. 4.)
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään paremmin velkansa Jumalalle ja kannustaa
heitä riisumaan pois luonnollinen ihminen Herran Kristuksen sovituksen kautta
(ks. Moosia 3:19).

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden
johdosta:

a. Moosia 1. Kuningas Benjamin opettaa pojilleen vaskilevyihin sisältyvien
totuuksien tärkeyden. Hän valitsee poikansa Moosian seuraavaksi kunin-
kaaksi ja neuvoo Moosiaa kokoamaan kansan yhteen.

b. Moosia 2. Kuningas Benjamin opettaa kansalleen, että kun se palvelee
muita, se palvelee Jumalaa. Hän muistuttaa sen olevan ikuisessa velassa
taivaalliselle Isälleen, sillä kaikki se, mitä sillä on ja mitä se itse on, kuuluu
Hänelle.

c. Moosia 3. Kuningas Benjamin toistaa enkelin profetiat Jeesuksesta 
Kristuksesta ja Hänen sovituksestaan.

2. Jos seuraava aineisto on käytössäsi, valmistaudu käyttämään sitä oppiaiheessa:

a. kuva Kuningas Benjamin (62298; Evankeliumiaiheinen kuvasto 307)
b. ”Kristuksen lapseksi tuleminen”, 11 minuuttia kestävä osa videosta 

Mormonin Kirjan kuvanauhaesityksiä (56911 130).

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Kehota luokan jäseniä katsomaan tämän oppikirjan kannessa olevaa kuvaa. Sano,
että luokan jäsenten opiskeluoppaiden kannessa on sama kuva. Esitä sitten
seuraavat tiedot:

a. Mormonin Kirjassa on 238 lukua.
b. Vain 50 luvussa (noin 21%) on kerrottu Jeesuksen syntymän jälkeisistä 

tapahtumista.
c. Vain 18 luvussa (noin 8%) on kerrottu Jeesuksen käynnistä nefiläisten luona.

Pyydä luokan jäseniä miettimään hiljaa itsekseen, miten he vastaisivat 
seuraavaan kysymykseen:

• Mistähän syystä tämä kuva valittiin kuvaamaan Mormonin Kirjan 
tutkimistamme?

Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan ääneen kohta Moosia 3:13. Tähdennä aja-
tusta, että Jeesus Kristus on Mormonin Kirjan keskushahmo. Hänen sovituksensa
koskettaa niitä ihmisiä, jotka elivät ennen Hänen kuolevaisuuden palvelutyötään,
aivan kuten se koskettaa niitä, jotka elivät Hänen kuolevaisuuden palvelutyönsä
aikana ja aivan kuten se koskettaa meitä tänä aikana. Selitä, että tämänpäiväisessä
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oppiaiheessa ja ensi viikon oppiaiheessa keskitytään kuningas Benjaminin 
sanoihin. Hän oli profeettajohtaja, joka auttoi kansaansa uskomaan Jeesukseen
Kristukseen satoja vuosia ennen Kristuksen kuolevaisuuden palvelutyötä ja 
sovitusta.

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Kun valmistat 
oppiaihetta ja esität sitä, huolehdi siitä, että sinulle jää riittävästi aikaa käsitellä
Moosian kirjan lukua 3, jossa on voimallisia opetuksia Jeesuksen Kristuksen 
sovituksesta.

1. Kuningas Benjamin opettaa poikiaan ja käskee Moosiaa kutsumaan
kansan kokoon.

Keskustelkaa kohdasta Moosia 1. Kehota luokan jäseniä lukemaan ääneen valitut
jakeet.

• Moosian kirjan ensimmäinen merkintä Benjaminista ei kerro hänen hallitus-
kaudestaan kuninkaana vaan hänen opetuksistaan isänä (Moosia 1:2–8). Mitä
tämä kertoo meille kuningas Benjaminista? Mitä vanhemmat voivat oppia
tämän esimerkin kautta?

• Mitä kuningas Benjamin opetti pojilleen? (Ks. Moosia 1:2–7. Huomaa, että sana
salaisuudet jakeissa 3 ja 5 viittaa hengellisiin totuuksiin, jotka tunnetaan vain
ilmoituksen kautta.) Mikä ero oli nefiläisillä, jotka tutkivat pyhiä kirjoituksia, ja
laamanilaisilla, jotka eivät tutkineet? (Ks. Moosia 1:5.) Kuinka näette tämän
eron heijastuvan nykyajan yhteiskunnassa? Kuinka vanhemmat voivat auttaa
lapsiaan rakastamaan pyhiä kirjoituksia?

• Kuningas Benjamin luovutti Moosialle ”aikakirjat, jotka olivat kaiverrettuina
vaskilevyihin” (Moosia 1:16). Herra on käskenyt nykyajan profeettoja, näkijöitä
ja ilmoituksensaajia huolehtimaan siitä, että pyhät kirjoitukset säilyvät
turvassa (ks. LK 42:56). Miksi on tärkeää, että pyhät kirjoitukset säilyvät
turvassa? (Ks. Moosia 1:3–5.)

• Miksi kuningas Benjamin pyysi poikaansa Moosiaa kutsumaan kansan
kokoon? (Ks. Moosia 1:10–12. Huomaa, että nimi, johon kuningas Benjamin
viittasi, oli Kristuksen nimi. Saarnansa loppupuolella kuningas Benjamin opetti
kansaa ottamaan päälleen Kristuksen nimen. Voitte keskustella tästä opetuk-
sesta oppiaiheessa 16.)

2. Kuningas Benjamin opettaa kansalleen, että se on ikuisessa velassa 
Jumalalle.

Lukekaa kohdasta Moosia 2 valitut jakeet ja keskustelkaa niistä.

• Kuinka ihmiset järjestäytyivät saavuttuaan temppelin luo kuulemaan kuningas
Benjaminia? (Ks. Moosia 2:5–6; ks. myös ensimmäinen lisäopetusehdotus.)
Mitä kuningas Benjamin teki huomatessaan, etteivät kaikki ihmiset voineet
kuulla hänen sanojaan? (Ks. Moosia 2:7–8. Jos käytät kuvaa kuningas Benjami-
nista, aseta se nyt esille.) Miten tämä kokoontuminen muistuttaa nykyajan
yleiskonferenssia?

• Kuningas Benjamin kertoi kansalle, ettei hän ollut käskenyt heitä kokoontu-
maan tyhjän päiten kuuntelemaan sanojaan (Moosia 2:9; huomaa, että
tyhjän päiten tarkoittaa sitä, että suhtautuu toisen sanoihin kevyesti). Mitä
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hän neuvoi heitä tekemään heidän kuunnellessaan hänen opetuksiaan?
(Ks. Moosia 2:9.) Miten me avaamme korvamme, sydämemme ja mielemme
elävien profeettojen opetuksille?

• Mikä Benjaminin tavassa palvella kuninkaana tekee teihin vaikutuksen?
(Ks. Moosia 2:10–16.) Mikä vaikutus kuningas Benjaminin johtamistavalla oli
hänen kansaansa? (Ks. Moosia 1:1; 6:7.)

• Mitä kuningas Benjamin opetti palvelemisesta? (Ks. Moosia 2:17–19.) Miten
muiden palveleminen osoittaa kiitollisuuttamme Jumalalle? Millainen palvele-
minen innoittaa muita kiittämään taivaallista Kuningastaan? (Ks. esimerkkejä
kohdista Moosia 18:8–10; LK 18:10–16.)

• Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan ääneen kohta Moosia 2:20–21. Millainen
on ansioton palvelija? Miksi me olemme ansiottomia palvelijoita Jumalalle,
vaikka me kiitämme ja palvelemme Häntä kaikesta sielustamme? (Ks. Moosia
2:22–25; ks. myös seuraava lainaus ja toinen lisäopetusehdotus.) Mitä tämä
opettaa meille taivaallisen Isän rakkaudesta meitä kohtaan?

Presidentti Joseph Fielding Smith sanoi: ”Luuletteko, että meidän kenenkään
on koskaan mahdollista, teimmepä työtä kuinka ankarasti tahansa – – maksaa
Isällemme ja Jeesukselle Kristukselle siunauksista, jotka olemme saaneet heiltä?
Suuri rakkaus ja siihen liittyvät siunaukset, joita meille on osoitettu Jeesuksen
Kristuksen ristiinnaulitsemisen, kärsimyksen ja ylösnousemuksen kautta, on
kuolevaisen käsityskykymme tavoittamattomissa. Me emme voi koskaan
maksaa niitä takaisin.” (Julkaisussa Conference Report, huhtikuu 1966, s. 102.)

• Ansiottomina palvelijoina me olemme ikuisessa velassa taivaalliselle Isällemme
kaikesta siitä, mitä meillä on ja mitä me itse olemme, vaikka antaisimme sen
kaiken hänelle (ks. Moosia 2:34). Kuinka me voimme tehdä sen? (Ks. Moosia
2:17, 22; 4:10.) Mitä taivaallinen Isä antaa meille, jos me annamme Hänelle
kaiken, mitä meillä on ja mitä me itse olemme? (Ks. Moosia 2:22, 41; ks. myös
LK 84:38.)

• Mitä tapahtuu, jos me kieltäydymme pitämästä käskyjä, kun ne on opetettu
meille? (Ks. Moosia 2:36–39.) Mikä on kuningas Benjaminin mukaan syynä
kärsimykseen, jota usein verrataan sammumattomaan tuleen? (Ks. Moosia
2:38; ks. myös Moosia 3:23–27.)

3. Kuningas Benjamin toistaa enkelin profetiat Jeesuksesta Kristuksesta ja
Hänen sovituksestaan.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Moosia 3 ja keskustelkaa niistä. Selitä, että ennen
kuin kuningas Benjamin piti puheen kansalleen, enkeli oli käynyt hänen luonaan
ilmoittamassa suuren ilon hyvän sanoman (ks. Moosia 3:1–4). Moosian kirjan
luku 3 sisältää enkelin sanoman.

• Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan ääneen kohta Moosia 3:5–10. Miksi Jeesus
kärsi kiusauksia, kipua, nälkää, janoa ja väsymystä? (Ks. Al. 7:11–12.) Miksi Hän
kärsi ahdistusta ihmisten jumalattomuuden vuoksi? (Ks. seuraavasta lainauk-
sesta vastauksia tähän kysymykseen sekä seuraaviin kolmeen kysymykseen.)
Miksi on tärkeää tietää, että Hän oli Jumalan ja Marian Poika? Miksi Hän antoi
henkensä? Millä tavoin tämä on suuren ilon sanoma? (Ks. Moosia 3:3.)

Vanhin Robert D. Hales sanoi: ”Meidän tulee muistaa Kristuksesta, että Hänellä
ja vain Hänellä oli valta antaa henkensä ja ottaa se takaisin. Kyvyn kuolla Hän
sai kuolevaiselta äidiltään Marialta, ja kyvyn voittaa kuolema kuolemattomalta
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Isältään. Vapahtajamme Jeesus Kristus astui kuolemaansa auliisti ja tieten
tahtoen, kerrottuaan seuraajilleen, että niin tapahtuisi. Herää kysymys, miksi?
Antaakseen kuolemattomuuden koko ihmiskunnalle ja iankaikkisen elämän
lupauksen niille, jotka uskoivat Häneen (ks. Joh. 3:15), antaakseen henkensä
lunnaiksi muille (ks. Matt. 20:28), voittaakseen Saatanan vallan ja mahdollis-
taakseen syntien anteeksisaamisen. Ilman Jeesuksen sovitusta Jumalan ja
kuolevaisten miesten sekä naisten välissä olisi ylitsepääsemätön este. Kun me
ymmärrämme sovituksen, me muistamme Häntä kunnioituksella ja kiitollisuu-
della.” (”Jeesuksen muistoksi”, Valkeus, tammikuu 1998, s. 27.)

• Kuka saa enkelin mukaan pelastuksen Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta?
(Ks. seuraavaa luetteloa.) Kuinka tämä osoittaa, että sovituksen voima varmis-
taa sen, että ”vanhurskas tuomio kohtaisi ihmislapsia”? (Moosia 3:10.)

a. Ihmiset, jotka ”ovat kuolleet tietämättöminä Jumalan heitä koskevasta
tahdosta tai jotka ovat tietämättään syntiä tehneet” (Moosia 3:11; huomaa,
että kohdasta LK 137:7–9 opimme, että ihmiset, jotka kuolevat ilman tietoa
evankeliumista mutta jotka olisivat ottaneet evankeliumin vastaan koko
sydämestään, ovat selestisen valtakunnan perillisiä).

b. Ihmiset, joilla on tieto evankeliumista, jotka tekevät parannuksen ja uskovat
Jeesukseen Kristukseen (Moosia 3:12–13).

c. Pienet lapset, jotka kuolevat lapsina (Moosia 3:16, 18, 21; ks. myös LK 137:10).

• Miksi pienet lapset ovat tahrattomia Jumalan edessä? (Ks. Moosia 3:16, 21;
Moro. 8:12; LK 29:46. Vaikka he ovat lankeamuksen alaisia, niin he ovat tahrat-
tomia Jumalan edessä, koska he ovat eläviä Kristuksessa sovituksen kautta.)

• Enkeli sanoi, että ”luonnollinen ihminen on Jumalan vihollinen” (Moosia
3:19). Mitä ilmaisu ”luonnollinen ihminen” tarkoittaa? (Ks. Al. 42:6–10 ja
seuraava lainaus.)

Vanhin Bruce R. McConkie sanoi: ”Aadamin lankeemuksen jälkeen ihmisestä
tuli luonnostaan lihallinen, aistillinen ja perkeleellinen; hänestä tuli langennut
ihminen – –. Kaikki vastuulliset ihmiset maan päällä perivät tämän langenneen
tilan, tämän koetustilan, tämän tilan, jossa maailmalliset asiat näyttävät lihalli-
sesta luonnosta haluttavilta. Tässä tilassaan ’luonnollinen ihminen on Jumalan
vihollinen’, kunnes hän alistuu suureen lunastussuunnitelmaan ja syntyy
jälleen vanhurskauteen. (Moosia 3:19.) Siten koko ihmiskunta jäisi kadotetuksi
ja langenneeksi ikuisesti, ellei olisi Herramme sovitusta. (Al. 42:4–14.)”
(Mormon Doctrine, 2. laitos [1966], s. 267–268.)

• Kuinka me voimme riisua pois luonnollisen ihmisen? (Ks. Moosia 3:19. Keskus-
telkaa seuraavista vastauksista.)

a. Noudattamalla Pyhän Hengen kehotuksia. Kuinka tämä auttaa meitä riisu-
maan pois luonnollisen ihmisen? (Ks. 2. Ne. 32:5; Moosia 5:2; 3. Ne. 28:11.)

b. Tulemalla pyhäksi Herran Kristuksen sovituksen kautta. Millainen on todel-
linen pyhä? (Voit sanoa, että sana pyhä viittaa pyhitykseen tai pyhyyteen.
Mormonin Kirjassa sanaa käytetään usein viittaamaan Herran kirkon uskol-
lisiin jäseniin. Ks. esimerkiksi, miten sanaa pyhät käytetään kohdissa 1. Ne.
14:12 ja 2. Ne. 9:18.) Miten sovitus auttaa meitä tulemaan todellisiksi
pyhiksi?

c. Muuttumalla lapsen kaltaisiksi. Miten meistä voi tulla eläviä Kristuksessa
kuten pienet lapset ovat? (Ks. Moosia 3:17–19, 21; ks. myös 2. Ne. 25:23–26;
Moro. 8:10.)
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Jos käytät videoesitystä ”Kristuksen lapseksi tuleminen”, näytä se nyt.

• Minne enkelin mukaan tieto Vapahtajasta leviäisi? (Ks. Moosia 3:20.) Kuinka
tämä profetia on täyttynyt? Kuinka se tulee täyttymään?

Oppiaiheen päätös Jos ette ole jo aiemmin oppiaiheessa lukeneet kohtaa Moosia 3:19 ääneen, niin
pyydä yhtä luokan jäsentä tekemään niin.

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 

oppiaiheessa toista tai kumpaakin näistä ehdotuksista.

1. ”He pystyttivät telttansa – temppeliä kohti” (Moosia 2:6)

Kun ihmiset menivät kuuntelemaan kuningas Benjaminin puhetta, he ”pystytti-
vät telttansa temppelin ympärille, ja jokainen suuntasi telttansa oviaukon temp-
peliä kohti” (Moosia 2:6). Vertaa näitä ihmisiä Lootiin, joka ”siirtyi telttoineen
kaupungin liepeille” (1. Moos. 13:12). Selitä, että ensin Loot asui vain lähellä
jumalatonta Sodoman kaupunkia, mutta viimein hän ja hänen perheensä päätyi-
vät asumaan Sodomaan (1. Moos. 14:12).

• Mitä sellaista me voisimme tehdä, mitä voisi verrata teltan siirtämiseen
Sodoman liepeille? Mitä sellaista me voisimme tehdä, mitä voisi verrata teltan
pystyttämiseen kohti temppeliä? Kuinka me voimme pystyttää kotimme
enemmän kohti temppeliä kuin kohti maailmallisia paikkoja?

2. ”Ikuisessa velassa” (Moosia 2:34)

Piirrä tauluun seuraavanlainen vaaka:

• Miksi tämä vaaka on epätasapainossa?

Pyydä luokan jäseniä lukemaan ääneen kohta Moosia 2:20–25. Kun he lukevat,
kehota heitä etsimään uhreja, joita me voimme antaa Herralle, ja siunauksia,
joita Hän antaa meille. Kirjoita uhrimme vaa’an sille puolelle, jossa on teksti
Meidän uhrimme. Kirjoita Jumalan siunaukset sille puolen vaakaa, jossa on teksti
Jumalan siunaukset. Auta luokan jäseniä huomaamaan, että me olemme aina
velassa Jumalalle.

Jumalan
siunaukset

Meidän
uhrimme
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Tavoite Kannustaa luokan jäseniä tavoittelemaan voimallista sydämen muutosta, joka on
seuraus uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja säilyttämään sen.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden
johdosta:

a. Moosia 4:1–12. Kuningas Benjaminin kansa vastaa hänen sanoihinsa pyytä-
mällä nöyrästi anteeksi syntejään ja saamalla ne anteeksi.

b. Moosia 4:13–30. Kuningas Benjamin kehottaa kansaansa opettamaan 
evankeliumia lapsilleen, antamaan omaisuudestaan köyhille ja pitämään
Jumalan käskyt.

c. Moosia 5–6. Koko kuningas Benjaminin kansa kokee voimallisen muutok-
sen ja solmii liiton pitää Jumalan käskyt ja tehdä Hänen tahtonsa kaikessa.
Kuningas Benjamin kertoo kansalleen, että solmimansa liiton tähden heitä
kutsutaan Kristuksen lapsiksi.

2. Jos käytössäsi on kuva Kuningas Benjamin, valmistaudu käyttämään sitä 
oppiaiheessa (62298; Evankeliumiaiheinen kuvasto 307).

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Kirjoita tauluun seuraavat otsikot:

Jumalan vasemmalla puolella Jumalan oikealla puolella

• Mitä Jumalan oikealla puolella oleminen tarkoittaa? (Sitä, että saa korotuksen
ja elää taas Jumalan luona.) Millaiset ihmiset saavat olla Jumalan oikealla
puolella? Entä Jumalan vasemmalla puolella? (Ks. Matt. 25:33–34; LK 29:27.
Kirjoita luokan jäsenten näihin kahteen kysymykseen antamat vastaukset
tauluun asianomaisen otsikon alle.)

Selitä, että saarnansa päätteeksi kuningas Benjamin kertoi kansalleen, mitä sen oli
tehtävä, että se saisi luvan olla Jumalan oikealla puolella. Me voimme saada
opetusta kuningas Benjaminin sanoista, koska samat vaatimukset pätevät meihin.

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

1. Kuningas Benjaminin kansa pyytää anteeksi syntejään ja saa ne anteeksi.

Lukekaa kohta Moosia 4:1–12 ja keskustelkaa siitä. Jos käytät kuvaa kuningas
Benjaminista, anna sen olla esillä koko oppiaiheen ajan.

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista

Huomion 
herättäminen
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• Opetettuaan kansalleen Vapahtajan tehtävää koskevia asioita (ks. oppiaihe 15)
kuningas Benjamin näki, että ”ihmiset olivat langenneet maahan” (Moosia
4:1). Miksi ihmiset lankesivat maahan? (Ks. Moosia 4:1–2.) Kuinka me olemme
maan tomua mitättömämpiä? (Ks. He. 12:4–8; KH Moos. 1:9–10.) Mistähän
syystä kuningas Benjamin tähdensi kansansa mitättömyyttä ja kelvotto-
muutta? (Ks. Moosia 4:5–8, 11–12.) Miksi on tärkeää, että me tunnistamme 
riippuvuutemme Herrasta?

• Mitä oman lihallisen tilan ymmärtäminen johti kuningas Benjaminin kansan
tekemään? (Ks. Moosia 4:2.) Mikä sai heidät täyttymään ilolla? (Ks. Moosia
4:3.) Miksi he saivat syntinsä anteeksi? Mistä he tiesivät, että he olivat saaneet
anteeksi? Kuinka me voimme tietää, että me olemme saaneet anteeksi paran-
nuksenteon jälkeen? (Voit auttaa luokan jäseniä vastaamaan kysymykseen viit-
taamalla presidentti Harold B. Leen ajatuksiin sivulla 63.)

• Mitä kuningas Benjamin opetti siitä, kuinka me saamme syntimme anteeksi?
(Ks. Moosia 4:9–10.) Mitä hän opetti siitä, kuinka me säilytämme syntiemme
anteeksiannon? (Ks. Moosia 4:11–12, 26.) Mitä syntiemme anteeksiannon
säilyttäminen tarkoittaa?

• Kuinka kuningas Benjaminin kansalleen osoittamat sanat voivat antaa meille
toivoa, kun heikkoutemme masentavat meitä?

2. Kuningas Benjamin opettaa kansaansa elämään kristuksenkaltaista
elämää.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Moosia 4:13–30 ja keskustelkaa niistä. Voit aloit-
taa tämän keskustelun jakamalla luokan jäsenet kolmeen ryhmään. Anna 
jokaiselle ryhmälle jokin seuraavista pyhien kirjoitusten kohdista ja pyydä heitä 
lukemaan kohta yhdessä ja tekemään siitä yhteenveto yhdellä lauseella. (Yksi
mahdollinen yhteenvetolause annetaan kunkin viitteen jälkeen; luokan jäsenten
ei tarvitse käyttää aivan samoja lauseita.)

Ryhmä 1: Moosia 4:13–15 (Opettakaa lapsia.)
Ryhmä 2: Moosia 4:16–26 (Antakaa omastanne köyhille.)
Ryhmä 3: Moosia 4:27–30 (Varokaa ajatuksianne, sanojanne ja tekojanne.)

Kun kolme ryhmää ovat lopettaneet lukemisen ja yhteenvedon tekemisen,
kirjoita tauluun otsikko Kuningas Benjaminin neuvot. Pyydä yhtä henkilöä kustakin
ryhmästä kirjoittamaan ryhmän yhteenvetolause tauluun tämän otsikon alle.

• Mitä velvoituksia vanhemmilla on kuningas Benjaminin mukaan lapsiaan
kohtaan? (Ks. Moosia 4:14–15.) Mitkä seikat tämän päivän maailmassa tekevät
kuningas Benjaminin vanhemmille osoittamasta neuvosta erityisen tärkeän?
Miksi on hyvin tärkeää, että vanhemmat opettavat lapsilleen evankeliumia?

Presidentti Gordon B. Hinckley sanoi: ”Minkä tahansa yhteiskunnan terveys,
sen kansan onni, heidän vaurautensa ja rauhansa saavat kaikki alkunsa siitä,
että isät ja äidit opettavat lapsiaan” (”Kasvata lapsi sille tielle, jota hänen on
kulkeminen”, Valkeus, tammikuu 1994, s. 57).

• Kuinka me voimme opettaa lapsiamme rakastamaan ja palvelemaan toisiaan?
(Nuorten opettajat voivat keskustella siitä, kuinka luokan jäsenten esimerkki
voi vaikuttaa nuorempiin lapsiin.)

• Kuningas Benjamin neuvoi myös kansaansa pitämään huolta puutteenalaisista
(Moosia 4:16). Miksi jotkut ihmiset kuningas Benjaminin mukaan kieltäytyvät
auttamasta puutteenalaisia? (Ks. Moosia 4:17, 22.) Miksi meillä on ”suuri syy
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tehdä parannus”, jos meillä on tällainen asenne? (Ks. Moosia 4:18–23.) Missä
mielessä me olemme kaikki kerjäläisiä? (Ks. Moosia 4:19–20.)

• Miksi laupeudentyö on tärkeä ominaisuus Kristuksen kirkon jäsenten 
keskuudessa?

• Kuinka me voimme seurata taivaallisen Isän esimerkkiä, kun annamme 
puutteenalaisille omastamme? (Ks. Moosia 4:16, 20–21.) Kuinka me voimme
huolehtia siitä, että kun me annamme omastamme puutteenalaisille, me
annamme oikeaa apua oikealla tavalla?

Voit halutessasi selittää, ettei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa auttaa
puutteenalaisia. Meidän tulee muistaa kuningas Benjaminin opettamat 
periaatteet ja tavoitella Hengen johdatusta kussakin tilanteessa (ks. Moro. 7:18).
Voit myös sanoa, että Herra on tarjonnut tapoja, joilla me voimme auttaa
puutteenalaisia. Kun me annamme paastouhrimme tai lahjoitamme rahaa,
tavaroita, aikaa tai muuta palvelutyötä kirkolle, me voimme luottaa siihen, että
lahjoituksiamme käytetään viisaasti.

• Minkä neuvon kuningas Benjamin antoi köyhille, jotka eivät voi antaa omai-
suudestaan? (Ks. Moosia 4:24–25.) Kuinka me voimme saada anteliaan
sydämen taloudellisesta tilanteestamme huolimatta?

• Mistähän syystä muiden palveleminen auttaa meitä säilyttämään syntiemme
anteeksiannon? (Ks. Moosia 4:26.)

• Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan ääneen kohta Moosia 4:27. Mitä tarkoit-
taa se, että tekee kaiken viisaasti ja järjestyksessä? Kuinka tämä neuvo voi
auttaa teitä?

• Kuningas Benjamin opetti kansalleen, että välttääkseen syntiä ja pitääkseen
lupauksensa Jumalalle sen on pidettävä vaarin ajatuksistaan, sanoistaan ja
teoistaan (Moosia 4:29–30). Kuinka ajatuksemme, sanamme ja tekomme liitty-
vät yhteen? Mikä vaikutus sillä on sanoihimme ja tekoihimme, jos me
pidämme vaarin ajatuksistamme?

3. Kuningas Benjaminin kansa kokee ”voimallisen muutoksen” ja solmii
liiton tehdä Jumalan tahdon kaikessa.

Keskustelkaa kohdasta Moosia 5–6. Kehota luokan jäseniä lukemaan valitut
jakeet ääneen.

• Kuinka ihmiset tiesivät, että kuningas Benjaminin sanat olivat tosia?
(Ks. Moosia 5:2.) Mikä vaikutus Herran Hengellä oli kansaan? (Ks. Moosia
5:2–5.) Millainen vaikutus sillä, että meillä ei olisi ”enää lainkaan halua tehdä
pahaa”, olisi meidän elämäämme ja ihmissuhteisiimme?

• Miksi meidän on tärkeää tietää, että ihmiset, jotka kuulivat kuningas 
Benjaminin saarnat ja kokivat voimallisen sydämen muutoksen, olivat jo
kirkon jäseniä?

• Mitä haasteita meillä on koettuamme kerran voimallisen muutoksen sydämes-
sämme (ks. Moosia 5:2) säilyttää se edelleen? Kuinka me voimme vastata
näihin haasteisiin?

• Mitä Kristuksen lapseksi tuleminen tarkoittaa? (Ks. Moosia 5:2, 5–7.) Mitä
tarkoittaa se, että ottaa päälleen Kristuksen nimen? (Ks. Moosia 5:8–11;
ks. myös seuraava lainaus.) Miten me voimme joka päivä pitää Kristuksen
nimen kirjoitettuna sydämeemme? (Ks. Moosia 5:11–15.)
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Vanhin Dallin H. Oaks selitti: ”Se, että olemme valmiit ottamaan Jeesuksen
Kristuksen nimen päällemme, vahvistaa sen, että olemme päättäneet tehdä
kaikkemme, jotta meidät luettaisiin kuuluviksi niiden joukkoon, jotka Hän
valitsee oikealle puolelleen ja kutsuttaviksi Hänen nimellään viimeisenä
päivänä. Tässä pyhässä merkityksessä se, että todistamme olevamme valmiit
ottamaan Jeesuksen Kristuksen nimen päällemme, tarkoittaa sitä, että ilmai-
semme päättäneemme pyrkiä korotukseen selestisessä valtakunnassa. Korotus
on iankaikkinen elämä, ’suurin kaikista Jumalan lahjoista’. (LK 14:7)” (”Mitä
merkitsee, että otamme Jeesuksen Kristuksen nimen päällemme”, Valkeus,
1985, konferenssiraportti 155. vuosikonferenssista, s. 77.)

• Kuinka kuningas Benjaminin kansan solmimaa liittoa voidaan verrata liittoon,
jonka me teimme kasteessa ja jonka uudistamme joka kerta, kun nautimme
sakramentin? (Ks. Moosia 5:5, 7–8; LK 20:37, 77, 79.) Miksi on tärkeää, että me
uudistamme tämän liiton toistuvasti?

• Kuningas Benjamin näki, että koko hänen kansansa (paitsi ne, jotka olivat liian
nuoria) oli solminut liiton noudattaa Jumalan käskyjä (Moosia 6:1–2). Miksi oli
tärkeää merkitä muistiin heidän nimensä?

• Miksi oli tärkeää nimittää opettajia ja pappeja kansaa valvomaan? (Ks. Moosia
6:3.) Kuinka opettajamme ja kirkon johtajamme auttavat meitä muistamaan
tekemämme liitot ja lupaukset?

Oppiaiheen päätös Lue tai pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan kohta Moosia 5:15, kuningas 
Benjaminin puheen viimeiset sanat. Sano, että nämä siunaukset ovat meidän
jokaisen ulottuvilla. Kehota luokan jäseniä tavoittelemaan voimallista sydämen
muutosta, joka tekee heistä Kristuksen lapsia, ja säilyttämään sen.

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 

oppiaiheessa toista tai kumpaakin näistä ehdotuksista.

1. ”Tämän tunnuksen turvin teidät tehdään vapaiksi” (Moosia 5:8)

• Kutsuessaan kansaansa Kristuksen lapsiksi kuningas Benjamin sanoi: ”Tämän
tunnuksen turvin teidät tehdään vapaiksi” (Moosia 5:8). Miten kuuliaisuus
Herralle tuo vapautta?

Profeetta Joseph Smith opetti, että ”kuuliaisuudessa on ilo ja puhdas ja sekoit-
tamaton rauha. Koska Jumala on laatinut suunnitelman meidän onneksemme
– – Hän ei koskaan ole asettanut eikä tule koskaan asettamaan kansalleen toimi-
tusta tai antamaan käskyä, joka ei luonteeltaan olisi omiaan aikaansaamaan
sitä onnea, jonka Hän on tarkoittanut.” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, toim.
Joseph Fielding Smith [1976], s. 255.)

• Kuinka olette nähneet kuuliaisuuden Jumalan käskyille tuovan onnea
elämäänne ja läheistenne elämään?

2. ”Kuinka ihminen voi tuntea isännän, jota hän ei ole palvellut” 
(Moosia 5:13)

• Kuningas Benjamin kysyi: ”Kuinka ihminen voi tuntea isännän, jota hän ei ole
palvellut”? (Moosia 5:13.) Kuinka te olette tulleet tuntemaan Kristuksen parem-
min palvelemalla Häntä?
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Tavoite Kannustaa luokan jäseniä seuraamaan kirkon johtajien esimerkkiä, etenkin
niiden, jotka Herra on kutsunut profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksensaajiksi.

Valmistelut Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. Moosia 7–8. Ammon johtaa retkikuntaa, jonka tarkoituksena on ottaa selvää
ihmisistä, jotka olivat vuosia aiemmin lähteneet Sarahemlasta palatakseen
Nefin maahan. Ammon ja hänen veljensä löytävät Limhin ja tämän kansan.
Ammon opettaa Limhin kansaa, saa haltuunsa kansan aikakirjan ja saa tietää
kansan löytämistä 24 jaredilaisten levystä. Hän selittää, että Moosia, joka on
näkijä, voi kääntää levyissä olevat kaiverrukset.

b. Moosia 9–10. Osa Senifin, Limhin isoisän, aikakirjasta kertoo lyhyen kertomuk-
sen siitä, kuinka Senifin kansa saapui Nefin maahan. Se kertoo myös, kuinka
Herra vahvisti heitä sodissa laamanilaisia vastaan.

c. Moosia 11. Senifin poika Nooa hallitsee jumalattomuudessa. Profeetta 
Abinadin varoituksista huolimatta ihmiset ovat sokeita Nooan ja hänen pappi-
ensa jumalattomuudelle.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Piirrä tauluun seuraava kuvio:

Selitä, että ymmärtääksemme Herran kanssakäymistä kansansa kanssa Moosian
kirjassa meidän on hyvä ymmärtää tapahtumat, joita kuvattiin kohdassa 2. Ne. 5,
Omnin kirjassa sekä Moosian kirjan luvuissa 7 ja 9. Kerro luokan jäsenille, että
käytät taulussa olevaa kuviota apuna kerratessasi nämä tapahtumat. Lue tai kerro
omin sanoin seuraavat tiedot (numerot vastaavat kuviossa olevia numeroita):

② Kuningas Moosia I

Nefin
maa

Sarahemlan
maa

① N
efi

 (L
eh

in poika)

③ Senif

④ Ammon

Huomion 
herättäminen

75

Oppiaihe

17
”Näkijä – – on suureksi 
siunaukseksi lähimmäisillensä”
Moosia 7–11

35683 130 FI 01–48  25.06.2007  18:37 Uhr  Seite 75



1. Lehin kuoleman jälkeen Herra käski Nefin seuraajien erota Laamanin seuraa-
jista. Nefiläiset asettuivat maahan, jota he kutsuivat Nefin maaksi (2. Ne.
5:5–8). Maa tunnettiin myöhemmin myös Lehi-Nefin maana (Moosia 7:1).

2. Noin 400 vuotta myöhemmin nefiläisiä johti kuningas nimeltä Moosia. Herra
käski Moosian paeta Nefin maasta mukanaan jokainen, ”joka tahtoi kuulla
Herran ääntä”. Moosia ja hänen kansansa löysivät ihmisryhmän, jota sanottiin
Sarahemlan kansaksi. Nämä kaksi ihmisryhmää yhdistyivät ja kutsuivat itseään
nefiläisiksi. Moosia nimitettiin heidän kuninkaakseen (Om. 12–19).

3. Nefiläisryhmä lähti Sarahemlan maasta ottaakseen uudelleen haltuunsa Nefin
maan (Om. 27). He saivat maan haltuunsa Senif-nimisen miehen johdolla,
josta tuli heidän kuninkaansa (Moosia 9:1–7).

4. Noin 79 vuotta myöhemmin kuningas Moosia II, ensimmäisen kuningas
Moosian pojanpoika, ”halusi saada tietoja niistä ihmisistä, jotka olivat asettu-
neet asumaan Lehi-Nefin maahan”. Hän antoi Ammon-nimisen miehen johtaa
retkikuntaa, joka selvittäisi asiaa (huomaa, että tämä Ammon ei ollut se
Moosian poika, joka myöhemmin saarnasi evankeliumia laamanilaisten
keskuudessa). Ammon ja hänen veljensä löysivät kuningas Limhin ja hänen
kansansa. Limhi oli Senifin pojanpoika (Moosia 7:1–11).

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

1. Ammon ja hänen veljensä löytävät Limhin ja tämän kansan. 
Ammon opettaa Limhille näkijän merkityksen.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Moosia 7–8 ja keskustelkaa niistä. Katso selitystä
kohtaan Moosia 7:1–11 toimintaehdotuksesta Huomion herättäminen, kohta 4.

• Miksi Limhi vangitsi Ammonin ja hänen toverinsa? (Ks. Moosia 7:8–11.) Miksi
Limhi iloitsi saadessaan tietää, kuka Ammon oli? (Ks. Moosia 7:12–15. Selitä,
että myöhemmin oppiaiheessa keskustelette siitä, kuinka Limhin kansa joutui
orjuuteen.) Minkä sanoman Limhi kertoi kansalleen puhuttuaan Ammonin
kanssa? (Ks. Moosia 7:17–20, 29–33.) Mitä tämä kertoo Limhin ominaisuuksista
johtajana?

• Limhi kertoi Ammonille lähettäneensä kerran 43 ihmistä etsimään veljiään
Sarahemlasta (Moosia 8:7). Mitä tämä ryhmä löysi sen sijaan? (Ks. Moosia
8:8–11; ks. myös Et. 1:1–2. He löysivät jaredilaisen sivilisaation jäännökset. 
Jaredilaiset olivat asettuneet sinne vuosisatoja ennen nefiläisten saapumista.)

• Mitä Limhi pyysi Ammonilta jaredilaisten 24 kultalevyä koskien? (Ks. Moosia
8:11–12.) Miksi Limhin kansalle – ja meille – olisi hyödyllistä tietää jaredilaisten
tuhon syy?

• Kuinka Ammon vastasi Limhin pyyntöön? (Ks. Moosia 8:13–14. Hän sanoi, että
Moosia, Sarahemlan kuningas, oli näkijä, joka pystyisi kääntämään aikakirjat.)
Mitä muita nimityksiä Ammon yhdisti näkijän arvonimeen? (Ks. Moosia 8:16.)
Ketkä me tänä päivänä hyväksymme profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksensaa-
jiksi? (Ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista apostolin koorumin
jäsenet.)

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista
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• Mitkä ovat näkijän tehtävät? (Ks. Moosia 8:13, 17–18.) Miten myöhempien
aikojen profeetat, näkijät ja ilmoituksensaajat suorittavat nämä tehtävät?
(Ks. seuraava lainaus. Voit myös pyytää luokan jäseniä keskustelemaan muista
konferenssipuheista, julistuksista tai tapahtumista, jotka osoittavat sen,
kuinka ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista koorumin jäsenet ovat
toimineet näkijöinä.) Kuinka myöhempien aikojen profeetat, näkijät ja ilmoi-
tuksensaajat ovat olleet teille suureksi siunaukseksi?

Vanhin Boyd K. Packer sanoi:

”Pyhät kirjoitukset puhuvat profeetoista tähystäjinä tornissa, jotka näkevät
’vihollisen tämän ollessa vielä kaukana’ ja jotka ovat nähneet ’myös muuta,
mikä ei ollut luonnolliselle silmälle näkyväistä’, sillä ’Herra on herättänyt
näkijän kansallensa’.

[Monta] vuotta sitten kirkon johtajat varoittivat meitä perheen hajoamisesta ja
käskivät meidän valmistautua. – – Ensimmäinen presidenttikunta pani alulle
viikoittaisen perheillan – –. Vanhemmille on tarjolla erinomaista aineistoa
lasten opettamiseen; heillä on myös lupaus siitä, että uskollisia siunataan.

Opit ja ilmoitettu organisaatio ovat pysyneet samana, mutta kaikki kirkon
järjestöt on järjestetty uudelleen niiden suhteessa toisiinsa ja kotiin. – – kirkon
koko opetussuunnitelma pantiin uusiksi – pyhien kirjoitusten mukaisesti – –.
Me käytimme vuosia valmistaaksemme uudet laitokset Raamatusta, Mormonin
Kirjasta, Opin ja Liittojen Kirjasta ja Kallisarvoisesta Helmestä. – – 

Voimme vain kuvitella, missä me olisimme, jos vasta nyt olisimme reagoimassa
tähän kammottavaan perheen uuteen määritelmään. Mutta niin ei ole asian-
laita. Me emme poukkoile hädissämme ympäriinsä yrittäen päättää, mitä
tehdä. Me tiedämme, mitä tehdä ja mitä opettaa. – – 

Noudattamamme kurssi ei ole meidän oma keksintömme. Pelastussuunni-
telma, suuri onnen suunnitelma, ilmoitettiin meille, ja profeetat ja apostolit
saavat jatkuvasti ilmoituksia, kun kirkko ja sen jäsenet niitä lisää tarvitsevat.”
(”Isä ja perhe”, Valkeus, heinäkuu 1994, s. 20.)

2. Senifin aikakirja kertoo Senifin kansan lyhyen historian.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Moosia 9–10 ja keskustelkaa niistä. Selitä, että
Moosian kirjan luvuissa 9–22 on sen kansan historia, joka lähti Sarahemlasta
palatakseen Nefin maahan. Historia alkaa Senifin, Limhin isoisän, kertomuksella.

• Senif oli sen nefiläisryhmän jäsen, joka halusi saada takaisin laamanilaisilta
osan Nefin maasta (Moosia 9:1). Miten laamanilaiset suhtautuivat nefiläisiin?
(Ks. Moosia 10:11–17. He olivat vihoissansa, koska heistä tuntui, että heidän
esivanhempiensa Laamanin ja Lemuelin veljet olivat kohdelleet näitä väärin.
Tämän vuoksi he opettivat lapsensa vihaamaan nefiläisiä.) Kuinka menneisyy-
den perinteet nostattavat joskus ihmisissä vihaa? (Voit kehottaa luokan jäseniä
kertomaan esimerkkejä samanlaisista tilanteista yhteisöissä, kansoissa tai
maailmassa.) Miksi tällaiset perinteet säilyvät?

• Mitä me voimme oppia Senifiltä vihan tunteiden voittamisesta? (Ks. Moosia
9:1. Senif lähetettiin vakoojana ottamaan selvää, miten laamanilaiset tuhottai-
siin. Mutta nähdessään, ”mitä hyvää heidän keskuudessaan oli”, hän ei enää
halunnutkaan tuhota heitä.) Miten me voimme oppia näkemään rehellisesti
hyvää muissa?
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• Minkä virheen Senif teki yrittäessään periä isiensä maan? (Ks. Moosia 7:21–22;
9:3.) Mitä Senifin ylenmääräisestä innokkuudesta seurasi? (Ks. Moosia 9:3–12;
10:18.) Mitä vaaroja on ylenmääräisestä innokkuudesta, vaikka asia olisi hyvä?
Miten me voimme olla innokkaita Herran työssä olematta ylenmäärin innok-
kaita?

• Halutessaan hankkia osan Nefin maasta Senif ja hänen kansansa olivat ”hitaat
muistamaan Herraa” heidän Jumalaansa (Moosia 9:3). Mikä sai heidät viimein
kääntymään Herran puoleen? (Ks. Moosia 9:13–17.) Miten heitä siunattiin, kun
he muistivat Herran ja rukoilivat vapautusta? (Ks. Moosia 9:18; 10:19–21.)
Kirkon jäseninä me olemme solmineet liiton, että muistamme aina Herran
(ks. LK 20:77, 79). Mitä me voimme tehdä, että muistaisimme paremmin
tämän liiton?

3. Abinadi varoittaa kansaa, mutta se ei näe Nooan jumalattomuutta.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Moosia 11 ja keskustelkaa niistä.

• Kenestä tuli kuningas Senifin jälkeen? (Ks. Moosia 11:1.) Millainen hallitsija
Nooa oli? (Ks. Moosia 11:1–19. Voit kirjoittaa tauluun joitakin tapoja, joilla
Nooa ”noudatti oman sydämensä haluja” ja muutti ”valtakunnan asiat”.)

• Miten Nooa vaikutti kansalaistensa elämään? (Ks. Moosia 11:2, 5–7.) Missä
suhteessa kansa ja Nooa vastasivat yhdessä synnillisyydestään?

• Herra lähetti profeetta Abinadin kutsumaan Nooaa ja hänen kansaansa 
parannukseen (Moosia 11:20). Mitä varoituksia Herra antoi Abinadin kautta?
(Ks. Moosia 11:20–25. Voitte keskustella siitä, kuinka Abinadi täytti tehtävänsä
näkijänä, kuten aihetta käsiteltiin aiemmin oppiaiheessa.)

• Kuinka Nooa ja hänen kansansa vastasivat Abinadin varoituksiin? (Ks. Moosia
11:26–28; ks. myös Moosia 12:13–15.) Miksi kansa oli vihainen Abinadille
eikä Nooalle, joka oli verottanut sitä ja pannut sen elättämään häntä hänen
jumalattomuudessaan? (Ks. Moosia 11:7, 29.)

• Miksi jotkut nykyajan ihmiset hylkäävät Abinadin kaltaiset Herran palvelijat
Nooan kaltaisten ihmisten hyväksi? Miksi on tärkeää tunnistaa, ketkä ovat
Jumalan profeettoja, ja seurata heitä? (Ks. Moosia 8:16–18; LK 1:38; 84:36–38.)

Oppiaiheen päätös Kehota luokan jäseniä noudattamaan vanhurskaiden johtajien neuvoa, etenkin
niiden, jotka Herra on kutsunut profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksensaajiksi.

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä arvostamaan Jeesuksen Kristuksen sovituksen tärkeyttä ja
pysymään uskollisina todistukselleen sovituksesta.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden
johdosta:

a. Moosia 12–13. Abinadi kutsuu kuningas Nooaa ja hänen pappejaan paran-
nukseen. Hän kehottaa heitä pitämään käskyt. Hän opettaa heille, että
Mooseksen lain muodot ja toimitukset ovat esi- tai vertauskuvia Jeesuksen
Kristuksen sovituksesta.

b. Moosia 14–16. Abinadi lainaa Jesajaa. Hän todistaa sovituksesta ja kehottaa
Nooan pappeja opettamaan kansalle, että lunastus tulee Kristuksen kautta.

c. Moosia 17. Alma, yksi Nooan papeista, tekee parannuksen ja kirjoittaa muis-
tiin Abinadin sanat. Abinadi sinetöi hengellään todistuksensa Vapahtajasta.

2. Jos käytössäsi on kuva Abinadi kuningas Nooan edessä, valmistaudu käyttä-
mään sitä oppiaiheessa (62042; Evankeliumiaiheinen kuvasto 308).

3. Jos käytät toimintaehdotusta huomion herättämiseksi, tuo luokkaan kaikki
toimintaehdotuksessa luetellut kuvat tai osa niistä.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Selitä, että on olemassa monia pyhien kirjoitusten kohtia, joissa Herra käskee
ihmisten suorittaa vaikeita tehtäviä.

• Millaisista vaikeista tehtävistä tai kutsumuksista pyhissä kirjoituksissa on
kerrottu? (Seuraavassa luettelossa on mahdollisia vastauksia sekä näihin tapah-
tumiin liittyviä kuvia numeroineen.)

a. Nooa saarnaa kansalle (62053; Evankeliumiaiheinen kuvasto 102)
b. Mooses vie israelilaiset pois Egyptistä (62100)
c. Lehi varoittaa kansaa Jerusalemissa (62517; Evankeliumiaiheinen

kuvasto 300)
d. Ester kuningas Ahasveroksen edessä (Evankeliumiaiheinen kuvasto 125)
e. Abinadi saarnaa kuningas Nooalle (62042; Evankeliumiaiheinen

kuvasto 308)
f. Samuel saarnaa Sarahemlassa (62370; Evankeliumiaiheinen kuvasto 314)
g. Joseph Smith täyttää tehtävänsä palautuksen profeettana (62470; Evankeliu-

miaiheinen kuvasto)

• Miksi nämä tehtävät olivat vaikeita? Mistähän syystä nämä ihmiset olivat
halukkaita suorittamaan tehtävänsä, vaikka olosuhteet olivatkin vaikeat?

Näytä kuvaa Abinadista kuningas Nooan edessä ja selitä, että tässä oppiaiheessa
käsitellään Abinadin opetuksia. Kehota luokan jäseniä etsimään syitä siihen,
miksi Abinadi oli valmis uhraamaan henkensä voidakseen saarnata ihmisille.

Huomion 
herättäminen
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Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

1. Abinadi kutsuu Nooaa ja hänen pappejaan parannukseen, kehottaa heitä
pitämään käskyt ja opettaa sovituksesta.

Keskustelkaa kohdasta Moosia 12–13. Pyydä luokan jäseniä lukemaan ääneen
valitut jakeet. Jos käytät kuvaa Abinadista kuningas Nooan edessä, anna sen olla
esillä koko oppiaiheen ajan.

• Kaksi vuotta sen jälkeen kun Abinadi oli ensimmäisen kerran saarnannut
Nooan kansalle, hän palasi kertomaan heille, että koska he eivät olleet tehneet
parannusta, he kärsisivät ja joutuisivat orjuuteen (Moosia 12:1–7). Hän sanoi
myös, että heidät tuhottaisiin, elleivät he tekisi parannusta (Moosia 12:8).
Miten ihmiset suhtautuivat tähän sanomaan? (Ks. Moosia 12:9–16.) Mistähän
syystä he puolustivat Nooaa?

• Abinadin väistettyä pappien yritykset saada hänet puhumaan ristiin yksi papeis-
ta esitti hänelle erästä pyhien kirjoitusten kohtaa koskevan kysymyksen
(Moosia 12:20–24; pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan ääneen nämä jakeet).
Miksi papit eivät pystyneet ymmärtämään tätä pyhien kirjoitusten kohtaa?
(Ks. Moosia 12:25–27. Huomaa, että tämän kohdan tarkoitusta käsitellään
myöhemmin oppiaiheessa.) Miten me voimme kilvoitella sydämessämme 
päästäksemme ymmärrykseen? Miksi on tärkeää tutkia ja opettaa evankeliumia
koko sydämestään? (Ks. LK 8:2–3.)

• Mikä oli Abinadin ilmoituksen mukaan ongelmana pappien väitteessä, että he
opettivat Mooseksen lakia? (Ks. Moosia 12:28–37.) Miksi on tärkeää, että me
pyrimme elämään opettamiemme totuuksien mukaan?

• Minkä ansiosta Abinadi sai julistettua sanomansa? (Ks. Moosia 13:1–9. Sano,
että Herra teki näin, niin että Abinadi saattoi todistaa Jeesuksen Kristuksen
sovituksesta. Tämä kertoo siitä, miten tärkeä on sovituksen sanoma.)

• Miksi Abinadi luki kymmenen käskyä Nooalle ja hänen papeilleen?
(Ks. Moosia 13:11.) Miten käskyt voivat olla kirjoitettuina sydämeemme?
Miten se, että käskyt ovat kirjoitettuina sydämeemme, voisi vaikuttaa pyrki-
myksiimme noudattaa niitä?

• Kutsuttuaan Nooaa ja pappeja parannukseen Mooseksen lain pitämisessä
Abinadi sanoi, ettei pelastus tule yksistään lain kautta (ks. Moosia 13:28).
Miten pelastus tulee? (Ks. Moosia 13:14, 28, 32–35; kolmas uskonkappale.)

• Mikä oli Mooseksen lain tarkoitus? (Ks. Moosia 13:29–33. Selitä, että Moosek-
sen lain säädökset ja toimitukset olivat esikuvia tai vertauskuvia siitä, mitä oli
tuleva. Ne annettiin ihmisille, jotta he osaisivat katsoa Kristukseen.)

2. Abinadi lainaa Jesajaa, todistaa sovituksesta ja kehottaa Nooan pappeja
opettamaan kansalle, että vapahdus tulee Kristuksen kautta.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Moosia 14–16 ja keskustelkaa niistä.

• Todistuksessaan Jeesuksesta Kristuksesta Abinadi lainasi profeetta Jesajaa. Mitä
me opimme Vapahtajasta Moosian kirjan 14. luvussa lainatun profetian perus-
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teella? (Pyydä luokan jäseniä lukemaan tämä luku vuorotellen ja etsimään
vastauksia kysymykseen. Tee tauluun yhteenveto heidän vastauksistaan.
Seuraavassa luettelo mahdollisista vastauksista.)

a. Vapahtaja eli nöyrästi ja vaatimattomasti (Moosia 14:2).
b. Monet ihmiset hylkäsivät Hänet (Moosia 14:3).
c. Hän kantoi murheemme ja surumme (Moosia 14:4).
d. Hän otti päälleen kaikkien ihmisten synnit (Moosia 14:5–6, 8, 10–12).
e. Hän alistui vapaaehtoisesti kärsimään vainoa ja kuoleman (Moosia 14:7–9).
f. Hän oli synnitön (Moosia 14:9).

• Abinadi sanoi, että Vapahtaja tyydytti oikeudenmukaisuuden vaatimukset
(Moosia 15:9). Mitä ovat oikeudenmukaisuuden vaatimukset? (Ks. Al. 42:11, 14.)
Miten Vapahtaja tyydytti oikeudenmukaisuuden vaatimukset? (Ks. Moosia
15:9; Al. 42:12–13, 15.)

• Abinadi puhui jälkeläisistä eli Jeesuksen Kristuksen pojista ja tyttäristä
(Moosia 15:10; ks. myös Moosia 14:10). Mitä Vapahtajan poikana ja tyttärenä
oleminen tarkoittaa? (Ks. Moosia 15:11–14; ks. myös Moosia 5:5–7. Selitä, että
Jeesus Kristus on pelastuksen tuoja. Hänen ja niiden, jotka ottavat vastaan
Hänen evankeliuminsa, välillä on isän ja lapsen välinen suhde. Meistä tulee
Hänen jälkeläisiään eli Hänen poikiaan ja tyttäriään, kun me uskomme
Häneen, teemme parannuksen synneistämme ja lupaamme tehdä Hänen
tahtonsa ja pitää Hänen käskynsä.)

• Muistuta luokan jäseniä siitä, että yksi Nooan papeista pyysi Abinadia tulkitse-
maan Jesajan sanat ”Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat,
hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman” (Moosia 12:20–24).
Mikä on tämä hyvä sanoma? (Ks. Moosia 15:19–25; LK 76:40–42.) Keitä ovat
ilosanoman tuojat? (Ks. Moosia 15:13–18. Vapahtaja itse, profeetat ja muut,
jotka julistavat evankeliumia.) Kuinka me voimme tuoda omalta osaltamme
ilosanomaa muille?

• Kuinka meitä siunataan kuolemamme jälkeen, jos me olemme uskoneet 
Kristukseen, seuranneet Häntä ja ottaneet vastaan Hänen sovituksensa?
(Ks. Moosia 15:21–23; 16:8–11.) Mitä meille tapahtuu, jos me olemme hylän-
neet Kristuksen ja Hänen sovituksensa? (Ks. Moosia 15:26–27; 16:2–3, 5, 10–12.)

• Mitä Abinadi kehotti Nooaa ja hänen pappejaan saarnansa lopussa tekemään?
(Ks. Moosia 16:13–15.) Miten me voimme soveltaa tätä neuvoa omaan
elämäämme?

3. Abinadi sinetöi hengellään todistuksensa Vapahtajasta.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Moosia 17 ja keskustelkaa niistä.

• Onnistuiko Abinadi lähetystehtävässään kuningas Nooan ja hänen kansansa
parissa? Miksi tai miksi ei? Kuka kääntyi Abinadin opetusten ansiosta?
(Ks. Moosia 17:2–4; Al. 5:11–12; ks. myös neljäs lisäopetusehdotus.)

• Mitä kuningas Nooa ja tuomarit päättivät tehdä Abinadille tämän julistettua
sanomansa? (Ks. Moosia 17:1, 7.) Mitä Abinadi olisi voinut tehdä välttääkseen
kuoleman? (Ks. Moosia 17:8.) Miksi hän kieltäytyi perumasta puheitaan?
(Ks. Moosia 17:9–10, 20.) Miten me voimme seurata Abinadin esimerkkiä,
vaikka meidän ei todennäköisesti tarvitse kuolla uskomme vuoksi?
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Presidentti Ezra Taft Benson sanoi: ”Kristus muuttaa ihmisiä, ja muuttuneet
ihmiset voivat muuttaa maailmaa. Kristuksen tähden muuttuneet ihmiset
seuraavat Kristusta. – – Kristusta seuraavat ihmiset ovat palavia Kristuksessa. – –
Heidän tahtonsa sulautuu Hänen tahtoonsa (ks. Joh. 5:30). He tekevät aina
sitä, mikä on Herralle otollista (ks. Joh. 8:29). He eivät ole ainoastaan valmiita
kuolemaan Herran tähden vaan, mikä vielä tärkeämpää, he ovat valmiita
elämään Hänen tähtensä.” (”Syntyneet Jumalasta”, Valkeus, 1986, konferenssi-
raportti 155. puolivuotiskonferenssista, s. 5.)

Oppiaiheen päätös Sano, että Abinadin ja Alman toiminta voi auttaa meitä näkemään sovituksen
merkityksen. Herra säästi Abinadin hengen, niin että hän saattoi todistaa sovituk-
sesta (Moosia 13:1–9). Julistettuaan tämän sanoman Abinadi sinetöi kuolemallaan
sanojensa todenperäisyyden (ks. Moosia 17:20). Alma ”kirjoitti kaiken, mitä
Abinadi oli puhunut” (Moosia 17:4). Sitten hän totteli Abinadin käskyä opettaa,
”että lunastus tulee Herran Kristuksen kautta” (Moosia 16:15). Kannusta luokan
jäseniä pysymään uskollisina todistuksessaan ja julistamaan sovituksen sanomaa.

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 

oppiaiheessa yhtä tai useampaa näistä ehdotuksista.

1. Laulu

Laulakaa luokan jäsenten kanssa laulu, joka kertoo Jeesuksen Kristuksen sovi-
tuksesta, kuten ”Oi Jeesuksen laupeus” (MAP-lauluja, 116) tai ”On suuri rakkaus
Jumalan” (MAP-lauluja, 119), tai lukekaa sen sanat. Tai soittakaa nauhalta 
sovituksesta kertova laulu.

2. Videoesitys

Kun keskustelette Abinadin todistuksesta Vapahtajasta ja kuningas Nooan ja
hänen pappiensa suhtautumisesta siihen, näytä ”Mitä ajattelette Kristuksesta?”,
viiden minuutin osuus kuvanauhasta Kuvanauha perheiltoja varten 2 (56277 130).

3. ”Isä ja Poika” (Moosia 15:2)

Käytä seuraavia tietoja selittääksesi Abinadin opetukset kohdassa Moosia 15:1–9:

Puhuessaan Jeesuksesta Isänä ja Poikana Abinadi ei opettanut, että taivaallinen Isä
ja Jeesus Kristus ovat sama olento. Taivaallinen Isä, Jeesus Kristus ja Pyhä Henki
ovat kolme erillistä ja erilaista persoonaa (LK 130:22).

Kun muinaiset profeetat puhuivat Jumalasta tai Herrasta, he viittasivat usein
Jehovaan, aikaisemman olemassaolon Messiaaseen (Moosia 13:33–34; 14:6). Siten
Abinadi opetti Jeesuksesta Kristuksesta sanoessaan: ”Jumala itse on tuleva alas
ihmislasten keskuuteen ja lunastava kansansa” (Moosia 15:1; ks. myös Moosia
7:27–28). Abinadin opetukset kohdassa Moosia 15:1–9 viittaavat Jeesuksen isälli-
siin tehtäviin ja Hänen tehtäviinsä Jumalan Poikana.

Jeesuksen tehtäviä Isänä ovat mm. a) Hänen työnsä taivaan ja maan Isänä, kaiken
Luojana alusta asti (ks. Moosia 3:8), b) Hänen tehtävänsä olla Isänä niille, jotka
ottavat vastaan Hänen evankeliuminsa ja seuraavat Häntä (Moosia 5:7; 15:10–13;
Et. 3:14) ja c) Hänen valtuutensa puhua ja toimia taivaallisen Isän puolesta, mitä
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on nimitetty ”jumalalliseksi vahvistuksen valtuudeksi”. Jeesuksen tehtäviä
Jumalan Poikana on mm. a) sovittaa maailman synnit (Moosia 15:6–9) ja b)
toimia Välimiehenämme ja Puolustajanamme taivaallisen Isän edessä (MK Jaak.
4:10–11; LK 45:3–5).

Abinadi sanoi, että Jeesusta sanottiin Pojaksi, ”koska hän asuu lihassa”, ja Isäksi,
”koska hän sikisi Jumalan voimasta” (Moosia 15:2–3; ks. myös LK 93:3–4). Kun
Abinadi puhui siitä, miten ”Pojan tahto sulautuu Isän tahtoon” (Moosia 15:7),
hän viittasi siihen, miten Jeesus alistaa lihansa henkensä tahtoon (Moosia 15:2–5;
ks. myös 3. Ne. 1:14). Kun Jeesus alisti lihansa henkensä tahtoon, Hän alisti myös
tahtonsa taivaallisen Isän tahtoon (Matt. 26:39; LK 19:16–19).

4. Lähetystyön näkymättömät tulokset

Selitä, että Abinadi on ehkä kuollut tietämättä, uskoiko kukaan hänen opetuk-
siinsa. Mutta Alma kääntyi Abinadin työn johdosta, ja hänellä ja hänen jälkeläi-
sillään oli suuri vaikutus nefiläisiin monen sukupolven ajan. Esitä seuraava 
presidentti Gordon B. Hinckleyn kertomus:

”Ette tiedä, kuinka paljon hyvää voitte tehdä; ette näe ennalta työnne tuloksia.
Vuosia sitten apostoli Charles A. Callis, silloinen kahdentoista koorumin jäsen,
joka oli ollut aiemmin Etelävaltioiden lähetyskentän johtajana kaksikymmentä-
viisi vuotta, kertoi minulle tämän kertomuksen. Hän sanoi, että hänellä oli etelä-
valtioista kotoisin oleva lähetyssaarnaaja, joka tuli puhutteluun ennen lähetys-
työnsä päättymistä. Hänen lähetysjohtajansa kysyi häneltä: ’Onko sinulla ollut
hyvä lähetystyö?’

Hän vastasi: ’Ei.’

’Kuinka niin ei?’

’En ole saanut mitään aikaan lähetystyössäni. Olen tuhlannut aikaani ja isäni
rahoja. Tämä on ollut ajanhaaskausta.’

Veli Callis kysyi: ’Etkö ole kastanut ketään?’

Hän vastasi: ’Olen kastanut vain yhden ihmisen niiden kahden vuoden aikana,
jotka olen ollut täällä. Hän oli kaksitoistavuotias poika Tennesseen takametsistä.’

Hän lähti kotiin tuntien epäonnistuneensa. Veli Callis sanoi: ’Päätin ottaa selvää
pojasta, joka oli kastettu. Halusin tietää, mitä hänestä oli tullut – –.

– – Seurasin hänen elämäänsä vuosien vieriessä. Hänestä tuli pyhäkoulun valvoja,
ja viimein hänestä tuli seurakunnanjohtaja. Hän meni naimisiin. Hän muutti
pois pieneltä vuokratilalta, jossa hän oli asunut aiemmin vanhempiensa kanssa ja
hankki pienen maatilkun ja teki siitä tuottavan. Hänestä tuli piirinjohtaja. Hän
myi maatilkkunsa Tennesseessä ja muutti Idahoon ja osti maatilan Snakejoen
varrelta ja menestyi siellä. Hänen lapsensa kasvoivat. He lähtivät lähetystyöhön.
He tulivat kotiin. He saivat omia lapsia, jotka lähtivät lähetystyöhön.’

Veli Callis jatkoi: ’Olen juuri viettänyt viikon Idahossa etsien jokaisen tuon
perheen jäsenen, jonka saatoin löytää ja puhunut heidän kanssaan heidän lähe-
tystyöstään. Sain selville, että kirkkoon on tullut yli 1 100 ihmistä tuon pienen
Tennesseen takametsien pojan kasteen ansiosta, jonka suoritti itseään epäonnis-
tuneena pitänyt lähetyssaarnaaja.’

Rakkaat veljeni ja sisareni, ette voi koskaan tietää työnnne tuloksia, kun palve-
lette lähetyssaarnaajina.” (Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], s. 360–361.)
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Tavoite Kannustaa luokan jäseniä pitämään entistä päättäväisemmin kunniassa kasteen-
liittoansa ja turvaamaan Herraan.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden
johdosta.

a. Moosia 18. Alma opettaa kasteenliitosta, kastaa ryhmän ihmisiä ja perustaa
kirkon heidän keskuuteensa.

b. Moosia 19. Kuningas Nooa pettää kansansa ja kärsii polttokuoleman. Nooan
pojasta Limhistä tulee kuningas.

c. Moosia 20–22. Limhin kansa joutuu laamanilaisten orjuuteen. Yritettyään
vapautua orjuudesta he tekevät parannuksen ja kääntyvät Herran puoleen.
Herra vapauttaa heidät viimein orjuudesta.

d. Moosia 23–24. Laamanilaiset ottavat Alman kansan vangiksi. Amulon, joka
oli ollut yksi Nooan papeista, hallitsee heitä. He kääntyvät Herran puoleen,
ja Hän tekee heidän taakkansa keveiksi ja vapauttaa heidät orjuudesta.

2. Jos käytät toimintaehdotusta huomion herättämiseksi, tuo luokkaan kuva
Alma kastaa Mormonin vesissä (62332; Evankeliumiaiheinen kuvasto 309).
Voit myös käyttää samaa kuvaa oppiaiheen aikana.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Kysy luokan jäseniltä:

• Mitkä ovat kauneimpia näkemiänne paikkoja? Miksi nämä paikat ovat teistä
niin kauniita?

Näytä kuvaa Almasta kastamassa Mormonin vesissä.

• Miksi tämä paikka oli Alman kansan mielestä kaunis? (Pyydä yhtä luokan
jäsentä lukemaan ääneen kohta Moosia 18:30. Pyydä yhtä tai kahta luokan
jäsentä kertomaan tunteistaan heille hengellisesti merkittävää paikkaa
kohtaan.)

Selitä, että tässä oppiaiheessa käsittelette liittoa, jonka Alman kansa teki 
Mormonissa.

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista

Huomion 
herättäminen
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1. Alma opettaa kasteenliiton ja kastaa monia ihmisiä.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Moosia 18 ja keskustelkaa niistä. Muistuta luokan
jäseniä siitä, että Alma, yksi kuningas Nooan papeista, uskoi Abinadin opetukset.
Hän pakeni Nooan palvelijoita ja kätkeytyi erämaahan, jossa ”hän kirjoitti
kaiken, mitä Abinadi oli puhunut” (Moosia 17:2–4). Sitten hän ”teki parannuksen
synneistänsä – alkaen opettaa Abinadin sanoja” (Moosia 18:1–3). Ihmiset, jotka
uskoivat Almaa, menivät kuuntelemaan hänen opetuksiaan Mormoniksi kutsut-
tuun paikkaan (Moosia 18:4–6).

• Mitä Alma opetti ”Mormonin paikalla”? (Ks. Moosia 18:7.) Mitä ihmiset halusi-
vat Alman opetettua heitä? (Ks. Moosia 18:8.) Mitä tarkoittaa Jumalan lammas-
tarhaan tuleminen ja se, että meitä nimitetään hänen kansakseen? (Ks. Moosia
18:16–17; ks. myös Hepr. 8:10; Al. 5:60.)

• Mitä ihmiset olivat halukkaita tekemään Jumalan lammastarhan jäseninä?
(Pyydä luokan jäseniä lukemaan kohta Moosia 18:8–9, jossa on vastauksia
tähän kysymykseen. Tee niistä yhteenveto tauluun. Keskustelkaa sitten seuraa-
vista vastauksista.)

a. ”Kantaa toinen toisenne kuormia” (Moosia 18:8). Kuinka me voimme kantaa
toinen toisemme kuormia? Kuinka toisen kuorman kantaminen tekee kuor-
masta keveän? Kuinka teitä on sinattu, kun muut ovat auttaneet teitä kanta-
maan kuormaanne?

b. ”Murehtia murehtivien kanssa” (Moosia 18:9). Miksi kannattaa murehtia
murehtivien kanssa?

c. ”Lohduttaa niitä, jotka ovat lohdutuksen tarpeessa” (Moosia 18:9). Kuinka
me voimme lohduttaa muita oikealla tavalla?

d. ”Olla Jumalan todistajina” (Moosia 18:9). Mitä tarkoittaa se, että on Jumalan
todistajana aina kaikessa ja kaikkialla? (Moosia 18:9.)

• Mitä Alma kehotti kansaa tekemään sen jälkeen kun hän oli saarnannut sille?
(Ks. Moosia 18:10. Hän kehotti heitä menemään kasteelle ja solmimaan liiton
Herran kanssa.) Mikä on liitto?

Presidentti Joseph Fielding Smith opetti: ”Liitto on sitoumus ja sopimus
ainakin kahden osapuolen välillä. Evankeliumin liittojen kohdalla osapuolet
ovat Herra taivaassa ja ihmiset maan päällä. Ihmiset lupaavat pitää käskyt
ja Herra lupaa palkita heitä niiden mukaan.” (Julkaisussa Conference Report,
lokakuu 1970, s. 91.)

• Presidentti Marion G. Romney sanoi kohdasta Moosia 18:8–13: ”En tunne
parempaa kasteen liiton määritelmää” (”Liitoista”, Valkeus, huhtikuu 1976,
s. 61). Mitä me lupaamme kohdan Moosia 18:8–13 mukaan tehdä, kun meidät
kastetaan? (Ks. myös Moro. 6:2–3; LK 20:37.) Mitä Herra lupaa tehdä, kun
meidät kastetaan ja me pidämme kasteenliittomme? (Ks. Moosia 18:10, 12–13;
ks. myös 2. Ne. 31:17.)

• Kuinka ihmiset vastasivat Alman kehotukseen mennä kasteelle? (Ks. Moosia
18:11. Jos sinulla on kuva Almasta kastamassa, aseta se nyt esille.) Kuinka me
voimme auttaa muita saamaan tämän suuren ilon? (Voit kannustaa luokan
jäseniä miettimään ihmisiä, joille he voisivat kertoa evankeliumista.)

• Kun ihmiset oli kastettu, Alma antoi heille käskyn, että heillä piti olla keskinäi-
sen sovun ja rakkauden yhteenliittämä sydän (Moosia 18:21). Miten me
voimme kotona ja seurakunnassa noudattaa tätä käskyä? (Ks. Moosia 18:19–21.)
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2. Kuningas Nooa pettää kansansa ja kärsii polttokuoleman.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Moosia 19 ja keskustelkaa niistä. Selitä, että
muutamat kuningas Nooan kansan jäsenistä alkoivat kääntyä häntä vastaan
(Moosia 19:2–3). Yksi heistä oli Gideon, joka oli surmaamaisillaan Nooan tämän
nähdessä laamanilaisten armeijan olevan tulossa heitä kohti (Moosia 19:4–6).

• Mitä kuningas Nooa teki nähdessään lähestyvät laamanilaiset? (Ks. Moosia
19:7.) Kenestä Nooa oli eniten huolissaan? (Ks. Moosia 19:8.) Miten tämä sopii
nykyajan ihmisiin, jotka Nooan tavoin yrittävät johtaa meidät pois Herran ja
Hänen profeettojensa luota?

• Mitä Abinadi oli profetoinut kuningas Nooan kuolemasta? (Ks. Moosia 12:3.)
Miten tämä profetia täyttyi? (Ks. Moosia 19:18–20. Sano, että ihmiset, jotka
arvioivat lopulta Nooan hengen samanarvoiseksi kuin vaatekappaleen tulisessa
pätsissä, olivat kerran olleet sokeita hänen jumalattomuudelleen kuten kohta
Moosia 11:29 osoittaa.)

3. Herra kurittaa Limhin kansaa ja vapauttaa sen lopulta.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Moosia 20–22 ja keskustelkaa niistä (huomaa,
että näissä luvuissa on kertomus siitä, miten Ammon ja hänen veljensä löytävät
Limhin kansan, kuten oppiaiheessa 17 käsiteltiin). Selitä, että Nooan kuoleman
jälkeen hänen pojastaan Limhistä tuli kuningas. Limhi vannoi valalla, että hän ja
hänen kansansa maksaisivat puolet kaikesta omaisuudestaan laamanilaisten
kuninkaalle, jos he saisivat lupauksen, etteivät laamanilaiset surmaisi heitä
(Moosia 19:25–26).

• Kahden rauhan vuoden jälkeen laamanilaiset ryhtyivät sotaan Limhin kansaa
vastaan (Moosia 20:7–10). Miksi laamanilaiset halusivat tuhota Limhin
kansan? (Ks. Moosia 20:1–6.)

• Saatuaan tietää tuominneensa Limhin kansan väärin perustein laamanilaiset
palasivat rauhassa omaan maahansa (Moosia 20:17–26). Mutta ”laamanilaiset
jonkin ajan kuluttua jälleen alkoivat yltyä vihaan nefiläisiä vastaan” (Moosia
21:2). Mitä laamanilaiset tekivät nefiläisille, koska eivät uskaltaneet rikkoa
kuninkaansa valaa olla surmaamatta nefiläisiä? (Ks. Moosia 21:3.)

• Kuinka Limhin kansan orjuus täytti Abinadin profetian? (Pyydä luokan jäseniä
vertaamaan kohtia Moosia 21:3–5, 14–15 kohtiin Moosia 11:20–25 ja 12:2, 4–5.)
Miksi Limhin kansa joutui orjuuteen? (Ks. Moosia 7:25–32; 20:21. Se oli hylän-
nyt Abinadin opetukset ja varoitukset synnillisyytensä seurauksista.) Miksi on
tärkeää muistaa, että synti tuo seurauksia?

• Mitä Limhin kansa viimein teki yritettyään ensin kolme kertaa voittaa laama-
nilaiset taistelussa? (Ks. Moosia 21:13–14.) Miksi Herra oli hidas vastaamaan
heidän huutoihinsa? (Ks. Moosia 21:15; ks. myös LK 101:1–9.) Mitä Herra teki
heidän hyväkseen, vaikka ei vapauttanutkaan heitä välittömästi? (Ks. Moosia
21:15–16.) Millä tavoin Herra antaa meidän joskus menestyä vähitellen?

• Miten Limhin kansa pakeni laamanilaisten käsistä? (Ks. Moosia 22:3–12.)
Miten heidät otettiin vastaan Sarahemlassa? (Ks. Moosia 22:13–14.)

4. Herra vapauttaa Alman kansan orjuudesta.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Moosia 23–24 ja keskustelkaa niistä. Auta luokan
jäseniä huomaamaan ero siinä tavassa, jolla Herra siunasi Limhin kansaa, joka
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yritti kolme kertaa vapautua, ennen kuin kääntyi Hänen puoleensa, ja siinä
tavassa, jolla Hän siunasi Alman kansaa, joka oli kääntynyt kokonaan Hänen
puoleensa.

• Kun Alma ja hänen kansansa olivat Mormonin paikassa, kuningas Nooa
”lähetti sotajoukon tuhoamaan heitä” (Moosia 18:33). Herra varoitti Alman
kansaa ja vahvisti sitä, niin että se pääsi pakenemaan (Moosia 18:34–35;
23:1–5). Miten tämä erosi Limhin kansan kokemuksista? (Ks. Moosia 19:6.
Huomaa, että kun laamanilaiset hyökkäsivät ensimmäisen kerran näiden
ihmisten kimppuun Nooan vielä ollessa heidän kuninkaanaan, kansa ei saanut
mitään varoitusta.)

• Kuinka Alma vastasi, kun ihmiset pyysivät häntä kuninkaaksi? (Ks. Moosia
23:6–7.) Mistä Alma oli oppinut, miten vaarallista on, että toinen ihminen
pitää itseään toista parempana? (Ks. Moosia 23:8–14.) Mitä sellaista me
voimme oppia Almalta ja hänen kansaltaan, mikä auttaa meitä välttämään
tämän erehdyksen? (Ks. Moosia 23:15.)

• Alman johtajakaudella kansa eli vanhurskaasti ja menestyi (Moosia 23:15–20).
Siitä huolimatta Herra antoi heidän joutua orjuuteen. Heidän hallitsijanaan oli
Amulon, joka oli ollut kuningas Nooan pappeja (Moosia 23:23–39). Miten
Alman kansan orjuus täytti Abinadin profetiat? (Ks. Moosia 12:2, 4–5.) Miten
meidän huonot valintamme voivat tuoda viivästyneitä seurauksia senkin
jälkeen kun olemme saaneet syntimme anteeksi?

Vanhin Marvin J. Ashton sanoi: ”Vapautemme valita käyttäytymisemme
suunta ei anna meille yksilöllistä vapautusta toimintamme seurauksista.
Jumalan rakkaus meitä kohtaan on jatkuvaa eikä vähene, mutta Hän ei voi
vapauttaa meitä tuskallisista seurauksista, jotka aiheutuvat vääristä valin-
noista.” (”Esikuva kaikessa”, Valkeus, tammikuu 1991, s. 18.)

Sano, että vaikka Herra ei voinut estää Alman kansaa kärsimästä menneisyyden
syntiensä seurauksista, Hän lohdutti ja vahvisti heitä heidän koettelemuksissaan.
Oppiaiheen loppuosassa käsitellään sitä, miten Hän vapautti heidät orjuudesta.

• Viitatessaan Alman kansan orjuuteen Mormon sanoi: ”Herra näkee hyväksi
kurittaa kansaansa” (Moosia 23:21). Miksi Herra kurittaa kansaansa? (Ks.
Moosia 23:21; LK 95:1–2.) Miten meidän tulee suhtautua Herran kuritukseen?
(Ks. Moosia 23:22.)

• Mitä Alman kansa teki, kun Amulon uhkasi surmata heidät, jos he rukoilisivat?
(Ks. Moosia 24:10–12.) Miten Herra vastasi heidän äänettömiin rukouksiinsa?
(Ks. Moosia 24:13–16.) Miten tämä auttoi heitä olemaan Herran todistajina
kuten he olivat luvanneet Mormonin vesissä? (Ks. Moosia 24:14.)

• Miksi meidän on helpompi kantaa taakkaamme, kun me alistumme mielel-
lämme ja kärsivällisesti kaikessa Herran tahtoon? (Ks. Moosia 24:15.) Millä
tavoin Herra on vahvistanut teitä, jotta pystyisitte kantamaan taakkanne
vaivatta? Kuinka tämä on auttanut teitä olemaan Jumalan todistajina?

• Miksi Herra siunasi Alman kansaa nopeammin ja runsaammin, kun se oli
orjuudessa, kuin Hän siunasi Limhin kansaa? (Vertaa kohtaa Moosia 21:5–15
kohtiin Moosia 23:26–27; 24:10–16.) Miten tämä sopii meidän elämäämme?

• Ennen kuin Herra vapautti Alman kansan ja Limhin kansan, molemmat olivat
jumalattomien hallitsijoiden orjuudessa. Alma huomautti, että kuningas
Nooan päivinä kansa oli ollut myös synnin kahleissa (ks. Moosia 23:12). Millä
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tavoin synti on kahle? Mitä me voimme oppia Limhin kansan ja Alman
kansan avulla synnin orjuudesta vapautumisesta? (Ks. Moosia 7:33; 21:14;
23:23; 29:18–20; ks. myös LK 84:49–51. Vain Herra voi vapauttaa meidät
synnin orjuudesta. Meidän on käännyttävä Hänen puoleensa parannuksen,
uskon, nöyryyden ja jatkuvan kuuliaisuuden avulla.)

Oppiaiheen päätös Kertaa lyhyesti Herran lupaukset kasteenliitossa (Moosia 18:10, 13). Sano, että kun
ajattelemme Herran meille lupaamia siunauksia, meidän ei pitäisi olla vaikeaa
elää liittomme mukaan eli palvella Häntä ja pitää Hänen käskynsä (ks. Moosia
18:10). Tähdennä ajatusta, että kun me saamme kastetoimituksen ja teemme
jatkuvasti parannusta, uskomme Jeesukseen Kristukseen ja olemme nöyriä ja
kuuliaisia, me vapaudumme synnin orjuudesta ja olemme polulla, joka johtaa
iankaikkiseen elämään (2. Ne. 31:17–20).

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 

oppiaiheessa yhtä tai useampaa näistä ehdotuksista.

1. ”Sekä Alma että Heelam hautautuivat veteen” (Moosia 18:14)

Käytä seuraavaa lainausta selittääksesi sen, miten Almalla oli valtuus kastaa, ja
osoittaaksesi, että Alma ei kastanut itseään kastaessaan Helamin:

Presidentti Joseph Fielding Smith opetti: ”Alma oli kastettu ja hänellä oli pappeus
ennen Abinadin tulemista, mutta hän joutui tekemisiin muiden pappien kanssa
jumalattoman kuningas Nooan hallituskaudella, ja kun hän kastoi Heelamin, hän
tunsi tarvitsevansa itse puhdistumista, joten hän hautautui veteen täydellisen
parannuksen merkkinä” (Pelastuksen oppeja, toim. Bruce R. McConkie [Helsinki:
MAP-kirkko, 1979–1981], 3 osaa, osa 2, s. 313).

2. Herran nöyrä palveleminen

• Ennen kuin Alma alkoi kastaa ihmisiä, hän rukoili: ”Oi, Herra, vuodata
Henkesi palvelijasi päälle, jotta hän tekisi tämän työn sydämen pyhyydellä”
(Moosia 18:12). Miten meitä voidaan siunata, kun me lähestymme palveluteh-
tävissämme Herraa tässä hengessä?

3. Ottakaa vaarin lepopäivästä ja pyhittäkää se (ks. Moosia 18:23)

• Miksi on tärkeää, että me pyhitämme sapatinpäivän? (Ks. Moosia 18:23, 25.)
Miten teitä on siunattu, kun olette pyhittäneet sapatinpäivän? Miten te voitte
tehdä tästä päivästä pyhän?

4. Avuntarpeessa olevien auttaminen

• Mitä puutteessaolevien auttamiseen liittyviä periaatteita Alma opetti?
(Ks. Moosia 18:27–29.) Miksi on tärkeää, että me annamme niin hengellisesti
kuin ajallisestikin? Mitä siunauksia saamme, kun annamme anteliaasti ja
otamme vastaan nöyrästi?
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Tavoite Innoittaa luokan jäseniä käyttämään jatkuvasti parannuksen periaatetta, koke-
maan kääntymyksen ja kertomaan evankeliumista.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden
johdosta:

a. Moosia 25. Limhin kansa ja Alman kansa kokoontuvat Sarahemlan maahan
Moosian kansan luo. Limhi ja hänen kansansa kastetaan. Kuningas Moosia
antaa Almalle valtuuden järjestää Jumalan kirkon kaikkialle Sarahemlan
maahan.

b. Moosia 26; 27:1–7. Epäuskoiset johtavat monia kirkon jäseniä syntiin. Herra
kertoo Almalle, että parannuksentekijöille tulee antaa anteeksi mutta niitä,
jotka eivät tee parannusta, ei tule laskea kuuluviksi kirkon ihmisten jouk-
koon. Moosia lähettää julistuksen, jossa hän kieltää uskovia ja epäuskoisia
vainoamasta toisiaan.

c. Moosia 27:8–31; Al. 36:6–23. Alma nuorempi ja neljä Moosian poikaa 
pyrkivät tuhoamaan Jumalan kirkon. Vastauksena heidän isiensä ja muiden
kirkon jäsenten rukouksiin enkeli ilmestyy heille. Alma nuorempi ja
Moosian pojat kääntyvät. Alma nuorempi todistaa kääntymyksestään.

d. Moosia 27:32–28:20; Al. 36:24. Alma nuorempi ja Moosian pojat omistautu-
vat evankeliumin saarnaamiselle.

2. Pyydä yhtä luokan jäsentä valmistautumaan esittämään lyhyt yhteenveto
tapahtumista, jotka johtivat Alma nuoremman ja Moosian poikien kääntymyk-
seen (Moosia 27:8–24).

3. Jos käytössäsi on kuva Alma nuoremman kääntymys, valmistaudu käyttämään
sitä oppiaiheessa (Evankeliumiaiheinen kuvasto 321).

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Kysy luokan jäseniltä:

• Kuinka moni teistä on käännynnäinen?

Sano, että usein me käytämme sanaa käännynnäinen viittaamaan henkilöön, joka
on kastettu kirkkoon vanhempana kuin kahdeksanvuotiaana. Eräässä mielessä
kuitenkin meidän jokaisen pitäisi olla käännynnäinen. Jokaisen meistä, riippu-
matta siitä, milloin meidät on kastettu, on hankittava oma todistus Jeesuksen
Kristuksen evankeliumista. Joillekin ihmisille tämä kääntymys on äkillinen ja
dramaattinen tapahtuma, mutta useimmille se on hienovarainen, vähittäinen
prosessi. Jotkut ihmiset kääntyvät helposti, kun taas toisten on kamppailtava,
jotta heidän todistuksensa kasvaisi ja he sitoutuisivat. (Huomaa, että oppiaiheessa
22 käsitellään lisää kääntymysprosessia.)

Huomion 
herättäminen
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Tässä oppiaiheessa keskustellaan viidestä nuorukaisesta, joiden oli – huolimatta
siitä, että he olivat vahvojen ja uskollisten kirkon johtajien poikia – käännyttävä
itse Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin.

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

1. Limhin ja Alman kansat yhdistyvät Moosian kansaan Sarahemlan maassa.

Keskustelkaa kohdasta Moosia 25. Kehota luokan jäseniä lukemaan valitut jakeet
ääneen. Selitä, että Limhin kansa ja Alman kansa yhdistyivät kuningas Moosian
kansaan Sarahemlassa (Moosia 22:11–14; 24:20, 23–25). Auta luokan jäseniä
ymmärtämään, että nyt kuningas Moosian hallittavana Sarahemlassa oli neljä
ihmisryhmää:

a. Limhin kansa, jotka olivat Senifin sekä niiden jälkeläisiä, jotka palasivat 
Sarahemlasta Nefin maahan

b. Alman kansa, joka oli eronnut Senifin jälkeläisten joukosta Nooan hallitus-
kaudella

c. nefiläiset, jotka olivat jääneet Sarahemlaan
d. mulekilaiset, jotka olivat Sarahemlan alkuperäisiä asukkaita.

Selitä, että kaikki nämä ihmiset kutsuivat nyt itseään nefiläisiksi (Moosia 25:12–13).

• Moosia kokosi kansan Sarahemlaan ja luki sille Limhin kansan ja Alman
kansan aikakirjat (Moosia 25:5–6). Kuinka sarahemlalaiset suhtautuivat näihin
aikakirjoihin? (Ks. Moosia 25:7–11.) Miten heidän suhtautumistapansa osoittaa
heidän lähimmäisenrakkauttaan?

• Miten te olette hyötyneet siitä, että olette tutkineet Limhin ja Alman kansan
muistiinpanoja?

• Päätettyään aikakirjojen lukemisen Moosia kutsui Alman puhumaan (Moosia
25:14). Mistä Alma puhui? (Ks. Moosia 25:15–16.) Miksi on tärkeää, että ihmiset
muistavat, kuka oli vapauttanut heidät orjuudesta? Minkä vaikutuksen Alman
opetukset tekivät Limhiin ja hänen kansaansa? (Ks. Moosia 25:17–18.)

• Moosia valtuutti Alman perustamaan seurakuntia kaikkialle Sarahemlan
maahan (ks. Moosia 25:19–20). Kuinka ihmiset kykenivät olemaan yhtä kirk-
kona, vaikka heidät jaettiin eri seurakunniksi? (Ks. Moosia 25:21–24.) Kuinka
heidän esimerkkinsä voi auttaa meitä nykyään, kun me kohtaamme haasteita
olla yhtä maailmanlaajuisessa kirkossa?

2. Epäuskoiset johtavat monia kirkon jäseniä syntiin.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Moosia 26; 27:1–7 ja keskustelkaa niistä.

• Miksi monet nousevasta polvesta kieltäytyivät liittymästä kirkkoon?
(Ks. Moosia 26:1–4.) Miten vanhemman polven edustajat voivat auttaa nuoria
saamaan todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen evankeliumistaan?
Miten vanhempi polvi voi auttaa nuoria tuntemaan Jumalan rakkauden ja
ymmärtämään suhteensa Häneen?

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista
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• Epäuskoiset johtivat monia kirkon jäseniä syntiin. Mikä oli Alman velvollisuus
syntiä tehneitä kirkon jäseniä kohtaan? (Ks. Moosia 26:6–8.) Minkä velvolli-
suuden Herra on antanut kirkon nykyisille johtajille auttaa jäseniä, jotka ovat
tehneet vakavan synnin?

• Kenen kanssa Alma neuvotteli, kun Moosia kieltäytyi tuomitsemasta synninte-
kijöitä? (Ks. Moosia 26:10–14.) Kuinka te olette saaneet opastusta velvollisuuk-
sissanne, kun olette kääntyneet rukouksessa Jumalan puoleen?

• Mitä Herra käski Alman tehdä synnintekijöille? (Ks. Moosia 26:29–30, 32.)
Miksi tunnustaminen on tärkeä vaihe parannusprosessissa? Miksi on tärkeää
antaa anteeksi muille? (Moosia 26:31.) Kuinka teitä on siunattu, kun olette
antaneet anteeksi jollekulle tai joku on antanut anteeksi teille?

• Vaikka kirkko sai jälleen nauttia rauhasta ja menestyi, epäuskoiset vainosivat
usein kirkon jäseniä (Moosia 26:37–38; 27:1). Mitä kuningas Moosia teki,
kun kirkon jäsenet valittivat tästä vainosta? (Ks. Moosia 27:1–5.) Miten kirkon
jäseniä voidaan vainota nykyaikana? Miten vainoon voi suhtautua rakenta-
vasti?

3. Enkeli ilmestyy Alma nuoremmalle ja Moosian pojille.

Lukekaa valitut jakeet kohdista Moosia 27:8–31; Al. 36:6–23 ja keskustelkaa niistä.
Selitä, että senkin jälkeen kun Moosia oli antanut julistuksen, joka kielsi 
vainoamisen, muutamat epäuskoiset yrittivät edelleenkin tuhota kirkon. Näiden
epäuskoisten joukossa oli Moosian neljä omaa poikaa ja yksi Alman pojista
(Moosia 27:8–9).

Pyydä tehtävän saanutta luokan jäsentä tekemään yhteenveto tapahtumista,
jotka johtivat Alma nuoremman ja Moosian poikien kääntymykseen
(Moosia 27:8–24). Jos käytät kuvaa Alma nuoremmasta, aseta se nyt esille.

• Miksi Herra lähetti enkelin puhumaan Alma nuoremmalle ja hänen tovereil-
leen? (Ks. Moosia 27:14.) Miten rukous voi auttaa meitä, kun rakkaamme eksyy
pois evankeliumin tieltä?

Ollessaan kirkon koululaitoksen komissaarina Jeffrey R. Holland sanoi:
”Mikään ihmismielen kokema ahdistus ei kenties ole niin suuri kuin lapsensa
sielun puolesta pelkäävän äidin tai isän tuntema ahdistus. – [Mutta] vanhem-
mat eivät voi koskaan luopua toivomasta tai rakastamasta tai uskomasta.
He eivät todellakaan koskaan voi luopua rukoilemasta. Toisinaan rukous voi
olla ainoa jäljellä oleva keino toimia – mutta se on kaikkein voimallisin.”
(”Alma, Son of Alma”, Ensign, maaliskuu 1977, s. 80–81.)

• Millä tavoin Herra lähettää apua vastauksena vanhurskaiden rukouksiin sellai-
sen rakkaan puolesta, joka on eksynyt? (Auta luokan jäseniä ymmärtämään,
ettei Herra aina lähetä enkeliä kuten Alman tapauksessa, mutta Hän lähettää
apua lukemattomilla tavoilla. Hän voi lähettää herkän johtajan tai ystävän,
omistautuneet kotiopettajat tai kotikäyntiopettajat tai innoitetun saarnan, joka
vaikuttaa niiden elämään, joiden puolesta me rukoilemme.) Kuinka olette
nähneet rukouksen voiman auttavan tilanteessa, joka on vaikuttanut toivotto-
malta?

• Mitä enkeli sanoi Alma nuoremmalle? (Ks. Moosia 27:13–17.) Mitä Alma
nuoremmalle tapahtui enkelin lähdettyä? (Ks. Moosia 27:18–19.) Mitä Alma teki
kuultuaan poikansa kokemuksesta enkelin kanssa? (Ks. Moosia 27:20.) Miksi
hän riemuitsi?
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Selitä, että vuosia kääntymyksensä jälkeen Alma kertoi pojalleen Helamanille
kokemuksestaan (Al. 36:6–24). Auta luokan jäseniä vertaamaan Alman tuntemuk-
sia ennen ja jälkeen anteeksiannon Moosian kirjan luvun 27 ja Alman kirjan
luvun 36 avulla (voit vaikka pyytää joitakin luokan jäseniä katsomaan Moosian
kirjan lukua 27 ja toisia Alman kirjan lukua 36). Voit tehdä yhteenvedon keskus-
telusta seuraavanlaiseksi:

• Mikä vapautti Alman hänen kärsimyksistään? (Ks. Al. 36:17–18.)

• Miten Alman kokemuksia voi verrata omiin kokemuksiimme kääntymyksestä?
(Ks. seuraavaa lainausta, jossa on ainakin yksi vastaus.)

Vanhin Bruce R. McConkie sanoi: ”Alma toimii mallina. Jokaisen harhautu-
neen valtakunnan jäsenen pitäisi tuntea synnin kauhua, joka valtaisi hänet;
sitten parannus on odotettavissa, aivan kuten tapahtui nefiläisystävämme
kohdalla.” (A New Witness for the Articles of Faith [1985], s. 229.)

4. Alma ja Moosian pojat omistautuvat evankeliumin saarnaamiselle.

Lukekaa valitut jakeet kohdista Moosia 27:32–28:20; Al. 36:24 ja keskustelkaa
niistä.

• Mitä Alma nuorempi ja Moosian pojat tekivät käännyttyään? (Ks. Moosia
27:32–37.) Miten tämä osoittaa, että he olivat todella kääntyneet? Kuinka
meidän tekomme kertovat kääntymyksemme vilpittömyydestä ja syvällisyy-
destä?

• Miksi Moosian pojat ja heidän toverinsa halusivat saarnata evankeliumia
laamanilaisten keskuudessa? (Ks. Moosia 28:1–3 ja seuraava lainaus.) Minkä
lupauksen Herra antoi kuningas Moosialle hänen poikiensa lähetystyöstä?
(Ks. Moosia 28:6–7.)

Vanhin L. Tom Perry sanoi: ”Kääntymisen jälkeen tulee halu kertoa muille –
ei niinkään velvollisuuden tunnosta, vaikka tuo velvollisuus pappeudelle
kuuluukin – vaan aidosta rakkaudesta ja kiitollisuudesta siitä, mitä on saatu.

ENNEN

lihallinen, langennut, tuhoon
tuomittu (Moosia 27:25–27; Al. 36:11)

ankarat ahdistukset (Moosia 27:28)

katkeruuden sapessa ja vääryyden
siteissä (Moosia 27:29)

synkeimmän pimeyden kuilussa
(Moosia 27:29)

iankaikkisen vaivan kiduttama
(Moosia 27:29)

monien syntien muiston raastama
(Al. 36:17)

ääretön tuska (Al. 36:20)

sanaton kauhu siitä, että joutuisi
Jumalan eteen tuomittavaksi
(Al. 36:14–15)

JÄLKEEN

Herran lunastama, Hengestä syntynyt
(Moosia 27:24–25; Al. 36:23)

temmattu pois iankaikkisesta tulesta
(Moosia 27:28)

lunastettu katkeruuden sapesta ja
vääryyden siteistä (Moosia 27:29)

näen Jumalan ihmeellisen valkeuden
(Moosia 27:29)

sielu ei ollut enää tuskassa
(Moosia 27:29)

syntien muisto ei saattanut enää
levottomaksi (Al. 36:19)

ääretön, suloinen ja ihana ilo
(Al. 36:20–21)

sielu ikävöi Jumalan luo (Al. 36:22)
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Kun sellainen ’kallisarvoinen helmi’ tulee elämäämme, emme voi tyytyä ihaile-
maan sitä itseksemme. Sitä pitää näyttää muille.” (”Menkää siis ja tehkää kaikki
kansat minun opetuslapsikseni”, Valkeus, lokakuu 1984, s. 151.)

• Kuinka me voimme sitoutua paremmin kertomaan evankeliumista kääntymyk-
sen koettuamme?

Oppiaiheen päätös Selitä, että jokaisen meistä on koettava oma kääntymyksensä. Vaikka se voi olla
paljon hienovaraisempi ja vähittäisempi tapahtuma kuin Alman ja Moosian
poikien kokema kääntymys, sillä on samanlaiset seuraukset.

Lue Moosia 27:29. Tähdennä ajatusta, että parannuksen ja Jeesuksen Kristuksen
sovituksen kautta me voimme saada anteeksiannon, niin ettei sielumme ole enää
tuskassa. Silloin meistä voi tulla välikappaleita Herran kädessä muiden elämän
siunaukseksi.

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

Lisäopetusehdotus Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 
oppiaiheessa tätä ehdotusta.

”He saivat petetyksi liukkain sanoin monia” (Moosia 26:6)

• Kuinka Alma nuorempi ja Moosian pojat sekä muut epäuskoiset pystyivät
johtamaan monia kirkon jäseniä syntiin? (Ks. Moosia 26:6; 27:8–9.) Miten
imartelu voi pettää meitä ja johtaa meidät harhaan? Miksi on tärkeää, että me
olemme tarkkoja siitä, kenen annamme vaikuttaa itseemme? (Ks. seuraava
lainaus.) Miten uskon perusta Jeesukseen Kristukseen voi auttaa meitä välttä-
mään epäuskoisten imartelun vaikutukset?

Vanhin Ezra Taft Benson sanoi: ”Maailman kiitosta etsiessämme haluamme
saada kunniaa ihmisiltä, joita maailma kunnioittaa. Mutta siinä piilee vaara,
sillä usein meidän on tällaista kunniaa saadaksemme liityttävä yhteen näiden
voimien kanssa ja seurattava niitä perkeleellisiä vaikutuksia ja toimintatapoja,
jotka ovat tuoneet näille ihmisille huomattavan aseman – –. Nykyään meitä
vaivaa piinaksi asti huomattavien maailman ihmisten imartelu.” (Julkaisussa
Conference Report, lokakuu 1964, s. 57.)
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään hallitsemisen vanhurskaat periaatteet ja
välttämään pappisvaltaa ja ylpeyttä.

Valmistelut Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. Moosia 29. Moosia opettaa hyvän hallitustavan periaatteet ja varoittaa
kansaansa kuninkuuden vaaroista. Ihmiset kuuntelevat hänen neuvojaan ja
nimittävät tuomareita poliittisiksi johtajikseen ja Alma nuoremman ylimmäi-
seksi tuomarikseen.

b. Al. 1. Alma nuorempi palvelee ylimmäisenä tuomarina ja ylipappina. Hän 
taistelee pappisvaltaa vastaan kansan keskuudessa.

c. Al. 2–3. Amlisi pyrkii kuninkaaksi mutta kansan mielipide torjuu hänet. Hän ja
hänen seuraajansa liittyvät laamanilaisiin, tekevät punaisen merkin otsaansa
ja ryhtyvät sotaan uskovia nefiläisiä vastaan.

d. Al. 4. Kirkko menestyy mutta tulee ylpeäksi. Alma eroaa tuomarinistuimelta
omistautuakseen palvelustehtävälleen.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Kirjoita tauluun seuraavat sanat: monarkia, tasavalta, demokratia, teokratia

• Mitä nämä sanat tarkoittavat? (Käytä seuraavia määritelmiä tarpeen mukaan
luokan jäsenten apuna.)

Monarkia: ehdotonta yhden ihmisen, esim. kuninkaan, hallintotapaa

Tasavalta: valittujen edustajien ryhmän hallintotapaa

Demokratia: kansanvaltaa, jossa enemmistö hallitsee

Teokratia: Jumalan hallintotapaa profeetan saaman ilmoituksen avulla

• Millainen hallintotapa nefiläisillä oli Moosian aikana?

Selitä, että Moosia toimi kuninkaana ja profeettana monia vuosia saaden ilmoi-
tusta Jumalalta kansansa johtamiseen. Kuningas Moosian hallituskauden jälkeen
Alma nuorempi nimitettiin Nefin kansan ylimmäiseksi tuomariksi, ja niin alkoi
uusi hallitustapa ja aikakausi, jota nimitetään tuomarien hallituskaudeksi. Pyhien
kirjoitusten mukaan ”Alma vaelsi Herran teitä ja piti hänen käskynsä, ja hän
langetti vanhurskaita tuomioita” (Moosia 29:43). Tässä oppiaiheessa käsitellään
sitä, miten tuomarijärjestelmän avulla saatiin vanhurskaita johtajia ja kuvataan
joitakin niistä haasteista, joita Alma kohtasi kansansa ylimmäisenä tuomarina ja
johtavana ylipappina.

Huomion 
herättäminen
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Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

1. Moosia opettaa hyvän hallitustavan periaatteita.

Keskustelkaa kohdasta Moosia 29. Kehota luokan jäseniä lukemaan ääneen valitut
jakeet. Selitä, että kun kaikki kuningas Moosian pojat kieltäytyivät ryhtymästä
kuninkaaksi isänsä jälkeen, Moosia lähetti kirjoitetun julistuksen kansan keskuu-
teen suosittaen hallitustapaa, joka korvaisi kuninkaiden hallitustavan hänen
kuolemansa jälkeen.

• Minkä neuvon Moosia antoi kansalleen kuninkaista? (Ks. Moosia 29:13, 16.)
Keitä kahta miestä Moosia käytti esimerkkeinä erilaisista kuninkaista?
(Ks. Moosia 29:13, 18. Voit kerrata lyhyesti, millainen vaikutus näillä kahdella
kuninkaalla oli kansaan.) Miten Moosia kuvaili jumalattoman johtajan vaiku-
tuksia? (Ks. Moosia 29:16–18, 21–23.)

• Moosia ehdotti, että kansa hyväksyisi tuomarijärjestelmän kuningasjärjestel-
män tilalle. Mitä ominaisuuksia Moosia halusi näillä tuomareilla olevan?
(Ks. Moosia 29:11; ks. myös LK 98:10.) Miksi nämä ominaisuudet ovat tärkeitä
nykyajan johtajissa?

• Mikä oli niiden lakien perusta, joiden mukaan ihmisiä tuomittaisiin?
(Ks. Moosia 29:11; ks. myös Moosia 29:12–14.) Mitä siunauksia ihmiset saisivat,
kun he eläisivät vanhurskauden periaatteille perustuvien lakien mukaan?

• Minkä Moosia esitti rajoittavan valtaa, jonka jumalattomat yksilöt tai ryhmät
voisivat saada? (Ks. Moosia 29:24–26, 28–29. Hän esitti, että he tekisivät koko
kansan mielipiteen mukaan, nimittäisivät tuomareita, jotka olisivat vastuussa
kansalle ja perustaisivat vetoomusmenettelyn niiden tuomareiden varalle,
jotka eivät tuominneet lain mukaan.)

• Mitä Moosian mukaan tapahtuisi, jos valtaosa kansasta valitsisi jumalattomuu-
den? (Ks. Moosia 29:27.) Miten me voimme auttaa muita ymmärtämään
vanhurskautta ja valitsemaan sen?

2. Alma nuorempi palvelee ylimmäisenä tuomarina ja taistelee pappisvaltaa
vastaan.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Al. 1 ja keskustelkaa niistä. Selitä, että kansa oli
noudattanut Moosian neuvoa ja nimittänyt tuomareita kaikkialle maahan ja
Alma nuoremman ylimmäiseksi tuomariksi.

• Tuomarien hallituskauden ensimmäisenä vuonna Nehor-niminen mies tuotiin
Alman eteen tuomittavaksi (Al. 1:1–2, 15). Mitä Nehor oli opettanut kansalle?
(Ks. Al. 1:3–4.) Mikä vaikutus hänen opetuksillaan oli? (Ks. Al. 1:5–6.) Mistähän
syystä Nehorin opetukset vetosivat niin moniin ihmisiin? Mitä näistä samoista
opetuksista olette kuulleet meidän aikanamme?

• Saarnatessaan kansalle Nehor tapasi Gideonin, kirkon jäsenen, joka toimi opet-
tajana (Al. 1:7–8; voit muistuttaa luokan jäseniä siitä, että Gideon oli palvellut
uskollisesti kuningas Limhin sotapäällikkönä). Kuinka Gideon vastasi Nehorin
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vääriin opetuksiin? (Ks. Al. 1:7.) Kuinka Jumalan sanan tunteminen ja siitä
todistaminen auttaa meitä vastustamaan vääriä opetuksia?

• Nehor suuttui Gideonille ja löi häntä miekalla (Al. 1:9). Mihin kahteen rikok-
seen Alma havaitsi Nehorin syylliseksi, kun hänet tuotiin Alman eteen? 
(Ks. Al. 1:10–13. Pappisvaltaan ja murhaan.) Mitä on pappisvalta? (Ks. Al. 1:16;
ks. myös 2. Ne. 26:29.) Minkä varoituksen Alma antoi pappisvallasta? 
(Ks. Al. 1:12.) Mitä todisteita pappisvallasta olette nähneet meidän aikanamme?

• Vaikka Nehor surmattiin rikostensa vuoksi, pappisvalta ja muu jumalattomuus
jatkoi leviämistään kaikkialla maassa (Al. 1:15–16). Mitä alkoi tapahtua
niiden välillä, jotka kuuluivat kirkkoon, ja niiden, jotka eivät kuuluneet?
(Ks. Al. 1:19–22.) Miten meidän pitäisi kohdella ihmisiä, jotka eivät ole kans-
samme samaa mieltä uskonasioista? (Ks. LK 38:41.)

• Miten tämä riita vaikutti joihinkin kirkon jäseniin? (Ks. Al. 1:23–24.) Mitä me
voimme oppia niiltä, jotka pysyivät Jumalan kirkossa? (Ks. Al. 1:25.) Kuinka me
voimme pysyä lujina ja järkkymättöminä Jumalan käskyjen pitämisessä?

Kohdassa Al. 1:26–30 kuvataan rauhan ja vaurauden aikaa kirkon jäsenten
keskuudessa. Voitte halutessanne lukea nämä jakeet ääneen ja voit esittää sitten
joitakin seuraavista kysymyksistä.

• Kuinka papit suhtautuivat opettamiinsa ihmisiin? (Ks. Al. 1:26.) Miksi tällainen
asenne on tärkeä, kun me opetamme toisia? Kuinka nöyrästi opettavat opetta-
jat ovat olleet siunauksena teille?

• Kuinka Alma kuvaili tapaa, jolla kirkon jäsenet suhtautuivat puutteenalaisiin?
(Ks. Al. 1:27.) Miten heidän esimerkkinsä seuraaminen voi tuoda rauhaa
elämäämme?

3. Amlisi pyrkii kuninkaaksi mutta kansan mielipide hylkää hänet.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Al. 2–3 ja keskustelkaa niistä.

• Tuomarien viidentenä hallitusvuonna kavala mies nimeltä Amlisi sai
mukaansa monia seuraajia, jotka halusivat tehdä hänestä maan kuninkaan
(Al. 2:1–2). Miksi Amlisi halusi kuninkaaksi? (Ks. Al. 2:4.) Mitä hän teki, kun
suurin osa kansasta äänesti häntä vastaan? (Ks. Al. 2:7–10.)

• Mikä oli ensimmäisen nefiläisten ja amlisilaisten välisen taistelun tulos?
(Ks. Al. 2:16–19.) Mitä vakoojat huomasivat Alman lähetettyä heidät 
seuraamaan jäljellejääneitä amlisilaisia? (Ks. Al. 2:23–25.) Miten nefiläiset
pystyivät voittamaan amlisilaisten ja laamanilaisten yhdistyneen armeijan,
vaikka heitä oli lukumääräisesti vähemmän? (Ks. Al. 2:27–28.)

• Mitä amlisilaiset tekivät erottuakseen nefiläisistä? (Ks. Al. 3:4, 13.) Miten tämä
merkitseminen oli profetian täyttymys? (Ks. Al. 3:14–19.) Miksi on tärkeää,
että me ymmärrämme, että he itse hankkivat itselleen oman tuomionsa?
(Ks. Al. 3:19.)

4. Kirkko vaurastuu mutta tulee ylpeäksi. Alma eroaa tuomarinvirastaan ja
omistautuu palvelustyölleen.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Al. 4 ja keskustelkaa niistä.

• Vaikka nefiläiset olivat voittaneet amlisilaiset ja laamanilaiset taistelussa,
monet nefiläiset olivat saaneet surmansa ja jäljellejääneet olivat menettäneet

96

35683 130 FI 01–48  25.06.2007  18:37 Uhr  Seite 96



paljon karjaa ja viljaa (Al. 4:1–2). Mitä näistä ahdistuksista seurasi? 
(Ks. Al. 4:3–5.) Miten meidän ahdistuksemme voivat herättää meidät 
muistamaan velvollisuutemme?

• Kuinka kauan kesti, ennen kuin kirkon jäsenet muuttuivat hyvin vanhurs-
kaista ylpeiksi ja maailmallisiksi? (Ks. Al. 4:5–6. Yhden vuoden.) Mistähän
syystä varakkaiden ihmisten on usein vaikeaa välttää ylpeyttä ja materialismia?
Kuinka me voimme välttää nämä synnit?

• Miten ylpeys vaikutti siihen, miten kirkon jäsenet kohtelivat muita, sekä
kirkon jäseniä että ulkopuolisia? (Ks. Al. 4:8–12.) Kuinka tämä vaikutti siihen,
miten kirkkoon kuulumattomat suhtautuivat kirkkoon? (Ks. Al. 4:10.) Miksi
kirkon jäsenten esimerkki on tärkeä kirkon tekemässä lähetystyössä? Milloin
olette nähneet kirkon jäsenten esimerkin hyvän vaikutuksen?

• Mitä Alma teki nähdessään ihmisten lisääntyneen ylpeyden ja jumalattomuu-
den? (Ks. Al. 4:15–18.) Miksi hän teki näin? (Ks. Al. 4:19.) Miten Jumalan sanan
saarnaaminen voi muistuttaa ihmisiä heidän velvollisuuksistaan? Miten
Jumalan sanan saarnaaminen voi kukistaa ylpeyden ja juonet ja eripuraisuu-
den?

• Mitä ilmaus ”suoran todistuksen esittäminen” kertoo voimasta, jolla Alma
opettaisi? (Al. 4:19.) Kuinka teidän elämänne on muuttunut, kun olette kuulleet
muiden esittävän suoran todistuksen evankeliumista? Mitä nykymaailman
ongelmia voitaisiin ratkaista saarnaamalla evankeliumia ja elämällä sen
mukaan?

Oppiaiheen päätös Kehota luokan jäseniä miettimään, kuinka Alman kohtaamat haasteet muistutta-
vat niitä ongelmia, joita me kohtaamme nykyaikana, ja kuinka monet ratkaisuista
näihin ongelmiin ovat samanlaisia.

Selitä, että tulevina viikkoina luokan jäsenet tutkivat Alman suhtautumistapoja
muihin kansansa ylipappina kohtaamiinsa haasteisiin. Kannusta luokan jäseniä
tarkkailemaan, kuinka Alma saarnasi Jumalan sanaa selviytyäkseen kustakin
kohtaamastaan tilanteesta.

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään, mitä sydämenmuutoksen kokeminen
tarkoittaa, ja jatkamaan kääntymysprosessia.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. Al. 5. Alma kehottaa kirkon jäseniä Sarahemlassa elämään niin, että he ovat
valmistautuneet kokemaan voimallisen muutoksen sydämessään.

b. Al. 6. Monet sarahemlalaiset nöyrtyvät ja tekevät parannuksen synneistään.
Alma ja muut lujittavat kirkon järjestystä Sarahemlassa.

c. Al. 7. Alma todistaa Jeesuksesta Kristuksesta Gideonin laaksossa. Hän
kannustaa ihmisiä seuraamaan edelleenkin Vapahtajaa.

2. Lisälukemista: ”Kavahtakaa ylpeyttä” (Ezra Taft Benson, Valkeus, heinäkuu
1989, s. 3–5).

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Piirrä tauluun kaksi suurta sydäntä. Selitä, että sydäntä käytetään usein halujemme
ja tunteittemme vertauskuvana. Kirjoita toisen sanan yläpuolelle sana ylpeä.

• Mitä ylpeät ihmiset halajavat sydämessään? (Pyydä kahta luokan jäsentä luke-
maan ääneen kohdat Al. 4:8 ja Al. 5:53.) Mitä ovat ”maailman turhuudet”?
(Kirjoita luokan jäsenten vastaukset sydämeen, jonka yläpuolelle olet kirjoitta-
nut sanan ylpeä.)

Kirjoita toisen sydämen yläpuolelle sana nöyrä.

• Mitä nöyrät ihmiset haluavat? (Kirjoita luokan jäsenten vastaukset sydämeen,
jonka yläpuolelle olet kirjoittanut sanan nöyrä.)

Selitä, että kun me nöyrrymme Jumalan edessä, me valmistaudumme syntymään
Jumalasta ja kokemaan voimallisen sydämen muutoksen (ks. Al. 5:14). Tässä 
oppiaiheessa käsitellään niitä edellytyksiä, joilla Herra voi muuttaa sydämemme.

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

1. Alma opettaa ihmisille, kuinka he voivat kokea voimallisen muutoksen
sydämessään.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Al. 5 ja keskustelkaa niistä. Muistuta luokan
jäseniä siitä, että Alma oli kansansa ylimmäinen tuomari. Ylimmäisenä tuoma-
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rina hänellä oli valtuus säätää maahan lakeja. Hän oli myös kirkon johtava
ylipappi. Ylipappina hänellä oli velvollisuus saarnata Jumalan sanaa. Nähdessään
kirkon jäsenten jumalattomuuden hän erosi ylimmän tuomarin virasta ja 
”omistautui itse kokonaan – – ylipapilliselle tehtävälle, sanan julistukselle”
(Al. 4:11–20). Presidentti Ezra Taft Benson opetti, miksi oli tärkeämpää, että
Alma saarnasi Jeesuksen Kristuksen evankeliumia kuin että hän olisi palvellut
ylimmäisenä tuomarina:

”Herra vaikuttaa sisältä ulospäin. Maailma vaikuttaa ulkoa sisäänpäin. – –
Maailma haluaa muuttaa ihmisiä muuttamalla heidän ympäristöään. Kristus
muuttaa ihmisiä, jotka sitten muuttavat ympäristöään. Maailma haluaa muuttaa
ihmisten käyttäytymistä, mutta Kristus voi muuttaa ihmisluonnon.” (”Syntyneet
Jumalasta”, Valkeus, 1986, konferenssiraportti 155. puolivuotiskonferenssista, s. 5.)

• Puheensa alussa Alma puhui edellisestä sukupolvesta, joka oli vapautettu fyysi-
sestä ja hengellisestä orjuudesta (Al. 5:3–9). Mistähän syystä ihmisten oli
tarpeen muistaa isiensä vankeus ja vapautus? (Kun luokan jäsenet keskustele-
vat tästä kysymyksestä, voit pyytää heitä lukemaan kohdan Al. 5:5–7.) Miten
Alma kuvasi heidän isiään sen jälkeen kun Herra oli muuttanut heidän sydä-
mensä? (Ks. Al. 5:7–9.)

• Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan kolme kysymystä kohdasta Al. 5:10. Mitä
näihin kysymyksiin vastattiin? (Ks. Al. 5:11–13.) Mikä oli sanoma, joka johti
voimalliseen muutokseen Alman isän sydämessä? (Ks. Moosia 16:13–15.) Mitä
tapahtui ihmisille, jotka uskoivat Alma vanhempaa, kun hän opetti heille
evankeliumia? (Ks. Al. 5:13; ks. myös Moosia 18:1–11.) Kuinka muiden todistus
Vapahtajasta voi auttaa meitä kokemaan voimallisen muutoksen sydämes-
sämme?

• Puhuessaan sarahemlalaisille Alma puhui koko ajan voimallisen sydämen
muutoksen kokemisesta ja siitä, mitä on syntyä Jumalasta (Al. 5:14). Me
käytämme usein sanaa kääntymys, kun puhumme tästä kokemuksesta. Mitä
kääntymys tarkoittaa? (Ks. Moosia 5:2; 27:24–26.) Onko kääntymys yksittäinen
tapahtuma vaiko prosessi?

Vanhin Bruce R. McConkie opetti: ”Epätavallisia tilanteita lukuunottamatta,
kuten Alman kohdalla (Moosia 27), hengellinen uudestisyntyminen on
prosessi. Se ei tapahdu yhtäkkiä. Se tapahtuu asteittain. Parannuksen tehneet
ihmiset tulevat eläviksi eli tietoisiksi yhdestä hengellisestä todellisuudesta
toisensa perään, kunnes he ovat täysin eläviä Kristuksessa ja ovat kelvollisia
elämään Hänen luonaan ikuisesti.” (Doctrinal New Testament Commentary,
3 osaa [1966–1973], osa 3, s. 401.)

Tätä keskustelua käytäessä voit lukea luokan jäsenten kanssa kohdan Al.
5:45–46. Huomaa, että jopa Alma, joka oli kokenut ihmeellisen kääntymyksen,
oli ”paastonnut ja rukoillut monta päivää”, jotta hän itse saisi tietää näistä
asioista.

Selitä, että saarnatessaan sarahemlalaisille Alma esitti heille sarjan kysymyksiä.
Me voimme tutkia itseämme näiden kysymysten avulla jatkaessamme käänty-
mysprosessiamme. Pyydä luokan jäseniä lukemaan vuorotellen jakeet kohdasta
Al. 5:14–21, 26–31. Kehota heitä kertomaan, mitkä näissä jakeissa olevista kysy-
myksistä ovat erityisen merkityksellisiä heille. Voit käyttää seuraavia keskustelu-
kysymyksiä innostaaksesi luokan jäseniä osallistumaan ja miettimään, kuinka he
voivat jatkaa kääntymysprosessiaan.
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• Alma puhui siitä, kuinka meidän kasvonpiirteisiimme pitäisi olla piirtyneenä
Jumalan kuva (ks. Al. 5:19). Sana kasvonpiirteet viittaa siihen, miten ihmisen
käyttäytyminen tai luonne näkyy hänen kasvoistaan. Kehota luokan jäseniä
miettimään itsekseen, kuinka he vastaisivat seuraavaan Alman esittämään
kysymykseen: ”Onko teidän kasvonpiirteisiinne painunut hänen kuvansa?”

• Miksi on hyödyllistä kuvitella, että Herra tuomitsee meidät? (Ks. Al. 5:15–19.)

• Alma kysyi: ”Jos te olette kokeneet sydämen muutoksen ja jos on ollut kuin
olisitte laulaneet lunastavan rakkauden ylistystä – voitteko nyt tuntea 
sellaista?” (Al. 5:26.) Kehota luokan jäseniä miettimään itsekseen, kuinka
he vastaisivat tähän kysymykseen. Mikä voisi hävittää ihmisestä halun
laulaa lunastavan rakkauden ylistystä, vaikka hänestä on joskus tuntunut
tällaiselta? Miten me voimme jatkaa kääntymysprosessiamme?

• Kuinka me voimme säilyä nuhteettomina Jumalan edessä? (Ks. Al. 5:27, 50–51.)

• Kuinka ylpeys ja kateus estävät meitä valmistautumasta kohtaamaan Jumalaa?
(Ks. Al. 5:28–29.) Miksi me olemme valmistautumattomia kohtaamaan
Jumalan, jos me pilkkaamme tai vainoamme muita kuten jakeissa 30 ja 31
sanotaan?

• Esitettyään nämä kysymykset Alma kehotti ihmisiä tekemään parannuksen
synneistään (Al. 5:31–32). Sitten hän vakuutti heille, että he voivat saada
anteeksiannon Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta (Al. 5:33–35). Minkä
kutsun Vapahtaja osoittaa meille? (Ks. Al. 5:33–35.) Miten tämä kutsu antaa
meille toivoa?

• Jumalattomille sarahemlalaisille Alma sanoi: ”Paimen on kutsunut teitä ja
vieläkin teitä kutsuu, mutta te ette tahdo kuulla hänen ääntänsä!” (Al. 5:37.)
Kuka on paimen, josta Alma puhuu? (Ks. Al. 5:38.) Miten Vapahtaja kutsuu
meitä kaikkia? Miten me voimme kuulla Hänen ääntään?

• Mitä me voimme oppia kohdan Al. 5:43–49 perusteella profeetan kutsumi-
sesta?

• Alma varoitti kansaa, ettei se saa jatkaa jumalattomuuttaan (Al. 5:53–56;
huomaa, että Alma käyttää sanaa ”vieläkö” kolme kertaa ja kerran sanaa ”edel-
leenkin”.) Miksi synnin hylkääminen on välttämätöntä parannuksenteossa?
(Ks. Al. 5:56; ks. myös Moosia 16:5; LK 58:42–43.)

• Alma antoi kansalleen käskyn: ”Lähtekää pois jumalattomien joukosta ja olkaa
erillänne” (Al. 5:57). Miten me voimme olla erillämme jumalattomuudesta,
vaikka elämmekin maailmassa?

2. Alma ja muut lujittavat kirkon järjestystä Sarahemlassa.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Al. 6 ja keskustelkaa niistä.

• Monet tekivät parannuksen synneistään ja nöyrtyivät Jumalan edessä Alman
puheen jälkeen (Al. 6:1–2). Miksi kaikki eivät halunneet tehdä parannusta
synneistään? (Ks. Al. 6:3. He pöyhkeilivät sydämensä ylpeydessä.) Miten ylpeys
estää ihmisiä tekemästä parannusta? Miten me voimme tukahduttaa ylpeyden
sydämestämme?

Presidentti Ezra Taft Benson sanoi: ”Ylpeyden vastalääke on nöyryys – sävyi-
syys ja alistuvaisuus (ks. Al. 7:23). – – Päättäkäämme itse olla nöyriä. Me
voimme päättää nöyrtyä voittamalla vihamielisyytemme veljiämme ja sisa-
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riamme kohtaan, arvostamalla heitä niin kuin itseämme ja kohottamalla
heidät yhtä korkealle tai korkeammalle kuin me itse olemme – –. Me voimme
päättää nöyrtyä ottamalla vastaan neuvoja ja nuhteita – –. Me voimme päättää
nöyrtyä antamalla anteeksi niille, jotka ovat loukanneet meitä – –. Me voimme
päättää nöyrtyä palvelemalla epäitsekääästi – –. Me voimme päättää nöyrtyä
menemällä lähetystyöhön ja saarnaamalla sanaa, joka voi tehdä muut nöyriksi
– –. Me voimme päättää nöyrtyä menemällä useammin temppeliin. Me
voimme päättää nöyrtyä tunnustamalla ja hylkäämällä syntimme ja synty-
mällä Jumalasta – –. Me voimme päättää nöyrtyä rakastamalla Jumalaa, alista-
malla oman tahtomme Hänen tahtoonsa ja asettamalla Hänet ensimmäiselle
sijalle elämässämme.” (”Kavahtakaa ylpeyttä”, Valkeus, heinäkuu 1989, s. 5.)

• Alma ja sarahemlalaiset ryhtyivät ”lujittamaan kirkon järjestystä” asettamalla
pappeja ja vanhimpia, kastamalla uusia käännynnäisiä ja kerääntymällä usein
yhteen paastoamaan ja rukoilemaan (Al. 6:1–6). Miten tällainen kirkon järjes-
tys auttaa meitä jatkamaan kääntymysprosessia?

3. Alma todistaa Jeesuksesta Kristuksesta. Hän kehottaa gideonilaisia 
seuraamaan Vapahtajaa.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Al. 7 ja keskustelkaa niistä. Selitä, että opetettu-
aan Sarahemlassa Alma lähti saarnaamaan Gideonin laakson asukkaille (Al. 6:8).

• Alma kertoi gideonilaisille, että ”paljon on tapahtuva” mutta yksi tärkeimmistä
on se, että Jeesus Kristus on tuleva (Al. 7:7). Mitä Alma opetti Vapahtajan tehtä-
västä maan päällä? (Ks. Al. 7:10–13.) Miksi Vapahtaja otti kannettavakseen
kipumme, vaivamme, sairautemme ja syntimme? (Ks. Al. 7:1–14. Mikäli sopii,
kehota luokan jäseniä kertomaan ajatuksiaan Vapahtajan voimasta ymmärtää
heidän tarpeitaan, koettelemuksiaan ja surujaan ja ottaa pois heidän syntinsä.)

• Miten Alman sanoma gideonilaisille erosi hänen sanomastaan Sarahemlassa?
Missä mielessä sanomat olivat samanlaisia? Miksi Alma saarnasi parannusta
gideonilaisille, vaikka he pyrkivät jo elämään vanhurskaasti? (Ks. Al. 7:9, 14–16,
22, 26.)

Oppiaiheen päätös Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan kohta Al. 7:23–25. Selitä, että näissä jakeissa
kuvaillaan ihmistä, joka on kokenut Alman esittämän sydämen muutoksen
ja joka laulaa jatkuvasti lunastavan rakkauden ylistystä (ks. Al. 5:26). Kun me
jatkamme kääntymysprosessiamme, me voimme odottaa ilolla sitä päivää, jolloin
meidät otetaan ”taivaan valtakuntaan, tarvitsematta sieltä enää koskaan lähteä”
(Al. 7:25).

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

Lisäopetusehdotus Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 
oppiaiheessa tätä ehdotusta.

Videoesitys

Jos käytössäsi on video Mormonin Kirja – Kuvanauhoitteita (56911 130), näytä
7 minuutin esitys ”Voitteko kuvitella”. Tässä esityksessä nuori mies esittää 
itselleen joitakin Alman kirjan 5. luvussa olevia kysymyksiä. Voit katsoa esityksen
etukäteen, niin että voit päättää, onko näiden kysymysten käsittelystä apua
opetettavillesi.
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Tavoite Lisätä luokan jäsenten ymmärtämystä lunastussuunnitelmasta ja siitä, miten
voimallista on, että evankeliumin totuuksista on todistamassa enemmän kuin
yksi todistaja.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden
johdosta:

a. Al. 8–9. Saarnattuaan Melekissä Alma kutsuu ammonihalaisia parannukseen,
mutta he hylkäävät hänet. Hän lähtee mutta saa enkeliltä käskyn palata.
Amulek ottaa Alman vastaan, ja molemmat saavat käskyn saarnata Ammo-
nihassa.

b. Al. 10. Amulek saarnaa ammonihalaisille ja kuvailee kääntymystään. Ihmiset
hämmästyvät sitä, että Alman opetuksille on olemassa toinenkin todistaja.
Amulek väittelee jumalattomien lainoppineiden ja tuomareiden kanssa.

c. Al. 11. Amulek väittelee Seesromin kanssa ja todistaa Kristuksen tulemisesta,
jumalattomien tuomiosta ja lunastussuunnitelmasta.

d. Al. 12. Alma selittää edelleen Amulekin sanoja, varoittaa sydämen paatu-
muksesta ja jumalattomuudesta ja todistaa lankeemuksesta ja lunastussuun-
nitelmasta.

2. Pyydä yhtä luokan jäsentä valmistautumaan tekemään yhteenveto siitä,
kuinka Alma ja Amulek tapasivat (Al. 8:19–32).

3. Pyydä kahta luokan jäsentä valmistautumaan lukemaan vuoropuhelu kohdasta
Al. 11:21–40, niin että toinen lukee Amulekin sanat ja toinen Seesromin.

4. Jos käytät toimintaehdotusta huomion herättämiseksi, tuo luokkaan laatikko
tai kassi, jossa on jokin epätavallinen esine. Esine saa olla sellainen, jota luokan
jäsenet eivät odota tai usko sinulla olevan. Huolehdi siitä, että laatikko tai kassi
peittää esineen luokan jäsenten näkyviltä.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Näytä laatikkoa (tai kassia), jonka sisällä on esine (ks. ”Valmistelut”, kohta 4).
Kerro luokan jäsenille, mitä laatikossa on, mutta älä näytä heille esinettä. Kysy,
uskovatko he, että esine todella on laatikossa.

Kun luokan jäsenillä on ollut mahdollisuus vastata, pyydä yhtä heistä tulemaan
eteen ja katsomaan laatikkoon. Pyydä tätä ihmistä kertomaan muille luokan jäse-
nille, mitä laatikossa on. Kysy sitten luokan jäseniltä uudelleen, uskovatko he,
että esine on laatikossa.

• Miksi oli helpompaa uskoa, että esine oli laatikossa, kun joku toinenkin oli
nähnyt sen?

Huomion 
herättäminen
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Selitä, että Alman saarnatessa parannusta ammonihalaisille Amulek liittyi hänen
seuraansa. Tässä oppiaiheessa käsitellään sitä, miten Amulekin todistus vahvisti
Alman opetuksia.

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

1. Alma kutsuu ammonihalaisia parannukseen, mutta he hylkäävät hänet.

Keskustelkaa kohdasta Al. 8–9. Pyydä luokan jäseniä lukemaan ääneen valitut
jakeet. Muistuta luokan jäseniä siitä, että Alma luovutti tuomarinistuimen 
Nefihalle ja aloitti lähetysmatkansa. Näitä oli myös matka jumalattomaan
Ammonihan kaupunkiin.

• Vakiinnutettuaan kirkon järjestyksen Gideonin ja Melekin kaupungin asukkai-
den keskuudessa Alma lähti saarnaamaan Ammonihan maahan. Minkä haas-
teen hän kohtasi siellä? (Ks. Al. 8:8–9.) Millä sanoilla kohdassa Al. 8:10 kuvail-
laan Alman sinnikkyyttä Ammonihassa? Kuinka ammonihalaiset suhtautuivat
Alman saarnaamiseen? (Ks. Al. 8:11–13.)

• Mitä tapahtui Alman lähdettyä Ammonihasta ja matkatessa kohti Aaronin
kaupunkia? (Ks. Al. 8:14–17.) Miksi Almalla oli enkelin mielestä syy riemuita?
(Ks. Al. 8:15.) Miten Alma suhtautui enkelin ohjeisiin? (Ks. Al. 8:18.) Mitä me
voimme oppia Alman vastauksesta?

Pyydä tehtävän saanutta luokan jäsentä kertomaan lyhyesti siitä, kuinka Alma ja
Amulek tapasivat (Al. 8:19–32). Ellet ole pyytänyt ketään luokan jäsenistä teke-
mään yhteenvetoa, kerro tapahtumista itse.

• Kuinka Herra valmisti Amulekia saarnaamaan Alman kanssa? (Ks. Al. 8:20, 27;
10:7–11.) Miten ihmiset voivat valmistautua tekemään Herran työtä?

• Miksi ammonihalaiset hylkäsivät edelleenkin Alman varoitukset? (Ks. Al. 9:5.)
Minkä syiden perusteella he hylkäsivät hänen sanomansa? (Ks. Al. 9:2, 6.)

• Alma sanoi, että jumalattomat ammonihalaiset olivat unohtaneet isiensä
vanhurskaat perimätiedot, Jumalan käskyt ja sen, miten Herra oli vapauttanut
heidän isänsä (Al. 9:8–11). Miten heidän huonomuistisuutensa johti jumalatto-
muuteen? Miksi ihmiset unohtavat, mitä Herra on tehnyt heidän ja muiden
hyväksi? Millä keinoilla te voitte muistaa tehokkaasti Herran teille antamat
siunaukset?

• Alma varoitti, että jos Ammonihassa asuvat jumalattomat nefiläiset eivät
tekisi parannusta, tuomiopäivä olisi helpompi laamanilaisille kuin heille
(ks. Al. 9:15). Miksi näin olisi? (Ks. Al. 9:14–24; ks. myös Luuk. 12:47–48;
LK 82:3.) Mitä Herra vaatii niiltä, jotka ovat saaneet enemmän valkeutta?

• Mitä Alma opetti laamanilaisia koskevista lupauksista? (Ks. Al. 9:16–17.) Miten
nämä lupaukset täyttyvät nykyään?

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista
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2. Amulek saarnaa Ammonihan asukkaille.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Al. 10 ja keskustelkaa niistä. Selitä, että Alman
puhuttua kansalle Amulek nousi ja alkoi saarnata heille. Amulek oli Lehin jälke-
läinen ja varakas mies, jolla oli ”sangen suuri arvo” kaupungissa (ks. Al. 10:2–4).

• Amulek sanoi, että häntä oli kutsuttu monta kertaa mutta hän ei ollut kuullut
ja että hän tiesi näistä asioista vaikka ei tahtonut tietää (ks. Al. 10:6). Millä
tavoin Herra kutsuu meitä? Miksi me olemme toisinaan hitaita vastaamaan
Hänelle? Miten meistä voi tulla vastaanottavaisempia?

• Milloin Amulek viimein kääntyi? (Ks. Al. 10:7–11; voit pyytää yhtä luokan
jäsentä lukemaan kaikki nämä viisi jaetta ääneen.)

• Mikä oli Amulekia kuulustelleiden lainoppineiden aikomus? (Ks. Al. 10:13–16,
31–32.) Miksi he eivät pystyneet pettämään häntä? (Ks. Al. 10:17.)

• Amulek nuhteli lainoppineita ja varoitti, että he olivat laskemassa perustaa
kansan tuholle (Al. 10:17–21, 27). Miten he olivat laskemassa tätä perustaa?
Miksi ihmiset eivät olleet vielä tuhoutuneet? (Ks. Al. 10:22–23.) Miten luulette
vanhurskaiden rukousten olevan vastaisku jumalattomuuden vaikutuksille
nykyään?

• Miksi ihmiset hämmästelivät Amulekin sanoja? (Ks. Al. 10:12.) Mitä hyötyä on
siitä, että evankeliumia saarnaamassa on enemmän kuin yksi todistaja? Kuinka
me voimme tukea toisiamme näissä pyrkimyksissä? (Voit mainita kirkon
ihmisiä, jotka opettavat pareittain, kuten kokoaikaiset lähetyssaarnaajat, koti-
opettajat, kotikäyntiopettajat ja vanhemmat.)

Kehota luokan jäseniä tarkkailemaan koko lopun oppiaiheen ajan, kuinka Alma
ja Amulek tukivat toistensa pyrkimyksiä saarnata samoja oppeja. Kun keskuste-
lette opeista, voit tehdä niistä yhteenvedon tauluun. Seuraava tauluesitys on
esimerkki siitä, kuinka voit tämän tehdä.

3. Amulek väittelee Seesromin kanssa ja todistaa Kristuksesta.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Al. 11 ja keskustelkaa niistä. Selitä, että luku 11
alkaa kuvauksella nefiläisten rahajärjestelmästä. Kohdasta Al. 11:20 alkaa kerto-
mus siitä, kuinka Seesrom, yksi kavalimpia lainoppineita Ammonihan maassa,
kuulustelee Amulekia.

OPPI AMULEKIN TODISTUS ALMAN TODISTUS

Sovitus Al. 11:40 Al. 12:33–34

Parannus Al. 11:40 Al. 12:24

Tuomio Al. 11:41 Al. 12:14

Ylösnousemus Al. 11:41–42 Al. 12:24–25
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• Kuinka ammonihalaiset tuomarit ansaitsivat rahaa? (Ks. Al. 11:1, 20.) Miksi he
halusivat väitellä Alman ja Amulekin kanssa? (Ks. Al. 11:20.)

Pyydä kahta tehtävän saanutta luokan jäsentä lukemaan vuoropuhelu Amulekin
ja Seesromin välillä (kohdasta Al. 11:21–40). Tai esittele nämä jakeet oppiaiheen
lopussa olevan lisäopetusehdotuksen avulla. Keskustelkaa sitten seuraavista kysy-
myksistä.

• Kuinka Amulek vastasi Seesromin ensimmäiseen kysymykseen? 
(Ks. Al. 11:21–22.) Kuinka me voimme pitää sanamme ja opetuksemme 
sopusoinnussa Herran Hengen kanssa?

• Seesrom kysyi Amulekilta, pelastaisiko Jeesus kansansa sen synneissä
(Al. 11:34). Miksi meitä ei voida Amulekin mukaan pelastaa synneissämme?
(Ks. Al. 11:34, 37.) Mikä ero on väärällä ajatuksella siitä, että meidät pelastetaan
synneissämme, ja oikealla ajatuksella siitä, että meidät voidaan pelastaa
synneistämme? (Jos me emme tee parannusta ja pysymme synnin tilassa,
meitä ei voida pelastaa. Jos me teemme parannuksen, Jeesus Kristus voi pelas-
taa meidät synneistämme.)

• Mitkä Kristuksen sovituksen siunaukset koskevat kaikkia ihmisiä? 
(Ks. Al. 11:42–43.) Mitä siunauksia saavat vain ne, jotka uskovat Häneen
ja pitävät Hänen käskynsä? (Ks. Al. 11:40–41.)

• Mitä Amulek opetti ylösnousemuksesta? (Ks. Al. 11:43–45.) Miksi meidän on
tarpeen tietää nämä totuudet?

4. Alma selittää edelleen Amulekin sanoja ja varoittaa sydämen 
paatumuksesta.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Al. 12 ja keskustelkaa niistä. Sano, että Amulekin
vastattua Seesromin väitteisiin ”Seesrom alkoi vapista” (Al. 11:46). Nähtyään
tämän Alma alkoi puhua ”todistaen oikeiksi Amulekin sanat – – selittäen tarkoin
kirjoituksia vielä sen lisäksi, mitä Amulek oli tehnyt” (Al. 12:1).

• Mitä me voimme oppia Alman Seesromille kohdassa Al. 12:3–6 puhumien
sanojen avulla siitä, mitä Saatana haluaa ja kuinka hän toimii? (Sano, että
Saatana yrittää usein pettää yhtä ihmistä johdattaakseen monia tuhoon.)
Kuinka me voimme suojautua Saatanan hienovaraisilta ansoilta?

• Mitä Alma opetti sydämemme tilan vaikutuksesta siihen, miten ymmärrämme
Jumalan sanaa? (Ks. Al. 12:9–11.) Mitä siunauksia saavat ne, jotka eivät paaduta
sydäntään? (Ks. Al. 12:10.) Kuinka me voimme kasvattaa sydämen, joka tunnis-
taa, ymmärtää ja ottaa vastaan Jumalan sanan? (Ks. 1. Ne. 2:16; 15:11.)

• Alma opetti, että niiden ihmisten sanat, teot ja ajatukset, jotka paaduttavat
sydämensä Jumalan sanaa vastaan, tuomitsevat heidät (Al. 12:13–14). Mistähän
syystä Herra tuomitsee meidät niin ajatustemme kuin sanojemme ja tekojem-
mekin perusteella?

• Kuinka Alma kuvaili niiden tilaa, jotka eivät tee parannusta ja kuolevat siksi
synneissään? (Ks. Al. 12:14–18.) Miksi näiden ihmisten kohdalla on kuin
”lunastusta ei olisi tapahtunutkaan”? (Ks. LK 19:16–18.)

• Kohdassa Al. 12:22–34 on Alman kuvaus Aadamin lankeemuksesta ja lunastus-
suunnitelmasta. Mitä Alma opetti kuolevaisuuden tarkoituksesta? (Ks. Al.
12:24.) Kuinka tämän periaatteen ymmärtäminen voi auttaa meitä elämään
vanhurskaammin?

105

Oppiaihe 23

35683 130 FI 01–48  25.06.2007  18:37 Uhr  Seite 105



• Miksi on tärkeää, että ”Jumala antoi [Aadamille ja Eevalle] käskyjä ilmoitettuaan
heille lunastussuunnitelman”? (Al. 12:32; kursivointi lisätty.) Kuinka ymmär-
ryksemme lunastussuunnitelmasta auttaa meitä pitämään käskyt? Kuinka
vanhemmat ja opettajat voivat soveltaa tätä periaatetta, kun he opettavat
käskyjen merkityksen?

• Miksi meidän on tiedettävä, että Jumala on valmistanut suunnitelman meidän
lunastamiseksemme? Mitä lunastussuunnitelma opettaa meille Jumalan oikeu-
denmukaisuudesta ja armosta?

Oppiaiheen päätös Sano, että työskennellessään yhdessä Jeesuksen Kristuksen evankeliumin todista-
jina Alma ja Amulek vahvistivat toisiaan ja opettivat voimallisesti lunastussuun-
nitelmaa. Kehota luokan jäseniä etsimään tilaisuuksia vahvistaa toisiaan heidän
todistaessaan evankeliumista.

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

Lisäopetusehdotus Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 
oppiaiheessa tätä ehdotusta.

Seesromin kysymyksiin vastaaminen

Kun luokan jäsenet ovat panneet pois pyhät kirjoituksensa etkä ole varoittanut
heitä, pyydä heitä vastaamaan oikein Seesromin Amulekille kohdassa Al. 11:26–39
esittämiin kysymyksiin. Vertaa heidän vastauksiaan Amulekin antamiin vastauk-
siin. Keskustelkaa sitten siitä, kuinka Seesrom yritti viekkaudella saada Amulekin
puhumaan ristiin. Sano, että meidän on ymmärrettävä evankeliumin periaatteet
ja tavoiteltava Pyhän Hengen opastusta, niin että me voimme olla valmiita
vastaamaan tällaisiin kysymyksiin.

106

35683 130 FI 01–48  25.06.2007  18:37 Uhr  Seite 106



Tavoite Auttaa luokan jäseniä tajuamaan, miten tärkeää on kunnioittaa ennalta asetettuja
tehtäviä, kutsumuksia ja pappeusvelvollisuuksia, ja auttaa heitä ymmärtämään,
että profeettojen neuvojen noudattaminen auttaa meitä pääsemään Herran
lepoon.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden
johdosta:

a. Al. 13. Alma pitää voimallisen puheen pappeudesta ja ennalta asettamisen
opista.

b. Al. 14. Almaa, Amulekia ja muita uskollisia uskovaisia vainotaan heidän
vanhurskautensa vuoksi. Herra vapauttaa Alman ja Amulekin vankilasta,
koska he uskovat Kristukseen.

c. Al. 15. Seesrom parantuu ja kastetaan. Monia sidomilaisia kastetaan.
d. Al. 16. Alman sanat toteutuvat, kun laamanilaiset tuhoavat Ammonihan.

Herra valmistaa ihmisten sydämiä vastaanottamaan Alman, Amulekin ja
muiden saarnaamaa sanaa.

2. Lisälukemista: Et. 12:12–13.

3. Jos käytät toimintaehdotusta huomion herättämiseksi, tuo luokkaan kuva, joka
esittää jotakin pappeuden toimitusta, esimerkiksi Kristus asettaa apostolit
(62557; Evankeliumiaiheinen kuvasto 211) tai Melkisedekin pappeuden palau-
tus (62371; Evankeliumiaiheinen kuvasto 408).

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Kerro luokan jäsenille, että aiot kirjoittaa tauluun yhden tärkeimmistä kysymyk-
sistä, joita koskaan esitämme. Kirjoita sitten tauluun sana Kuinka?

Selitä, että tämä kysymys on tärkeä silloin, kun se liittyy omaan käytökseemme.
Havainnollistaaksesi asiaa pyydä luokan jäseniä kuvittelemaan seuraavaa:

a. Nuori mies tietää, että hänen on oltava tietyssä paikassa tiettyyn aikaan, mutta
hän ei tiedä, kuinka sinne päästään.

b. Nainen tietää, että hänen on mentävä kasteelle, mutta hän ei tiedä, kuinka sen
pitäisi tapahtua.

c. Mies tietää, että Jeesus on Vapahtaja, mutta hän ei tiedä, kuinka tulla Hänen
tykönsä. (Kun kerrot tämän esimerkin, voit pyytää yhtä luokan jäsentä luke-
maan kohdan 1. Ne. 15:14.)

Huomion 
herättäminen
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Selitä, että opettaessaan Ammonihan asukkaita Alma puhui yhdestä keinosta,
jolla me voimme tulla Kristuksen tykö. Hän ei käyttänyt sanaa kuinka vaan hän
käytti ilmaisua ”millä tavoin”. Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan kohta
Al. 13:1–2.

Aseta esiin kuva, joka esittää pappeuden toimitusta (ks. ”Valmistelut”, kohta 3).
Selitä, että tässä oppiaiheessa käsitellään muun muassa sitä, kuinka pappeuden
järjestys auttaa meitä tietämään, millä tavoin voimme odottaa Poikaa Lunastajak-
semme (ks. Al. 13:2).

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

1. Alma saarnaa voimallisesti pappeudesta ja ennalta-asettamisesta.

Keskustelkaa kohdasta Al. 13. Kehota luokan jäseniä lukemaan ääneen valitut
jakeet. Selitä, että opetettuaan Seesromille ja muille ammonihalaisille lunastus-
suunnitelmaa koskevia asioita Alma todisti pappeudesta ja ennalta-asettamisen
opista. Sano, että papit, joista Alma tässä saarnassa puhui, olivat ylipappeja 
Melkisedekin pappeudessa (Al. 13:10).

• Milloin miehiä ”kutsuttiin ja valmistettiin” pappeuteen ensimmäisen kerran?
(Ks. Al. 13:3.)

Profeetta Joseph Smith sanoi: ”Jokainen ihminen, joka on kutsuttu palvele-
maan maan asukkaita, asetettiin tätä tarkoitusta varten taivaan suuressa
neuvonpidossa ennen kuin maailmaa olikaan” (Profeetta Joseph Smithin opetuk-
sia, toim. Joseph Fielding Smith [Helsinki: MAP-kirkko, 1985], s. 361).

• Kuinka miehet osoittivat kuolemaa edeltävässä olemassaolossa, että heidät
voitiin kelvollisuutensa vuoksi asettaa ennalta saamaan Melkisedekin pappeus?
(Ks. Al. 13:3–5.) Mitä miesten on tehtävä tässä elämässä, että he olisivat kelvol-
lisia ennalta asetettuihin tehtäviinsä? (Ks. Al. 13:8–10.)

• Kuinka Alman ennalta-asettamista koskevien opetusten tulisi vaikuttaa siihen,
miten me tuemme niitä, jotka on kutsuttu johtamaan meitä? Kuinka näiden
opetusten tulisi vaikuttaa vastaukseemme, kun pappeusjohtajat pyytävät meitä
tehtäviin?

Presidentti Spencer W. Kimball opetti: ”Ennen kuin me tulimme tänne maail-
maan, uskollisille naisille annettiin tiettyjä tehtäviä samalla, kun uskolliset
miehet ennalta asetettiin tiettyihin pappeuden tehtäviin. Vaikka emme tällä
hetkellä muistakaan tapahtumia tarkemmin, se ei muuta niiden asioiden
suurenmoista todellisuutta, joihin kerran olemme suostuneet. Te olette tilivel-
vollisia siinä, mitä teiltä kauan sitten odotettiin, samoin kuin ovat ne, jotka
olemme hyväksyneet profeetoiksi ja apostoleiksi.” (”Vanhurskaiden naisten
tehtävä”, Valkeus, toukokuu 1980, s. 171.)

• Alma sanoi, että miehet saavat Melkisedekin pappeuden, niin että he voivat
opettaa Jumalan käskyjä ”ihmislapsille, jotta hekin pääsisivät hänen lepoonsa”
(Al. 13:6; ks. myös jae 1). Mitä opetusmahdollisuuksia Melkisedekin pappeuden
haltijoilla on? Mitä tarkoittaa Herran lepoon pääseminen? (Ks. seuraava
lainaus.) Mistähän syystä meidän on opetettava evankeliumia ja opittava sitä,
ennen kuin pääsemme Herran lepoon?

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista
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Vanhin Bruce R. McConkie opetti: ”Herran lepo, joka koskee kuolevaisia, on
hankkia täydellinen tieto suuren myöhempien aikojen työn jumalallisuudesta.
[Presidentti Joseph F. Smith sanoi:] ’Se tarkoittaa Jumalan tuntemiseen ja
rakkauteen pääsemistä; sitä, että meillä on sellainen usko Hänen aivoituksiinsa
ja suunnitelmaansa, että tiedämme olevamme oikeassa, että emme etsi muuta,
että meitä ei häiritse jokainen opintuuli eikä eksyttävien ihmisten kavalat
juonet, jotka pyrkivät harhauttamaan meitä.’ Se on lepoa ’maailman uskonnol-
lisesta melskeestä, siitä huudosta, joka kuuluu sieltä ja täältä: Katso, täällä on
Kristus, tahi: Tuolla.’ (Evankeliumin oppi [Helsinki: MAP-kirkko, 1980], s. 54, 55.)
Herran lepo iankaikkisuudessa on periä iankaikkinen elämä, saada Herran 
kirkkauden täyteys (LK 84:24).” (Mormon Doctrine, 2. laitos [1966], s. 633.)

• Kuinka meistä tulee niin puhtaita, että meidän sallitaan päästä Herran lepoon?
(Ks. Al. 13:11–12.) Kuinka meidän on elettävä, niin että meidät voidaan 
pyhittää Karitsan veren ja Pyhän Hengen kautta? (Ks. Al. 13:12–13, 16, 27–29;
3. Ne. 27:19–20.)

Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan ääneen kohta Al. 13:2, 16. Käy sitten läpi
seuraavassa luettelossa olevat jakeet. Auta luokan jäseniä huomaamaan joitakin
tapoja, joilla pappeuden järjestys voi auttaa heitä tietämään, kuinka he voivat
katsoa Vapahtajaan Lunastajanaan. Tähdennä erityisesti kursivoituja sanoja ja
ilmauksia.

a. Al. 13:3–4. (Ne, jotka oli ennalta asetettu saamaan Melkisedekin pappeus, oli
”kutsuttu ja valmistettu heidän suuren uskonsa ja hyvien tekojensa tähden.”)

b. Al. 13:6. (Heidät kutsuttiin ennalta ”opettamaan hänen käskyjänsä ihmislap-
sille, jotta hekin pääsisivät hänen lepoonsa”.)

c. Al. 13:8. (Tässä elämässä heidät asetetaan ”pyhällä kutsumuksella”.)
d. Al. 13:10. (He osoittavat olevansa kelvollisia ennalta asettamiseensa suuren

uskonsa ja parannuksensa ja vanhurskautensa tähden.)

• Kuinka usko ja parannus auttavat meitä odottamaan Jeesusta Kristusta Lunasta-
jaksemme? Kuinka hyvät teot ja kuuliaisuus käskyille auttavat meitä pitämään
Häntä Lunastajanamme? Kuinka pappeuden toimitukset auttavat meitä pitä-
mään Häntä Lunastajanamme?

• Alma puhui Melkisedekistä esimerkkinä suuresta ylipapista (Al. 13:14–15). Mitä
me voimme oppia Melkisedekin esimerkin avulla? (Ks. Al. 13:17–18.)

• Mitä me voimme saada selville kohdan Al. 13:27 perusteella Alman rakkaudesta
ammonihalaisia kohtaan?

• Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan Alman pyyntö kansalle kohdasta
Al. 13:27–29. Miksi on tärkeää, ettemme lykkää parannuksen tekemistä? 
(Ks. Al. 34:32–36.) Mitä siunauksia me saamme, kun me valvomme ja rukoi-
lemme lakkaamatta? (Ks. Al. 13:28.) Kuinka meillä voi olla ”iankaikkisen
elämän toivo”? (Ks. Al. 13:29; Moro. 7:41.)

2. Almaa, Amulekia ja muita uskovaisia vainotaan heidän vanhurskautensa
tähden.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Al. 14 ja keskustelkaa niistä.

• Monet ammonihalaiset uskoivat Alman ja Amulekin opetuksia ja alkoivat
tehdä parannusta ja tutkia pyhiä kirjoituksia (Al. 14:1). Suurin osa kansasta
kuitenkin suuttui ja vainosi Almaa ja Amulekia (Al. 14:2–5). Miksi toiset suut-
tuvat, kun heitä kutsutaan parannukseen? (Ks. 1. Ne. 16:1–3.)
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• Mitä Seesrom teki nähdessään, mitä hän oli saanut aikaan kansan keskuudessa?
(Ks. Al. 14:6–7.) Kuinka ihmiset suhtautuivat, kun Seesrom tunnusti syyllisyy-
tensä ja puolusti Almaa ja Amulekia? (Ks. Al. 14:7.)

• Mitä jumalattomat ammonihalaiset tekivät niille, jotka uskoivat Jumalan
sanaan? (Ks. Al. 14:7–9.) Miksi Herra antoi tämän tapahtua? (Ks. Al. 14:10–11;
60:13.) Miksi oli Herran tahto, että Alman ja Amulekin henki säästyi? 
(Ks. Al. 14:12–13.)

• Kuinka Alma ja Amulek pääsivät lopulta vapaiksi, kun heitä oli vainottu monta
päivää vankilassa? (Ks. Al. 14:26–29; Et. 12:12–13. He saivat ”voimaa sen uskon
mukaan”, joka heillä oli Kristukseen.) Millaisista asioista meidän on päästävä
vapaiksi? Miksi uskomme täytyy kohdistua Kristukseen niin, että se johtaa
meidät vapauteen? (Ks. Moosia 3:17; Moro. 7:33.)

3. Seesrom parantuu ja kastetaan.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Al. 15 ja keskustelkaa niistä. Selitä, että Herran
vapautettua Alman ja Amulekin vankilasta nämä lähtivät Sidomin maahan. Siellä
he tapasivat ihmisiä, jotka oli karkotettu Ammonihasta ja joita oli kivitetty, koska
he uskoivat Jumalan sanaan (Al. 15:1; ks. myös Al. 14:7). Seesrom oli yksi heistä
(Al. 15:3).

• Seesrom kärsi niin hengellisesti kuin fyysisestikin jumalattomuudestaan mutta
”hänen mielensä alkoi rohkaistua”, kun hän kuuli Alman ja Amulekin olevan
Sidomissa (Al. 15:3–4). Mitä hän pyysi Almalta ja Amulekilta? (Ks. Al. 15:5.)
Mitä tämä kertoo hänen uskostaan heihin? Keneen hänen oli pantava luotta-
muksensa, että hän voisi tulla terveeksi? (Ks. Al. 15:6–10.)

• Mitä me voimme oppia Seesromin toiminnasta parantumisensa jälkeen?
(Ks. Al. 15:11–12.)

• Toisin kuin Ammonihaan jääneet, sidomilaiset uskoivat Alman ja Amulekin
opettaman sanoman ja heidät kastettiin (Al. 15:12–15). Alma näki, että kansa
”vaihtoi sydämensä ylpeyden nöyryyteen” (Al. 15:17). Mitä ihmiset tekivät,
kun heistä tuli nöyrempiä? (Ks. Al. 15:17.) Miksi on välttämätöntä nöyrtyä
Jumalan edessä, ennen kuin voi todella palvella Häntä?

• Mistä Amulek luopui tehdessään valinnan elää evankeliumin mukaan ja
palvella lähetyssaarnaajana? (Ks. Al. 15:16.) Mitä hän sai tilalle? (Ks. Al. 8:30;
34:1, 8; Et. 12:12–13.) Mitä uhrauksia te olette tehneet valitessanne evankeliu-
min mukaisen elämän ja evankeliumista kertomisen? Kuinka teitä on siunattu
tämän vuoksi?

• Mitä Alma teki Amulekin hyväksi, kun kirkko oli juurrutettu Sidomiin? 
(Ks. Al. 15:18.) Mitä tämä teko kertoo Almasta? Miten me voimme tukea muita
ja vahvistaa heitä Herrassa?

4. Alman sanat toteutuvat, kun laamanilaiset tuhoavat Ammonihan.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Al. 16 ja keskustelkaa niistä.

• Noin vuosi sen jälkeen kun Alma ja Amulek olivat saarnanneet Ammonihassa,
laamanilaiset hyökkäsivät nefiläisten kaupunkeihin (Al. 16:1–2). Mitä tapahtui
nefiläisille Ammonihassa? (Ks. Al. 16:2–3, 9–11.) Kuinka tämä täytti Alman
profetiat? (Ks. Al. 9:4–5, 12, 18.)
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• Miksi Soram ja hänen seuraajansa pystyivät hajottamaan laamanilaiset ja
pelastamaan veljensä, jotka oli otettu vangeiksi? (Ks. Al. 16:4–8.) Mitä me
voimme oppia vertaamalla ammonihalaisten tuhoa ja Soramin armeijan
menestystä? (Vertaa kohtia Al. 9:1–8 ja 15:15 kohtaan Al. 16:4–6; ks. myös
2. Ne. 4:34. Tähdennä ajatusta, että meidän tulee panna luottamuksemme
Jumalaan ja Hänen profeettoihinsa eikä maailman tietoon, voimaan ja omai-
suuteen.)

• Ammonihan tuhon jälkeen Herra valmisti ihmisten sydämiä ottamaan
vastaan Alman, Amulekin ja muiden työhön valittujen saarnaamaa sanaa
(Al. 16:13–21). Kuinka Herra valmistaa ihmisten sydämiä vastaanottamaan
Hänen sanansa? (Ks. Al. 16:16.) Kuinka me voimme huolehtia siitä, että me
saarnaamme Jumalan sanaa ”puhtaassa muodossansa”? (Ks. Al. 16:21; ks. myös
Moosia 18:18–20; LK 52:9.)

Oppiaiheen päätös Kehota luokan jäseniä kertomaan oivalluksista ja vaikutelmista, joita he ovat
saaneet keskusteltaessa Alman kirjan luvuista 13–16.

Lue kohdat Matt. 11:28–30 ja Al. 13:27–29. Tähdennä ajatusta, että epäilyksen ja
hämmennyksen täyteisessä maailmassa on lohdullista tietää, että pappeuden
kautta me voimme tietää, millä tavoin me voimme odottaa Poikaa lunastajak-
semme (ks. Al. 13:2). Kun me odotamme Herraa, luotamme Häneen ja seuraamme
Hänen profeettojensa ohjeita, me voimme päästä Hänen lepoonsa.

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

Lisäopetusehdotus Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 
oppiaiheessa tätä ehdotusta.

”Jumalan edeltätietämisen mukaan” (Al. 13:3)

Lue seuraavat presidentti Ezra Taft Bensonin sanat, jotka auttavat luokan jäseniä
ymmärtämään ennalta-asettamista:

”Jumala on pitänyt teitä luonaan ja antanut teidän tulla esiin viimeisinä päivinä
ennen Herran toista tulemista. – – Jumala on säätänyt viimeiseen vuoroon
vahvimpia lapsiaan, jotka auttavat valtakunnan voittoon. Ja silloin te tulette
mukaan, sillä te olette se sukupolvi, jonka täytyy valmistautua kohtaamaan Juma-
lanne.

Kautta kaikkien aikojen profeetat ovat katsoneet ajan käytäviä pitkin meidän
aikaamme. Miljardit kuolleet ja vielä syntymättömät katsovat meihin. Älkää ereh-
tykö tässä asiassa – te olette merkitty sukupolvi. Koskaan ei ole uskollisilta
odotettu enempää niin lyhyessä ajassa kuin meiltä odotetaan.” (The Teachings of
Ezra Taft Benson [1988], s. 104–105; ks. myös Nuorten Naisten oppikirja 3, s. 23.)
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Tavoite Innoittaa luokan jäseniä seuraamaan Moosian poikien esimerkkiä kertomalla
evankeliumista ja palvelemalla muita.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. Al. 17:1–18. Moosian pojat saarnaavat evankeliumia laamanilaisille.
b. Al. 17:19–39; 18; 19. Ammon palvelee kuningas Lamonia ja opettaa häntä.

Kuningas ja kuningatar ja monet laamanilaisista kokevat kääntymyksen.
c. Al. 20–22. Henki johtaa Ammonia vapauttamaan veljensä vankilasta.

Lamonin isä kokee kääntymyksen.

2. Pyydä yhtä luokan jäsentä valmistautumaan tekemään yhteenveto kohdasta
Al. 17:19–39. Pyydä häntä kertomaan luvussa olevista tapahtumista eikä 
niinkään opeista tai siitä, miten niitä pitäisi käyttää jokapäiväisessä elämässä.
Näistä asioista keskustellaan luokassa yhteenvedon jälkeen.

3. Jos käytössäsi on kuva Ammon puolustaa kuningas Lamonin laumoja (62535;
Evankeliumiaiheinen kuvasto 310), valmistaudu käyttämään sitä oppiaiheessa.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Kirjoita tauluun seuraavat sanat: tietää, tuntea, tehdä.

• Kuinka nämä sanat voisivat liittyä lähetystyöhön?

Vanhin Carlos E. Asay esitti seuraavan kokemuksen:

”Jokin aika sitten kuulin uuden käännynnäisen todistavan – nuoren miehen,
jota Henki oli selvästikin koskettanut. Hän ilmaisi muun muassa suuren
halunsa kertoa palautetusta evankeliumista perheelleen ja ystävilleen. Kyyne-
leet silmissä ja ääni väristen hän sanoi:

’Haluan heidän tietävän sen, mitä minä tiedän.

Haluan heidän tuntevan sen, mitä minä tunnen.

Haluan heidän tekevän sen, mitä minä olen tehnyt.’

Tämä on lähetystyön henki – henki, joka saa meidät tietoisiksi ympäristös-
tämme ja huolestumaan muiden hyvinvoinnista. Ja jokainen, joka on palvellut
kerran kunniakkaasti lähetystyössä, auttanut ystävän kääntymysprosessissa,
tukenut poikaa tai tytärtä lähetyskentällä tai ollut läheisessä yhteistyössä lähe-
tyssaarnaajien kanssa, todistaa sen todellisuudesta.” (Julkaisussa Conference
Report, lokakuu 1976, s. 58.)

Selitä, että koettuaan kääntymyksen Moosian pojat tunsivat suurta halua kertoa
evankeliumista muille. Heidän kokemuksensa tarjoaa yhden pyhien kirjoitusten
suurimmista lähetystyöhän liittyvistä esimerkeistä. Tässä oppiaiheessa käsitellään

Huomion 
herättäminen
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sitä, kuinka heistä tuli Jumalan työkaluja, joiden avulla laamanilaiset tuotiin
totuuden tuntemiseen.

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

1. Moosian pojat saarnaavat evankeliumia laamanilaisille.

Selitä, että matkattuaan Mantiin Alma tapasi kuningas Moosian pojat, jotka olivat
palaamassa 14 vuotta kestäneestä lähetystyöstään laamanilaisten luota. Alman
kirjan luvut 17–26 kertovat Moosian poikien kokemuksista ja saarnoista heidän
lähetystyönsä aikana. Lukekaa kohta Al. 17:1–18 ja keskustelkaa siitä.

• Miksi Moosian pojat olivat niin voimallisia ja tehokkaita opettajia? (Ks. Al.
17:2–4. Kirjoita tauluun otsikko Onnistuneen lähetystyön avaimet. Kirjoita
otsikon alle tutki, paastoa ja rukoile.) Kuinka oma kelvollisuutemme ja valmis-
tautumisemme vaikuttaa kykyymme olla tehokkaita Herran työkaluja? Millai-
sia kokemuksia teillä on siitä, miten omakohtainen valmistautuminen on ollut
siunauksena lähetyssaarnaajalle tai jollekulle muulle?

• Mitä Moosian pojat uhrasivat lähetystyön hyväksi? (Ks. Al. 17:5–6.) Miksi he
olivat valmiit tähän? (Ks. Al. 17:9, 16; ks. myös Moosia 28:1–3. Kirjoita tauluun
rakasta Jumalaa ja ihmisiä.) Kuinka me voimme oppia rakastamaan ja huolehti-
maan muista Moosian poikien tavoin?

• Moosian pojat lähtivät saarnaamaan ”paatuneelle ja raa’alle kansalle”
(Al. 17:14). Miten Herra lohdutti ja neuvoi heitä heidän valmistautuessaan lähe-
tystyöhön? (Ks. Al. 17:10–11.) Miltä Moosian pojista tuntui, kun he olivat
saaneet lohtua ja ohjausta Herralta? (Ks. Al. 17:12.) Kuinka nämä jakeet voivat
auttaa meitä, kun meillä on haasteita kutsumuksissamme?

2. Ammon palvelee kuningas Lamonia ja opettaa häntä, ja monet ihmiset
kääntyvät.

Pyydä tehtävän saanutta luokan jäsentä tekemään yhteenveto tapahtumista,
jotka kuvataan kohdassa Al. 17:19–39. Lukekaa sitten valitut jakeet kohdista
Al. 17:19–39; 18; 19 ja keskustelkaa niistä. Jos käytät kuvaa Ammon puolustaa
kuninkaan laumoja, aseta se nyt esille.

• Miksi Ammonin sydän paisui ilosta, kun kuninkaan laumat hajotettiin?
(Ks. Al. 17:29.) Kuinka Ammon käänsi tämän myönteiseksi kokemukseksi?
(Ks. Al. 17:30–39.)

• Kuinka kuningas suhtautui, kun hänen palvelijansa kertoivat hänelle, kuinka
Ammon oli puolustanut hänen laumojaan? (Ks. Al. 18:2–5.) Mitä Ammon oli
tekemässä, kun kuningas kysyi, missä hän oli? (Ks. Al. 18:8–9. Kirjoita tauluun
palvele ja rakenna luottamusta.) Kuinka tämä valmisti kuningas Lamonin otta-
maan vastaan opetusta? (Ks. Al. 18:10–11.)

• Kuinka kuninkaan palvelijat puhuttelivat Ammonia, kun hän tuli tapaamaan
kuningasta? (Ks. Al. 18:13.) Miten Ammonin sanat kuningas Lamonille osoitta-
vat, että Ammon oli edelleenkin nöyrä palvelija? (Ks. Al. 18:14–17.)

• Mistähän syystä oli tärkeää, että Ammon palveli kuningasta ennen kuin hän
yritti opettaa tätä? Kuinka palveleminen ja luottamuksellisen suhteen rakenta-
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minen muihin auttavat meitä esittämään heille evankeliumin sanoman? Miten
me voimme palvella niitä, joita me opetamme?

• Kuinka Ammon auttoi kuningas Lamonia ymmärtämään, kuka on Jumala ja
mikä on taivas, kun hän alkoi opettaa tätä? (Ks. Al. 18:24–33. Hän opetti
tavalla, jonka kuningas saattoi ymmärtää.) Kuinka me voimme noudattaa tätä
esimerkkiä opettaessamme evankeliumia?

• Mitä tärkeitä oppeja Ammon opetti päästyään samalle aaltopituudelle kunin-
gas Lamonin kanssa? (Ks. Al. 18:34–39. Kirjoita tauluun opeta lunastussuunni-
telma pyhien kirjoitusten avulla.) Miksi Mormonin Kirja on tärkeä väline näiden
totuuksien opettamisessa nykyään?

• Mitä kuningas Lamoni teki kuultuaan Ammonin sanat ja uskottuaan niihin?
(Ks. Al. 18:40–41.) Miksi on tärkeää, että ihmiset tavoittelevat anteeksiantoa,
kun heille opetetaan evankeliumin periaatteita? Miksi rukoileminen on välttä-
mätöntä kääntymysprosessissa?

• Rukoiltuaan kuningas Lamoni kaatui maahan. Kuinka kuningatar osoitti
uskoaan, kun Lamoni näytti kuolleen? (Ks. Al. 19:1–5, 8–9.)

• Mitä Lamoni tähdensi puhuessaan kuningattarelle kääntymyksensä jälkeen?
(Ks. Al. 19:12–13.)

• Puhuttuaan kuningattarelle Lamoni kaatui uudestaan maahan samoin kuin
kuningatar ja kaikki palvelijat Abista lukuunottamatta (Al. 19:13, 15–16). Kuka
Abis oli? (Ks. Al. 19:16–17. Kun luokan jäsenet keskustelevat Abisista, voit
huomauttaa, kuinka Abis voi olla meille esimerkki siitä, kuinka kääntyminen
Herraan voi olla pysyvää, vaikka ympärillä olevat eivät olekaan kääntyneet.)
Mitä Abis teki ymmärrettyään, mitä oli tapahtunut? (Ks. Al. 19:17.) Kuinka me
voimme huomata paremmin tilaisuudet kertoa evankeliumista ja käyttää ne?

• Miten eri tavoin ihmiset reagoivat saavuttuaan kuninkaan talolle? (Ks. Al.
19:18–28.) Kuinka Abis yritti ratkaista ihmisten kesken syntyneen riidan?
(Ks. Al. 19:28–29.) Kuinka kuningas ja kuningatar osoittivat kääntymyksensä
herättyään? (Ks. Al. 19:29–31, 33.)

• Mitähän Mormon halusi meidän oppivan Ammonin ja kuningas Lamonin ja
tämän kansan kokemuksista? (Ks. Al. 19:36. Mahdollinen vastaus voisi olla, että
Herran käsivarsi ”on ojennettuna kaikille ihmisille, jotka tekevät parannuksen
ja uskovat hänen nimeensä”.)

3. Henki johtaa Ammonin vapauttamaan veljensä. Lamonin isä kokee 
kääntymyksen.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Al. 20–22 ja keskustelkaa niistä.

• Mitä Lamoni halusi tehdä sen jälkeen kun kirkko oli perustettu hänen valta-
kuntaansa? (Ks. Al. 20:1.) Miksi on tärkeää, että uudet käännynnäiset kertovat
todistuksestaan muille? Kuinka me voimme säilyttää tällaisen innon?

• Kuinka keskustelu Lamonin ja hänen isänsä välillä osoittaa Lamonin käänty-
myksen perusteellisuuden? (Ks. Al. 20:13–15.)

• Mikä Ammonia koskeva asia hämmästytti kuningas Lamonin isää? (Ks. Al.
20:26–27.) Miksi rakkaus ja todistus ovat niin voimallisia välineitä ihmisen
sydämen pehmittämisessä? (Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksiaan
siitä, kuinka muiden osoittama rakkaus ja todistus on pehmentänyt heidän
sydämensä tai heidän perheenjäsentensä tai ystäviensä sydämen.)
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Selitä, että Alman kirjan luvusta 21 alkaa kertomus Ammonin veljestä Aaronista
ja hänen veljistään. He saarnasivat evankeliumia amalekilaisille ja amulonilaisille
Jerusalemissa, mutta nämä luopuneet nefiläiset olivat äärimmäisen paatuneita
ja kieltäytyivät kuuntelemasta. Aaron ja hänen veljensä lähtivät Jerusalemista ja
alkoivat saarnata Middonin maassa, jossa heidät heitettiin vankilaan ja heitä
pahoinpideltiin.

• Mitä Aaron ja hänen veljensä tekivät heti, kun he pääsivät vankilasta ja saivat
ruokaa ja vaatteita? (Ks. Al. 21:14–15. Kirjoita tauluun jatka vaikeuksista huoli-
matta.) Miksi on tärkeää, että me jatkamme työtämme Jumalan valtakunnassa,
vaikka koemmekin kärsimyksiä ja ahdistusta?

• Mistä Aaron ja hänen veljensä tiesivät, minne heidän pitäisi mennä opetta-
maan evankeliumia? (Ks. Al. 21:16.) Kuinka heitä siunattiin, kun Henki johti
heitä? (Ks. Al. 21:17.) Kuinka teitä on siunattu, kun olette kuunnelleet Hengen
kehotuksia?

• Henki johti Aaronin kuningas Lamonin isän taloon (Al. 22:1). Kuinka
Ammonin esimerkki oli valmistanut Lamonin isää opetettavaksi? 
(Ks. Al. 22:2–3. Kirjoita tauluun ole hyvä esimerkki.) Miten olette nähneet
kirkon jäsenten esimerkin vaikuttavan myönteisesti?

• Miten Aaronin opetukset Lamonin isälle muistuttavat Ammonin opetuksia
Lamonille? (Vertaa kohtaa Al. 18:24–39 ja Al. 22:7–14.) Mitä Aaron sanoi,
kun Lamonin isä kysyi, mitä hänen pitäisi tehdä, että hän saisi lunastuksen
toivon? (Ks. Al. 22:16. Kirjoita luokan jäsenten vastaukset tauluun. Ne voivat
muistuttaa seuraavaa luetteloa.)

a. ”Kumarru maahan Jumalan edessä.”
b. ”Tee parannus kaikista synneistäsi.”
c. ”Huuda uskossa hänen nimeään.”

• Mitä uhrauksia kuningas oli valmis tekemään oppiakseen tuntemaan Jumalan?
(Ks. Al. 22:15, 17–18.) Mitä me voimme oppia kuninkaan esimerkistä?

Presidentti Ezra Taft Benson sanoi kohdasta Al. 22:15, 18: ”Meidän jokaisen
pitää hylätä syntimme, jos aiomme todella tulla tuntemaan Kristuksen. Sillä
me emme tunne Häntä, ennen kuin meistä tulee Hänen kaltaisiaan. Joidenkin,
kuten tämän kuninkaan, pitää rukoilla, että tämä jumalaton henki lähtisi
heistä – –, niin että he voivat kokea samaa iloa.” (”Millaisia miehiä meidän
tulisi olla”, Valkeus, huhtikuu 1984, s. 82.)

• Aivan kuten Lamonin tapauksessa, Henki vei myös kuninkaan fyysiset voimat.
Kun kuningas oli noussut, hän julisti todistuksensa, ja monet kääntyivät
hänen kokemuksensa ansiosta (Al. 22:18–26). Mitä sellaista kuningas teki kään-
tymyksensä jälkeen, mikä auttoi lähetyssaarnaajia tuomaan tuhansia Herran
tuntemukseen? (Ks. Al. 22:26; 23:1–6.) Millaisia kokemuksia teillä on siitä,
kuinka yhden ihmisen kääntymyksellä on ollut myönteinen vaikutus moniin
muihin?

Oppiaiheen päätös Sano, että nykyinen suhtautumistapamme lähetystyöhön on samanlainen kuin
Ammonilla ja Aaronilla: lähetyssaarnaajia kehotetaan luomaan luottamukselliset
suhteet, seuraamaan Henkeä ja opettamaan lunastussuunnitelmaa pyhien kirjoi-
tusten avulla.

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.
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Tavoite Kannustaa luokan jäseniä voimistamaan kääntymystään ja tuntemaan suurempaa
halua auttaa muita kokemaan kääntymys.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden
johdosta:

a. Al. 23–24. Tuhannet laamanilaiset kääntyvät Moosian poikien opetuksen
ansiosta. Kääntyneet laamanilaiset kutsuvat itseään antinefilehiläisiksi.
Todistukseksi Jumalalle, etteivät he enää koskaan tee syntiä verta vuodatta-
malla, antinefilehiläiset hautaavat miekkansa ja kieltäytyvät tarttumasta
aseisiin, kun laamanilaisten armeija hyökkää.

b. Al. 27–28. Ammon johtaa antinefilehiläiset etsimään turvaa nefiläisten
luota. Nefiläiset antavat antinefilehiläisille Jersonin maan ja lupaavat
puolustaa heitä heidän vihollisiaan vastaan. Laamanilaiset tulevat uudelleen
taistelemaan nefiläisiä vastaan, ja heidät lyödään.

c. Al. 26, 29. Ammon ylistää Herraa muistellessaan menestystä, jota hän ja
hänen veljensä ovat kokeneet saarnatyössään laamanilaisten keskuudessa.
Alma toivoo, että kaikki saisivat kokea parannuksen ja lunastussuunnitel-
man tuoman ilon.

2. Jos käytössäsi on kuva Antinefilehiläiset hautaavat miekkansa (62565; Evanke-
liumiaiheinen kuvasto 311), valmistaudu käyttämään sitä oppiaiheessa.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Kysy luokan jäseniltä:

• Mitkä luonteenpiirteet tai käyttäytymismallit ovat ominaisia niille, jotka ovat
kokeneet todellisen kääntymyksen?

Selitä, että tässä oppiaiheessa käsitellään ihmisryhmää, joka oli niin täydellisesti
kääntynyt Herraan, että pyhissä kirjoituksissa sanotaan, ettei yksikään ”koskaan
langennut pois” (Al. 23:6).

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista

Huomion 
herättäminen
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1. Antinefilehiläiset kääntyvät Herraan.

Keskustelkaa kohdasta Al. 23–24. Kehota luokan jäseniä lukemaan valitut jakeet
ääneen. Muistuta luokan jäseniä siitä, että Lamonin isä, joka oli kaikkien laama-
nilaisten kuningas, oli kääntynyt Aaronin opetusten johdosta (Al. 22).

• Mitä laamanilaisten kuningas teki kääntymyksensä jälkeen? (Ks. Al. 23:1–2.)
Miksi hän teki näin? (Ks. Al. 23:3.) Millainen vaikutus oli tällä julistuksella ja
sillä, mitä Aaron ja hänen veljensä tekivät sen jälkeen? (Ks. Al. 23:4–7.)

• Miten laamanilaiset käännynnäiset osoittivat, että heidän kääntymyksensä oli
todellinen ja vilpitön? (Tee yhteenveto luokan jäsenten vastauksista tauluun.
Seuraavassa luettelossa on mahdollisia vastauksia sekä keskustelua edistäviä
kysymyksiä.)

a. He ”kääntyivät Herraan” (Al. 23:8). Miksi on välttämätöntä, että Jeesus
Kristus on kääntymyksemme keskipiste? Mitkä muut syyt saattavat tuoda
ihmisiä kirkkoon? (Mahdollisia vastauksia: lähetyssaarnaajien persoona,
ystävien vaikutus tai sosiaalisten toimintojen vetoavuus.) Miksi nämä seikat
yksin eivät saa aikaan todellista kääntymystä?

b. He ”halusivat itselleen nimen, joka erottaisi heidät heidän veljistänsä”
(Al. 23:16). Millä tavoin kääntyneet laamanilaiset halusivat erottua veljis-
tään, jotka jäivät jumalattomuuteensa? (Ks. Al. 23:16–18; 27:27–30.) Mikä
erottaa maailmasta meidät sen jälkeen kun me olemme kääntyneet? Miksi
on tärkeää erottua tällä tavoin?

c. He ilmaisivat kiitollisuutensa Jumalalle jopa koettelemusten ja murheiden
aikana (Al. 24:6–10, 23). Mitä murheita antinefilehiläiset kokivat käänty-
myksensä johdosta? (Ks. Al. 24:1–2, 20–22; 27:1–3.) Mistä he olivat kiitollisia
näistä murheista huolimatta? (Ks. Al. 24:7–10.) Kuinka kiitollisuus Jumalaa
kohtaan auttaa meitä kohtaamaan koettelemuksia ja murheita?

d. He kätkivät miekkansa ja hautasivat ne syvälle maahan (Al. 24:15–17). Jos
käytössäsi on kuva antinefilehiläisistä, aseta se nyt esille. Miksi antinefilehi-
läiset hautasivat miekkansa ja muut aseensa? (Ks. Al. 23:7; 24:11–13, 18–19.)
Miksi on merkittävää, että he hautasivat aseensa eivätkä vain luvanneet olla
käyttämättä niitä? Kuinka me toisinaan kapinoimme Jumalaa vastaan?
Miten me voimme haudata kapina-aseemme?

e. He osoittivat suurta rakkautta veljiään kohtaan (Al. 26:31). Kuinka antinefi-
lehiläisten päätös haudata aseensa osoitti heidän rakastavan niin lähimmäi-
siään kuin Jumalaakin? (Ks. Al. 24:18; 26:32–34.) Miten kääntymys voi lisätä
ihmisen rakkautta muita kohtaan?

• Kuinka ne laamanilaiset, jotka eivät kääntyneet, suhtautuivat nähdessään,
etteivät antinefilehiläiset tarttuneet aseisiin heitä vastaan? (Ks. Al. 24:20–27.)
Mitä me voimme Mormonin mielestä oppia tämän kertomuksen perusteella?
(Ks. Al. 24:27; huomaa Mormonin havainto, joka alkaa sanoilla ”ja näin me
näemme”.)

2. Antinefilehiläiset etsivät turvaa nefiläisten luota.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Al. 27–28 ja keskustelkaa niistä.

• Miksi Ammon ja hänen veljensä kehottivat antinefilehiläisiä lähtemään Sara-
hemlan maahan, jossa nefiläiset asuivat? (Ks. Al. 27:1–5.) Miksi kuningas oli
haluton viemään kansaansa Sarahemlaan? (Ks. Al. 27:6.) Mikä sai kuninkaan
lähtemään Sarahemlaan? (Ks. Al. 27:7–14.) Kuinka uskomme Herraan voi
auttaa meitä, kun kohtaamme pelottavia tilanteita?
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• Mitä nefiläiset tekivät, kun Ammon pyysi heitä päästämään antinefilehiläiset
maahan? (Ks. Al. 27:20–26.) Miten nefiläiset auttoivat antinefilehiläisiä 
pitämään Herralle antamansa lupauksen? Kuinka me voimme auttaa muita
pysymään kääntyneinä Herraan?

Sano, että siitä ajasta, kun antinefilehiläiset asettuivat Jersoniin, heidät tunnettiin
Ammonin kansana (Al. 27:26). Tästä lähtien Mormonin Kirjassa – ja tästä lähtien
tässä Evankeliumin oppi -kurssissa – heistä puhutaan joko Ammonin kansana tai
ammonilaisina.

• Mikä suuri murhenäytelmä tapahtui, kun Ammonin kansa oli asettunut 
Jersonin maahan? (Ks. Al. 28:1–3.) Tämän suuren taistelun jälkeen monet
surivat taistelussa kuolleita (Al. 28:4–6). Miksi osa surijoista pelkäsi, kun taas
toiset iloitsivat? (Ks. Al. 28:11–12.) Mitä me voimme oppia näistä suhtautumis-
tavoista? (Ks. Al. 28:13–14.)

3. Ammon ja Alma riemuitsevat saavutuksistaan Herran työssä.

Lukekaa valitut jakeet kohdista Al. 26 ja 29 ja keskustelkaa niistä. Sano, että
Alman kirjan luvussa 26 kerrotaan, mitä Ammon ajattelee omasta ja veljiensä
menestyksestä evankeliumin tuomisessa laamanilaisille. Luvussa 29 kerrotaan,
mitä Alma ajattelee Ammonin ja tämän veljien menestyksestä, ja Alma ilmaisee
toiveensa, että kaikki ihmiset voisivat saada mahdollisuuden kuulla evankeliu-
mista ja ottaa sen vastaan.

• Mitä suuria siunauksia Herra antoi Ammonille ja hänen veljilleen? 
(Ks. Al. 26:1–9.) Kuinka meistä voi tulla tehokkaita aseita Jumalan kädessä
Hänen suuren työnsä suorittamiseksi? (Ks. Al. 26:22.)

• Mitä Ammon vastasi, kun Aaron nuhteli häntä kerskailusta? (Ks. Al. 26:10–16,
35–37.) Kuinka me voimme kerskata Jumalasta ja iloita Herrassa? Millä tavoin
Herra on siunannut teitä voimalla, joka on ylittänyt omanne, jotta olette
voineet suorittaa Hänen työnsä?

• Kuinka sarahemlalaiset olivat suhtautuneet, kun Aaron ja hänen veljensä
olivat ensimmäisen kerran kertoneet lähetystyöstään laamanilaisten parissa? 
(Ks. Al. 26:23–25.) Mitä me voimme oppia tämän tilanteen perusteella 
ennakkoluuloistamme siitä, miten ihmiset suhtautuvat evankeliumin vastaan-
ottamiseen sen sijaan, että antaisimme heidän itse joko ottaa sen vastaan tai
hylätä? Kuinka me voimme voittaa tämän taipumuksen?

• Mitä me voimme oppia Ammonilta ja hänen veljiltään siitä, miten meidän
tulisi suhtautua koettelemuksiin? (Ks. Al. 26:27–30.) Kuinka kärsivällisyys ja
Herraan turvaaminen on auttanut teitä saamaan hyviä tuloksia vaikeassa tilan-
teessa?

• Miksi Alma toivoi olevansa enkeli? (Ks. Al. 29:1.) Mitä Alma sanoi tapahtuvan,
jos kaikki tekisivät parannuksen ja tulisivat Jumalan tykö? (Ks. Al. 29:2; ks.
myös Al. 28:14.) Millaiset kokemukset ovat opettaneet teille, että evankeliumin
mukaan eläminen tuo iloa elämäämme?

• Miksi Almasta tuntui, että hän oli tehnyt syntiä halutessaan olla enkeli?
(Ks. Al. 29:3, 6–7.) Kuinka me voimme olla tyytyväisiä siihen, mitä Herra on
antanut meille, vaikka pyrimmekin kehittymään ja tulemaan paremmiksi?

• Alma sanoi, että Jumala ”suo ihmisille heidän halunsa mukaan, olipa se kuole-
maksi tai elämäksi” (Al. 29:4). Mitä tämä tarkoittaa? (Ks. 2. Ne. 2:27.)
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• Alma riemuitsi siitä, mitä Herra oli tehnyt hänelle ja hänen isilleen
(Al. 29:10–13). Mitä sellaista Herra on tehnyt teille ja perheellenne, mikä saa
teidät riemuitsemaan? (Kehota luokan jäseniä miettimään tätä kysymystä
hiljaa mielessään, elleivät he halua kertoa ajatuksiaan luokalle.)

Oppiaiheen päätös Kertaa tavat, joilla antinefilehiläiset osoittivat kokeneensa todellisen kääntymyk-
sen. Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

Lisäopetusehdotus Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 
oppiaiheessa tätä ehdotusta.

Lähetystyö tuo rakkautta ja iloa

Ammon tähdensi sitä rakkautta ja iloa, jota lähetyssaarnaajat ja heidän opetta-
mansa ihmiset kokevat (Al. 26:1–4, 9, 11, 13, 30–31, 35). Kehota luokan jäseniä
kertomaan rakkaudestaan niitä ihmisiä kohtaan, jotka opettivat heille evankeliu-
mia, tai ilosta, jota he ovat kokeneet kertoessaan evankeliumista muille.
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä oppimaan, kuinka he voivat tunnistaa ja kumota väärät
opetukset ja pysyä uskollisina todistukselleen Jeesuksesta Kristuksesta.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden
johdosta:

a. Al. 30:1–18. Korihor, antikristus, johtaa monien sarahemlalaisten sydämet
harhaan saarnaamalla, ettei Kristusta tule ja että tekipä ihminen mitä
tahansa, se ei ollut rikos.

b. Al. 30:19–60. Korihor yrittää saarnata Jersonissa ja Gideonissa. Ihmiset kiel-
täytyvät kuuntelemasta ja vievät hänet johtajiensa eteen. Sitten Korihor
viedään Alman eteen, joka todistaa Kristuksen tulemisesta ja Jumalan
olemassaolosta. Korihor vaatii merkkiä ja tulee mykäksi.

c. Al. 31. Alma johtaa lähetystyötä käännyttääkseen luopuneet soramilaiset,
jotka ovat omaksuneet vääriä oppeja ja ylpeyttä osoittavan tavan jumalan-
palvelukseensa.

2. Pyydä yhtä luokan jäsentä valmistautumaan lukemaan ääneen kohta
Al. 31:15–18 ja toista luokan jäsentä valmistautumaan lukemaan ääneen
kohta Al. 31:26–35.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Pyydä luokan jäseniä ajattelemaan paikkaa, joka on olemassa, mutta jossa he
eivät ole koskaan käyneet.

• Miksi uskotte, että tämä paikka on olemassa?

Selitä, että tässä oppiaiheessa keskustellaan miehestä, joka väitti, ettemme me voi
tietää sellaisesta, mitä emme ole nähneet. Korihor väitti, että ihminen, joka ei ole
nähnyt Jumalaa, ei voi tietää Hänen olevan olemassa. Mutta aivan kuten meillä
on muiden kertomuksia paikoista, joita emme ole nähneet, meillä on profeetto-
jen todistus, pyhät kirjoitukset ja Pyhän Hengen lahja todistamassa, että Jumala
on olemassa ja että Hänen evankeliuminsa on totta.

Sano, että Korihorin opetukset ovat yleisiä nykyajan maailmassa. Kun ymmär-
rämme, kuinka ihmiset suhtautuivat hänen valheellisiin väitteisiinsä, niistä voi
olla apua meille, kun kohtaamme samantapaisia vääriä filosofioita ja ajatuksia.

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista

Huomion 
herättäminen
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1. Korihor johtaa monien sarahemlalaisten sydämet harhaan.

Keskustelkaa kohdasta Al. 30:1–18. Kehota luokan jäseniä lukemaan valitut jakeet
ääneen. Selitä, että saatuaan ammonilaiset asettumaan Jersonin maahan ja ajettu-
aan sotivat laamanilaiset maasta nefiläiset elivät rauhassa tuomarien hallituskau-
den 16. vuoden ja suurimman osan 17. vuotta.

• Mikä häiritsi 17. vuoden lopussa kansan rauhaa? (Ks. Al. 30:6, 12.) Mikä on
antikristus? (Julkaisussa Bible Dictionary antikristus määritellään miksi tahansa
ihmiseksi tai asiaksi, joka on ristiriidassa tosi evankeliumin tai pelastussuunni-
telman kanssa ja joka avoimesti tai salaa asettuu vastustamaan Kristusta.)

• Mitä vääriä opetuksia Korihor levitti sarahemlalaisten keskuudessa? (Pyydä
luokan jäseniä lukemaan kohta Al. 30:12–18, jossa on vastaukset kysymykseen.
Seuraavassa on joitakin vastauksia.)

a. Kristusta ei tulisi. ”Te ette voi tietää asioita, joita ette näe; sen tähden te ette
voi tietää, tuleeko mitään Kristusta” (Al. 30:15). Jos käytit toimintaehdotusta
huomion herättämiseksi, viittaa siihen ja keskustelkaa lyhyesti asioista,
joiden tiedämme olevan olemassa, mutta joita emme ole nähneet.

b. ”Kukaan ihminen ei voi mitään tietää tulevista asioista” (Al. 30:13). Sano,
että Korihor puhui ristiin väittäessään, ettei kukaan voi tietää tulevista asiois-
ta ja julistaessaan samalla, ettei Kristusta tulisi.

c. Usko sovitukseen on ”mielettömyyden seurauksia” (Al. 30:16).
d. ”Jokainen ihminen menestyisi lahjakkuutensa mukaan ja jokainen ihminen

saavuttaisi voimiensa mukaisen voiton” (Al. 30:17).
e. ”Eikä mikään, tekipä ihminen mitä tahansa, ollut rikos” (Al. 30:17).
f. ”Kun ihminen oli kuollut, oli kaikki lopussa” (Al. 30:18).

• Kuinka Korihorin opetukset vaikuttivat ihmisiin, jotka kuuntelivat häntä?
(Ks. Al. 30:18.) Miksi nämä opetukset johtivat ihmisiä syntiin? Millä tavoin
tietomme Jeesuksesta Kristuksesta, sovituksesta ja elämästä kuoleman jälkeen
vaikuttavat päivittäisiin valintoihimme?

2. Korihor viedään Alman eteen, joka todistaa Kristuksen tulemisesta.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Al. 30:19–60 ja keskustelkaa niistä. Selitä, että
levitettyään vääriä opetuksiaan Sarahemlassa Korihor yritti saarnata samoja
asioita Jersonin ja Gideonin asukkaiden keskuudessa. Toisin kuin sarahemlalaiset
nämä ihmiset antoivat hyvän esimerkin siitä, kuinka meidän tulee suhtautua,
kun me kohtaamme Korihorin tapaisia ihmisiä. Kirjoita tauluun otsikko Suhtautu-
minen nykyajan korihoreihin. Kirjoita otsikon alapuolelle ajatuksia, joista keskuste-
lette tässä osuudessa.

• Mitä ammonilaiset tekivät, kun Korihor yritti levittää vääriä opetuksia heidän
keskuudessaan? (Ks. Al. 30:19–21.) Kuinka heidän toimintansa osoitti, että he
olivat viisaampia kuin Sarahemlassa asuvat nefiläiset? (Sarahemlalaiset kuunte-
livat Korihorin opetuksia; ammonilaiset ja gideonilaiset eivät kuunnelleet.)
Kuinka me voimme olla viisaita ja käyttää arvostelukykyä samanlaisissa tilan-
teissa? (Kirjoita tauluun otsikon alle Ole viisas.)

• Mitä vääriä syytöksiä Korihor esitti kirkon johtajia kohtaan? (Ks. Al. 30:23–24,
27–28, 31.) Mistähän syystä hän teki näin? Kuinka kirkkomme johtajien totte-
leminen tekee meistä pikemminkin vapaita kuin saattaa meidät orjuuteen niin
kuin Korihor väitti?
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• Kuinka Alma vastasi syytöksiin, joita Korihor esitti kirkon johtajia kohtaan?
(Ks. Al. 30:32–35. Kirjoita tauluun Tiedä totuus.) Kuinka totuuden tietäminen
auttaa meitä, kun me kohtaamme vääriä opetuksia?

• Kuinka Alma vastasi Korihorin väitteeseen, että Jumalaa ei ole olemassa?
(Ks. Al. 30:39. Kirjoita tauluun Todista.) Kuinka meitä siunataan, kun me todis-
tamme Jeesuksesta Kristuksesta?

• Mitä Alma pystyi näkemään Korihorista? (Ks. Al. 30:42.) Kuinka me voimme
erottaa todet ja väärät opetukset? (Ks. Moro. 10:5. Kirjoita tauluun Etsi Pyhän
Hengen ohjausta.)

• Mitä merkkejä Alma käytti todisteena siitä, että Jumala elää, kun Korihor pyysi
merkkiä Jumalan olemassaolosta? (Ks. Al. 30:44. Alma käytti ”kaikkien näiden
veljiesi” ja profeettojen todistusta, kirjoituksia ja kaikkea. Kirjoita tauluun
Opeta totuutta profeettojen ja pyhien kirjoitusten avulla.) Kuinka nämä todisteet
ovat vahvistaneet teidän uskoanne?

• Vielä Alman todistuksen jälkeenkin Korihor vaati edelleenkin merkkiä
(Al. 30:45). Minkä merkin Korihor sai? (Ks. Al. 30:49–50.) Miksi tämä merkki
annettiin? (Ks. Al. 30:47.) Minkä selityksen Korihor antoi sille, että hän oli
seurannut paholaista tunnustettuaan, että häntä oli petetty? (Ks. Al. 30:53.)

• Mitä Korihorille lopulta tapahtui? (Ks. Al. 30:54–56, 58–59.) Mistähän syystä
Mormon liitti kertomuksen Korihorista levyistä tekemäänsä lyhennelmään?
Mitä tämä kertomus opettaa meille niiden kohtalosta, jotka vääristelevät
Herran tiet? (Ks. Al. 30:60.)

3. Alma johtaa lähetystyötä luopuneiden soramilaisten käännyttämiseksi.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Al. 31 ja keskustelkaa niistä.

• Miksi Alma päätti lähteä lähetystyöhön käännyttämään soramilaisia? 
(Ks. Al. 31:1–6. Häntä murehdutti heidän epäjumalanpalveluksensa. Sen lisäksi
nefiläisiä huolestutti ajatus, että soramilaiset voisivat liittyä laamanilaisiin.)
Miksi Alma uskoi, että hänen ja hänen veljiensä piti saarnata Jumalan sanaa?
(Ks. Al. 31:5.) Kuinka olette nähneet Jumalan sanan tuovan muutoksen ihmis-
ten elämään?

• Soramilaiset olivat olleet kirkon jäseniä, mutta he olivat ”langenneet suuriin
erehdyksiin” (Al. 31:8–9). Miksi he olivat luopuneet? (Ks. Al. 31:9–11.) Miten
me voimme suojautua henkilökohtaiselta luopumukselta?

• Mitä Alma ja hänen veljensä saivat selville soramilaisten jumalanpalvelusta-
voista? (Ks. Al. 31:12–23. Voit muistuttaa, että turmeltuneiden jumalanpalve-
lustapojensa lisäksi soramilaiset ”palasivat koteihinsa, koskaan puhumatta
Jumalastansa, ennen kuin he jälleen olivat kerääntyneet pyhän korokkeen
luo”.) Kuinka Alma ja hänen veljensä suhtautuivat nähdessään tämän väärän
jumalanpalvelustavan? (Ks. Al. 31:19, 24.)

Selitä, että luvussa 31 on kaksi rukousta – soramilaisten rukous ja Alman rukous.
Pyydä tehtävän saaneita luokan jäseniä lukemaan nämä rukoukset (ks. ”Valmiste-
lut”, kohta 2). Kun nämä kaksi rukousta luetaan, pyydä luokan jäseniä mietti-
mään eroja niiden välillä. Seuraavassa luettelossa on joitakin kummankin rukouk-
sen tärkeimpiä kohtia.
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Soramilaisten rukous

Jumala on ollut, on ja tulee olemaan henki (Al. 31:15).
Me emme ”usko veljiemme perimätietoon” (Al. 31:16).
Kristusta ei ole tuleva (Al. 31:16).
Meidät pelastetaan, mutta kaikki muut syöstään helvettiin (Al. 31:17).
Muut ovat typerien perimätietojen vankeja (Al. 31:17).
”Me olemme valittu ja pyhä kansa” (Al. 31:18).

Alman rukous

”Annathan minulle väkevyyttä, jotta kestäisin heikkouteni” (Al. 31:30).
”Lohduta sieluani Kristuksessa” (Al. 31:31).
”Anna minulle menestystä, samoin kuin työtovereillenikin” (Al. 31:32).
Lohduta työtovereitteni sieluja Kristuksessa (Al. 31:32).
Auta meitä tuomaan soramilaiset ”sinun tykösi” (Al. 31:34–35).
Soramilaisten sielut ”ovat kalliit” (Al. 31:35).
Anna meille ”voimaa ja viisautta” (Al. 31:35).

• Miten Alman rukous erosi soramilaisten rukouksesta? (Voit asettaa vastakkain
soramilaisten ylpeyden, itsekkyyden ja epäuskon ja Alman nöyryyden, 
rakkauden muita kohtaan ja uskon.)

• Millaiset soramilaisten asenteet olivat suurin este heidän uskolleen Kristuk-
seen? (Ks. Al. 31:24–29.) Kuinka ylpeys vaikuttaa jumalanpalvelukseemme?
(Ks. Al. 15:17; 34:38; LK 59:21.) Miksi ylpeys on pelastuksen este?

• Soramilaisten jumalattomuus teki Alman murheelliseksi. Hän rukoili vilpittö-
mästi, että hän ja hänen veljensä voisivat tuoda heidät jälleen Kristuksen tykö
(Al. 31:24, 34). Mikä velvollisuus meillä on tänä aikana auttaa niitä, jotka ovat
eksyneet pois Jeesuksen Kristuksen evankeliumista? (Ks. 3. Ne. 18:32.) Kuinka
rukous voi auttaa meitä, kun me palvelemme lähetystyössä tai kun hoidamme
erilaisia tehtäviämme?

• Kuinka Almaa ja hänen veljiään siunattiin? (Ks. Al. 31:38.) Kuinka Herra auttaa
meitä, jos me rukoilemme uskossa sitä, mikä on oikein? (Kehota luokan jäseniä
kertomaan tilanteista, joissa Herra on siunannut heitä, kun he ovat rukoilleet
uskossa.)

Oppiaiheen päätös Sano, että nykyäänkin on vallalla Korihorin ja soramilaisten filosofioita. Luokka-
huoneesta työpaikalle, tiedotusvälineissä, kirjoissa ja joskus kotonakin on niitä,
jotka saarnaavat Korihorin vääriä oppeja tehdäkseen lopun meidän iloitsemises-
tamme (ks. Al. 30:22). Ja samoin kuin soramilaiset, monet kiinnittävät nykyään
sydämensä maailman turhuuteen (ks. Al. 31:27). Kehota luokan jäseniä vahvista-
maan itseään tutkimalla uutterasti Mormonin Kirjaa, rukoilemalla päivittäin ja
olemalla jatkuvasti kuuliaisia Jumalan käskyille.

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään, että Jumalan sana johtaa heidät Jeesuksen
Kristuksen luo ja kannustaa heitä ravitsemaan sanaa sydämessään (ks. Al. 32:28).

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden
johdosta:

a. Al. 32:1–27. Alma kehottaa nöyriä soramilaisia harjoittamaan uskoaan ja
antamaan sydämessään sijaa Jumalan sanalle.

b. Al. 32:28–43. Alma vertaa Jumalan sanaa siemeneen, joka kylvetään ihmis-
ten sydämeen. Hän opettaa ihmisille, että heidän on ravittava sanaa hyvin
huolellisesti, niin että he voivat jonain päivänä saada iankaikkisen elämän.

c. Al. 33. Alma lainaa profeettojen todistuksia Jeesuksesta Kristuksesta ja kehot-
taa ihmisiä kylvämään Jumalan sanan sydämeensä.

d. Al. 34. Amulek todistaa Jeesuksen Kristuksen sovituksesta. Hän käskee
ihmisiä rukoilemaan ja harjoittamaan parannukseen johtavaa uskoa.

2. Jos käytät toimintaehdotusta huomion herättämiseksi, tuo luokkaan siemen.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Näytä siementä, jonka olet tuonut luokkaan. Pyydä luokan jäseniä kuvittelemaan,
että joku on antanut heille siemenen ja sanonut heille, että se kasvaa puuksi, joka
tuottaa herkullisia hedelmiä.

• Mitä tekisitte saadaksenne selville, tuottaako tämä siemen todella herkullisia
hedelmiä?

Selitä, että tämän oppiaiheen alussa käsitellään Alman kirjan lukua 32. Tässä
luvussa on saarna, jossa Alma vertaa Jumalan sanaa siemeneen. Hän kehottaa
ryhmää nöyriä soramilaisia antamaan sydämessään sijaa siemenen kylvämiseen
(ks. Al. 32:28). Hän lupaa, että jos he ravitsevat tätä siementä, se kasvaa, kunnes
siitä tulee elämän puu, jonka hedelmät ovat mitä kallisarvoisimpia ja ”makeam-
pia kaikkea, mikä makeaa on” (Al. 32:40–42).

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista

Huomion 
herättäminen

124

Oppiaihe

28
”Sana on Kristuksessa 

pelastukseksi”
Al. 32–35

35683 130 FI 01–48  25.06.2007  18:37 Uhr  Seite 124



1. Alma opettaa nöyriä soramilaisia harjoittamaan uskoa ja antamaan 
sydämessään sijaa Jumalan sanalle.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Al. 32:1–27 ja keskustelkaa niistä. Muistuta
luokan jäseniä siitä, että Alma, Amulek ja heidän veljensä olivat menneet yhteen
soramilaisten synagogista. Siellä he kuulivat soramilaisten julistavan, että 
Kristusta ei tulisi (ks. Al. 31:16–17). Kuultuaan tämän väärän opetuksen Alma,
Amulek ja heidän veljensä erosivat toisistaan lähtien saarnaamaan Jumalan
sanaa ja todistamaan Kristuksesta (Al. 31:36–37; 32:1).

• Alman saarnatessa suuri joukko soramilaisia tuli hänen luokseen. Miksi Alma
iloitsi suuresti, kun nämä soramilaiset tulivat hänen luokseen? (Ks. Al. 32:6–8.)
Mikä oli valmistanut näitä ihmisiä kuulemaan Jumalan sanaa? (Ks. Al. 32:2–5.)

• Miksi näille soramilaisille oli siunaukseksi se, että heidät oli pakotettu nöyryy-
teen? (Ks. Al. 32:12–13.) Miksi on parempi nöyrtyä itse kuin tulla pakotetuksi
nöyryyteen? (Ks. Al. 32:14–16.) Kuinka Jumalan sana voi saada meidät nöyrty-
mään?

• Mitä Alma opetti soramilaisille uskon merkityksestä? (Ks. Al. 32:17–18, 21.)
Mikä on Alman mukaan ensimmäinen asia, jonka me tarvitsemme kasvattaak-
semme uskoa Jumalaan? (Ks. Al. 32:22.) Millä tavoin me voimme saada
Jumalan sanaa? (Ks. Al. 17:2; 32:23; LK 1:38; 18:33–36.)

• Mitä Alma kannusti kuulijoitaan tekemään, niin että he tietäisivät, että hänen
sanansa olivat totta? (Ks. Al. 32:26–27.) Mitä tarkoittaa herätä ja herättää
kykynsä? Kuinka me voimme koetella Jumalan sanaa? (Ks. Joh. 7:17.) Mitä
kokemuksia teillä on ollut sanan koettelemisesta?

2. Alma opettaa ihmisiä ravitsemaan Jumalan sanaa sydämessään.

Lukekaa kohta Al. 32:28–43 ja keskustelkaa siitä.

• Verraten Jumalan sanaa siemeneen Alma neuvoi soramilaisia antamaan sydä-
messään sijaa siemenen kylvämiselle (ks. Al. 32:28). Mitä meidän on tehtävä,
että antaisimme sydämessämme sijaa Jumalan sanalle?

• Mitä ihmiset alkavat Alman mukaan kokea, kun Jumalan sana on kylvetty
heidän sydämeensä? (Ks. Al. 32:28–31, 33–35. Voit kirjoittaa tauluun luettelon
luokan jäsenten vastauksista.) Mitähän tarkoittaa se, että sana alkaa paisua
rinnassa? Kuinka pyhät kirjoitukset avartavat sieluamme, valistavat ymmärryk-
semme ja laajentavat muistiamme? (Ks. Al. 37:8–9.) Millä tavoin Jumalan sana
on käynyt teille suloiseksi?

• Mitä meidän on jatkuvasti tehtävä, kun Jumalan sana alkaa kasvaa sydämes-
sämme? (Ks. Al. 32:37.) Kuinka me voimme hoitaa sanaa hyvin huolellisesti?
(Ks. Al. 32:41.) Mitähän tarkoittaa se, että sana juurtuu ja kasvaa? 
(Ks. Al. 32:37.)

• Mitä tapahtuu, jos me laiminlyömme sanaa emmekä ravitse sitä, kun se on
alkanut kasvaa sydämessämme? (Ks. Al. 32:38–40.) Millainen toiminta voi
saada maamme eli sydämemme hedelmättömäksi?

• Saarnansa loppupuolella Alma vertasi sanaa puuhun, joka on kasvanut sieme-
nestä (Al. 32:37). Mistä puusta hän puhuu? (Ks. Al. 32:40–42.)

Kertaa lyhyesti Lehin ja Nefin näky elämän puusta. Muistuta luokan jäseniä
siitä, että elämän puu on vertauskuva Jeesuksesta Kristuksesta (ks. tämän oppi-
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kirjan s. 12). Sano, että Jumalan sana, jota näyssä kuvaa rautakaide ja Alman
puheessa siemen, johtaa Vapahtajan luo, jota kuvaa elämän puu.

Viitatessaan Alman kirjan lukuun 32 vanhin Jeffrey R. Holland opetti: ”Tässä
loistavassa saarnassa Alma käsittelee ensin yleisesti uskoa vertaamalla Jumalan
sanaa siemeneen ja siirtyy sitten keskittyneesti puhumaan uskosta Kristukseen,
joka on Jumalan Sana” (Christ and the New Covenant [1997], s. 169).

• Mikä on elämän puun hedelmä? (Iankaikkinen elämä. Ks. Al. 32:41; 33:23;
ks. myös 1. Ne. 15:36; LK 14:7.)

3. Alma lainaa profeettojen todistuksia Jeesuksesta Kristuksesta ja kehottaa
ihmisiä kylvämään Jumalan sanan sydämeensä.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Al. 33 ja keskustelkaa niistä. Selitä, että kuultuaan
Alman saarnan ihmiset halusivat tietää, ”millä tavoin heidän piti ruveta harjoitta-
maan uskoansa” (Al. 33:1). Alma vastasi lainaamalla profeetta Senoksen, Seenokin
ja Mooseksen opetuksia Jeesuksesta Kristuksesta.

• Minkä Senoksen opetuksen Alma liitti soramilaisiin? (Voit pyytää luokan
jäseniä lukemaan vuorotellen jakeet kohdasta Al. 33:3–11.) Mikä oli Alman
tavoite, kun hän lainasi Senoksen opetuksia rukouksesta? (Ks. Al. 33:11–14. Hän
halusi opettaa soramilaisia harjoittamaan uskoaan Jumalan Poikaan. Huomaa,
että Poikansa tähden taivaallinen Isä kuulee rukouksemme ja kääntää tuomi-
onsa pois meistä.)

• Alma kertoi soramilaisille, että myös profeetta Seenok oli todistanut Kristuk-
sesta (Al. 33:15). Mitä Seenok opetti? (Ks. Al. 33:16.) Miksi tämä opetus oli
tärkeä soramilaisille? (Ks. Al. 31:12, 16–17.)

• Alma puhui pronssikäärmeestä, jonka Mooses teki ja kohotti tangon päähän
erämaassa (Al. 33:19; ks. myös 4. Moos. 21:9). Kuinka käärme oli vertauskuva
Jeesuksesta Kristuksesta? (Ks. Al. 33:19; ks. myös Joh. 3:14–16; He. 8:13–15.) Mitä
Alman kertomus pronssikäärmeestä opettaa uskon harjoittamisesta Jeesukseen
Kristukseen? (Ks. Al. 33:20–23; ks. myös Al. 37:46.)

4. Amulek todistaa Jeesuksen Kristuksen sovituksesta. Hän käskee ihmisiä
rukoilemaan ja harjoittamaan parannuksentekoon johtavaa uskoa.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Al. 34 ja keskustelkaa niistä. Selitä, että Alman
puhuttua Amulek nousi ja alkoi opettaa kansaa.

• Alma ja Amulek näkivät, että ihmisillä oli edelleenkin epäilyksiä siitä, pitäisikö
heidän uskoa Kristukseen (Al. 34:2–5). Kuinka Amulek vastasi tähän kysymyk-
seen? (Ks. Al. 34:6–8.) Kuinka me voimme saada näin vahvan todistuksen 
Kristuksesta? Kuinka pyhät kirjoitukset, profeetat ja muut Kristuksen todistajat
ovat vahvistaneet teidän todistustanne Hänestä?

• Miksi koko ihmiskunta hukkuisi ilman Jeesuksen Kristuksen sovitusta? (Ks. Al.
34:8–9; ks. myös Al. 22:14.) Miksi Jeesus oli ainoa, joka saattoi sovittaa maail-
man synnit ja pelastaa meidät lankeemuksen seurauksilta? (Ks. Al. 34:10–12.)
Mikä merkitys on Amulekin opetuksella, että sovitus on ”ääretön ja iankaikki-
nen” uhri? (Ks. Al. 34:14–16.)

Vanhin Bruce R. McConkie opetti: ”Ihminen ei voi herättää itseään kuolleista;
ihminen ei voi pelastaa itseään; ihmisen voima ei voi pelastaa toista; ihmisen
voima ei voi sovittaa toisen syntejä. Lunastuksen työn täytyy olla ääretön ja
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iankaikkinen; sen tekijän on oltava ääretön olento; Jumalan itsensä on 
sovitettava maailman synnit.” (A New Witness for the Articles of Faith [1985],
s. 111–112.)

• Kuinka luulette Amulekin neuvojen kohdassa Al. 34:17–29 auttaneen sorami-
laisia, jotka olivat uskoneet, että he voivat rukoilla vain synagogissa ja vain
kerran viikossa? Mitä me voimme oppia näiden neuvojen avulla?

• Mitä Amulek käski ihmisten tehdä sen jälkeen kun he olivat saaneet niin
monia todistuksia Vapahtajasta? (Ks. Al. 34:30–31; ks. myös jakeet 15–17, joissa
tuodaan neljä kertaa esille ajatus parannuksentekoon tarvittavasta uskosta.)
Miksi usko Kristukseen on oleellinen osa parannuksentekoa?

• Amulek varoitti lykkäämästä parannuksemme päivää (Al. 34:31–36). Miksi
ihmiset lykkäävät joskus parannuksentekoa? Kuinka kohdassa Al. 34:32
annettu neuvo voi vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme?

Oppiaiheen päätös Sano, että hedelmäpuun istuttamisen tarkoitus on saada nauttia sen hedelmistä.
Kun me annamme sydämessämme sijaa sanan kylvämiselle, me voimme odottaa
sen hedelmää (ks. Al. 32:28, 41). Lue Alman kuvaus tästä hedelmästä kohdasta
Al. 32:41–42. Muistuta heitä siitä, että hedelmä on iankaikkinen elämä ja että
vain Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta me voimme nauttia tätä hedelmää
(ks. Al. 34:14–16).

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 

oppiaiheessa toista tai kumpaakin näistä ehdotuksista.

1. ”Minä haluaisin teidän muistavan nämä asiat” (Al. 34:37)

Pyydä yhtä luokan jäsentä oppiaiheen lopuksi lukemaan ääneen Amulekin
päätössanat soramilaisille kohdasta Al. 34:37–41.

2. Kirkon uusien jäsenten vahvistaminen

• ”Arvokkaammassa asemassa oleva osa soramilaisia” karkotti ne, jotka uskoivat
Alman ja hänen veljiensä sanat (Al. 35:1–6). Kuinka ammonilaiset ottivat
vastaan nämä ihmiset? (Ks. Al. 35:7–9.) Mitä tämä esimerkki opettaa meille
uusien käännynnäisten vahvistamisesta?
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Tavoite Opettaa luokan jäsenille Alman neuvo pysyä uskollisina evankeliumissa ja auttaa
vanhempia ymmärtämään, kuinka he voivat opettaa ja neuvoa sekä vanhurskaita
että jumalattomia lapsiaan.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. Al. 36–37. Alma kertoo kääntymyksestään ja todistaa pojalleen Helamanille.
Hän antaa Helamanille käskyn säilyttää pyhät aikakirjat.

b. Al. 38. Alma ylistää poikaansa Siblonia tämän uskollisuudesta ja kannustaa
tätä olemaan edelleenkin vanhurskas, kestämään loppuun asti.

c. Al. 39. Alma ojentaa poikaansa Koriantonia tämän moraalittomuuksista ja
antaa Koriantonille neuvoja sellaisen synnin seurauksista.

2. Jos käytössäsi on kuva Kultalevyt, valmistaudu käyttämään sitä oppiaiheessa
(Evankeliumiaiheinen kuvasto 325).

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Kysy luokan jäseniltä:

• Mikä on paras neuvo, jonka olette vanhemmiltanne koskaan saaneet? Miksi
tämä neuvo oli niin arvokas?

Anna luokan jäsenille aikaa miettiä ja pyydä heitä sitten kertomaan vastauksensa
luokalle.

Selitä, että tässä oppiaiheessa käsitellyissä luvuissa on Alman neuvon sanoja 
pojilleen Helamanille, Siblonille ja Koriantonille. Nämä neuvon sanat soveltuvat
myös meihin.

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

1. Alma todistaa ja antaa aikakirjat pojalleen Helamanille.

Keskustelkaa kohdasta Al. 36–37. Kehota luokan jäseniä lukemaan ääneen valitut
jakeet.

• Alman kirjan luvussa 36 on Alman todistus pojalleen Helamanille (ks. etenkin
jakeet 3–5 ja 26–28). Miksi on tärkeää, että lapset kuulevat vanhempiensa
todistavan? Millä tavoin vanhempienne todistus on vaikuttanut teidän
elämäänne?

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista

Huomion 
herättäminen
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• Todistuksessaan Alma kertoi Helamanille kääntymyksestään (Al. 36:6–24;
ks. myös Al. 38:7–9, jossa Alma kertoo pojalleen Siblonille kääntymyksestään,
ja oppiaihe 20, jossa käsitellään Alman kääntymystä yksityiskohtaisemmin.)
Mistähän syystä Alma kertoi kääntymyksestään pojilleen? Kuinka te olette
hyötyneet siitä, että olette kuulleet, kuinka muut ihmiset ovat kääntyneet?

• Alma kehoittaa moneen kertaan Helamania seuraamaan esimerkkiään. (Voit
käydä luokan jäsenten kanssa läpi joitakin seuraavassa luettelossa olevista
ilmauksista, joissa on Alman neuvoja Helamanille.) Miksi on tärkeää, että
vanhemmat ovat vanhurskaana esimerkkinä lapsilleen?

a. ”Minä tahtoisin sinun tekevän, kuten minä olen tehnyt” (Al. 36:2).
b. ”Minä pyydän sinua kuulemaan sanojani ja oppimaan minulta” (Al. 36:3).
c. ”Sinunkin tulisi pitää muistossasi heidän vankeutensa, kuten minä olen

tehnyt” (Al. 36:29).
d. ”Sinun tulisi tietää, kuten minä tiedän” (Al. 36:30).

• Jos käytät kuvaa kultalevyistä, aseta se nyt esille. Kuinka Alma tähdensi Hela-
manille aikakirjojen pitämisen tärkeyttä? (Ks. Al. 37:1–2, 6–12.) Millä tavoin
aikakirjojen pitäminen oli pieni ja vähäinen asia, jolla saataisiin aikaan
”suuria”? (Al. 37:6–7.) Mitä ”suuria” pyhät kirjoitukset tuovat meille, jos me
tutkimme niitä uutterasti? (Ks. Al. 37:8–10.)

• Mitä Alma käski Helamanin opettaa kansalle? (Ks. Al. 37:32–34.) Kuinka
vanhemmat, opettajat ja muut aikuiset voivat auttaa nykyajan nuoria oppi-
maan viisautta nuoruudessaan? (Ks. Al. 37:35.)

• Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan ääneen kohta Al. 37:36–37. Miten teidän
elämäänne on vaikuttanut se, että olette yrittäneet noudattaa tätä neuvoa?
Kuinka me voimme noudattaa tätä neuvoa paremmin?

• Miten Alma vertasi Jumalan sanaa ja Liahonaa toisiinsa? (Ks. Al. 37:38–45.)
Mitä meidän on tehtävä, niin että Jumalan sanasta tulee meille kullekin
Liahona?

• Alma antoi Helamanille neuvon: ”Älkäämme olko velttoja tien helppouden
tähden” (Al. 37:46; ks. myös 4. Moos. 21:5–9; 1. Ne. 17:41). Missä mielessä
tie iankaikkiseen elämään on helppo? Miksi tien helppous on kompastuskivi
joillekin ihmisille? Kuinka me voimme pitää katseemme yksinkertaisessa,
pelastuksen tuovassa uskossa Kristukseen? Kuinka me voimme katsoa Jumalaan
ja elää? (Ks. Al. 37:47.)

2. Alma ylistää poikaansa Siblonia ja rohkaisee tätä.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Al. 38 ja keskustelkaa niistä. Sano, että Alma
todisti myös pojalleen Siblonille ja kertoi tälle kääntymyksestään (Al. 38:6–9).

• Mitkä Siblonin ominaisuudet toivat suurta iloa hänen isälleen? (Ks. Al. 38:2–4.)
Miksi on tärkeää, että vanhemmat tunnistavat lapsiensa hyvät ominaisuudet ja
vanhurskaan elämän ja antavat heille kiitosta niistä?

• Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan ääneen kohta Al. 38:5. Kuinka luottamuk-
sen paneminen Jumalaan on auttanut teitä koettelemusten tai murheiden
aikana?

• Vaikka Siblon oli uskollinen, Alma päätti pojalleen osoittamansa sanat keho-
tukseen (Al. 38:10–15). Miksi on tärkeää, että myös vanhurskaat saavat neuvoja
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ja varoituksia? Kuinka me voimme oppia ottamaan vastaan tällaisia neuvoja ja
varoituksia nöyryydessä?

• Alma neuvoi Siblonia jatkamaan Jumalan sanan opettamista, olemaan ”ahkera
ja kohtuullinen” ja ”rohkea” mutta ei ”ylimielinen” (Al. 38:10, 12). Kuinka me
voimme noudattaa tätä neuvoa, kun me kerromme uskostamme muille?

• Alma varoitti Siblonia kerskumasta omasta viisaudestaan tai voimastaan
(Al. 38:11). Kuinka ylpeys omasta viisaudestamme tai voimastamme voi johtaa
suurempiin synteihin? Kuinka me voimme voittaa tällaisen ylpeyden? (Ks. Al.
38:13–14. Me voimme tunnustaa alati mahdottomuutemme Jumalan edessä.)

• Alma neuvoi Siblonia hillitsemään kaikki intohimonsa (ks. Al. 38:12). Mitä
intohimojen hillitseminen tarkoittaa? Miksi meidän on hillittävä intohi-
momme, jotta voisimme täyttyä rakkaudella?

3. Alma ojentaa poikaansa Koriantonia tekemään parannuksen.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Al. 39 ja keskustelkaa niistä. Sano, että Alman
neuvot pojalleen Koriantonille olivat hieman erilaisia kuin hänen neuvonsa
muille pojilleen. Helaman ja Siblon olivat eläneet vanhurskaasti, mutta Korianton
oli syyllistynyt vakaviin synteihin.

• Mitä syntejä Korianton oli tehnyt? (Ks. Al. 39:2–3.) Miksi seksuaalinen moraa-
littomuus on hyvin vakava synti?

Vanhin Boyd K. Packer opetti:

”Meidän ruumiiseemme varattiin luomisen voima, ja se on pyhä; se on niin
sanoakseni valo, jolla on voima sytyttää uusia valoja. Tätä lahjaa piti käytettä-
män ainoastaan avioliiton pyhien siteiden suojassa. Tämän luomisvoiman
käytön avulla kuolevainen ruumis saattaa hedelmöittyä, uusi henki voi täyttää
sen ja uusi sielu voi syntyä tähän elämään.

Tämä voima on hyvä. Se voi luoda ja ylläpitää perhe-elämää, ja juuri perhe-
elämästä me löydämme onnen lähteet. – –

Tämä voima luoda – tai voisimme sanoa osallistua luomiseen – ei ole ainoas-
taan suunnitelman satunnainen, vaan sen olennainen osa. Ilman sitä suunni-
telma ei toteutuisi. Sen väärinkäyttö voi särkeä suunnitelman.

Tämän elämän aikana mahdollisesti tuleva onni riippuu paljolti siitä, miten
käytätte tätä luomisen pyhää voimaa. – – Jos [Saatana] voi viekoitella teidät
käyttämään tätä voimaa ennenaikaisesti, käyttämään sitä liian pian tai jollakin
tavoin väärin, te saatatte menettää mahdollisuutenne iankaikkiseen kehityk-
seen. – –

Suojelkaa ja vartioikaa lahjaanne. Kyseessä on teidän todellinen onnenne.
Iankaikkinen perheonni – – voidaan saavuttaa, koska taivaallinen Isämme on
antanut meille parhaimman lahjansa, tämän luomisvoiman. Se on todellisen
onnen avain.” (”Miksi pysyä moraalisesti puhtaana”, Valkeus, tammikuu 1973,
s. 17, 18.)

• Miksi Almasta oli välttämätöntä puhua Koriantonin kanssa tämän synneistä?
(Ks. Al. 39:7–8, 12–13.) Mitä vanhemmat voivat oppia Almalta siitä, kuinka
neuvoa lapsia, jotka ovat tehneet virheitä tai syntiä? (Mahdollisia vastauksia
on seuraavassa luettelossa.)
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a. Alma muistutti Koriantonia siitä, mikä johti Koriantonin tekemään syntiä
(Al. 39:2–4).

b. Alma selitti Koriantonin synnin seuraukset (Al. 39:7–9, 11).
c. Alma opetti Koriantonille, kuinka parannus tehdään ja synti vältetään 

tulevaisuudessa (Al. 39:9–14).
d. Alma opetti Koriantonille, että Jumala rakastaa ja antaa anteeksi

(Al. 39:15–19).

• Mitkä teot tai asenteet olivat johtaneet Koriantonin tekemään syntiä? (Ks. Al.
39:2–3.) Miten me voimme vahvistaa itseämme Saatanan houkutellessa meitä
olemaan moraalittomia? (Ks. Al. 39:4, 13; LK 121:45.)

• Miten Koriantonin synnillisyys vaikutti muihin? (Ks. Al. 39:11, 13.) Mistähän
syystä Koriantonin teoilla oli suurempi vaikutus soramilaisiin kuin Alman
sanoilla? Miksi on tärkeää, että kirkon jäsenet näyttävät hyvää esimerkkiä?
Miten muiden ihmisten hyvä esimerkki on ollut siunauksena teille? (Kehota
luokan jäseniä miettimään hiljaa mielessään, kuinka heidän tekonsa voivat
vaikuttaa muiden mielipiteeseen kirkosta.)

• Mitä neuvoja Alma antoi Koriantonille parannuksen tekemiseen tämän synnis-
tä ja tällaisten syntien välttämisestä tulevaisuudessa? (Ks. Al. 39:9–14. Kirjoita
luokan jäsenten vastaukset tauluun. Seuraavassa luettelossa on joitakin
vastauksia sekä osallistumista edistäviä keskustelukysymyksiä.)

a. Älä enää noudata silmäisi pyyntöä (ks. Al. 39:9). Miten se, mitä haluamme
katsoa tai mihin haluamme kiinnittää huomiomme, vaikuttaa päättäväisyy-
teemme pysyä moraalisesti puhtaina?

b. Neuvottele ”vanhempien veljiesi kanssa” (Al. 39:10). Kuinka neuvottelemi-
nen vanhurskaiden perheenjäsenten tai ystävien kanssa auttaa meitä
olemaan vahvempia kiusausten kohdatessa?

c. ”Älä anna minkään turhan tai mielettömän vietellä itseäsi” (Al. 39:11). Millä
turhilla ja mielettömillä asioilla Saatana yrittää johtaa meidät harhaan?

d. Käänny Herran tykö ”koko sielustasi, mielestäsi ja voimastasi” (Al. 39:13).
Kuinka me voimme kääntyä Herraan saadaksemme apua kiusausten kohda-
tessa?

e. Tunnusta vikasi ja se vääryys, jonka olet tehnyt (ks. Al. 39:13). Miksi se, että
tunnustamme tehneemme väärin, on välttämätön osa parannuksentekoa?

f. ”Älä tavoittele tämän maailman rikkautta ja turhuutta” (Al. 39:14). Miten
maailman rikkauksien ja turhuuden tavoittelu houkuttelee meitä syntiin?

• Mitä Alma opetti Koriantonille Kristuksesta? (Ks. Al. 39:15–19. Kirjoita luokan
jäsenten vastaukset tauluun.) Kuinka näiden seikkojen ymmärtäminen auttaa
meitä, kun meillä on houkutus tehdä syntiä?

Oppiaiheen päätös Sano, että Alma opetti Koriantonia tekemään parannuksen ja pysymään uskolli-
sena ja antoi Helamanille ja Siblonille neuvoja siitä, kuinka pysyä uskollisena.
Kannusta luokan jäseniä käyttämään Alman neuvoja omassa elämässään. 
Kannusta niitä luokan jäseniä, jotka ovat vanhempia, noudattamaan Alman
esimerkkiä, kun he opettavat lapsiaan ja antavat heille neuvoja.

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.
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Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 

oppiaiheessa yhtä tai useampaa näistä ehdotuksista.

1. Yksilöllisten neuvojen antaminen lapsille

Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan ääneen kohta Al. 35:16.

• Mitä me voimme oppia tämän jakeen perusteella siitä, miten meidän tulee
opettaa lapsia, joilla on erilaisia persoonallisuuden piirteitä, haasteita ja
tarpeita? (Sano, että Alma puhui kullekin pojalleen erikseen. Hän ei puhunut
pojilleen yhdessä eikä antanut heille samaa sanomaa; hän puhui kullekin
pojalleen yksin ja kertoi tälle, mitä juuri tämän tarvitsi kuulla.) Mitä hyötyä on
siitä, että opettaa lapsia säännöllisesti yksilöllisesti?

2. Vanhempien velvollisuus lapsiaan kohtaan

• Mitä velvollisuuksia vanhemmilla on lasten kasvattamisessa? 
(Ks. Moosia 4:14–15; LK 68:25–28.)

Kehota luokan jäseniä mainitsemaan pyhistä kirjoituksista vanhurskaita vanhem-
pia, joilla oli sekä vanhurskaita että jumalattomia lapsia. Mahdollisia vastauksia:

Aadam ja Eeva (Abel ja Kain)
Iisak ja Rebekka (Jaakob ja Esau)
Lehi ja Saria (Nefi, Sam, Jaakob, Joosef, Laaman ja Lemuel)
Alma nuorempi (Helaman, Siblon ja Korianton)

Sano, että jopa vanhurskaat vanhemmat voivat kohdata haasteita jumalattomien
lastensa kanssa. Tähdennä ajatusta, että vanhempien velvollisuutena on opettaa
lapsilleen evankeliumia ja kannustaa heitä elämään evankeliumin periaatteiden
mukaan, mutta heidän on myös kunnioitettava lastensa vapaata tahtoa. Vanhem-
mat eivät voi pakottaa lapsiaan elämään vanhurskaasti.

3. Näin suuri rikos (ks. Al. 39:7)

Voit tähdentää Alman opetuksia siveyden laista. Huolehdi siitä, että luokan
jäsenet ymmärtävät, mikä siveyden laki on, miksi se on tärkeä ja kuinka he voivat
pysyä lujina sen noudattamisessa. Kun opetat nuoria pitämään siveyden lain, voit
käyttää apuna lehtistä Nuorten voimaksi (34285 130). Neuvottele piispan kanssa
siitä, kuinka hankit tämän lehtisen niille luokan jäsenille, joilla ei sitä vielä ole.

Seuraavat presidentti Gordon B. Hinckleyn sanat voivat myös olla avuksi:

”Te elätte hirveiden kiusausten maailmassa. Pornografian inhottava saasta pyyh-
käisee yli koko maan kuin kauhistuttava, kaiken alleen peittävä nousuvesi. Se on
myrkkyä. Älkää katselko sitä älkääkä lukeko sitä. Se tuhoaa teidät, jos niin teette.
– – Pysykää erossa siitä. Karttakaa sitä kuin ruttotautia, sillä se on aivan yhtä
tappavaa. Olkaa hyveellisiä ajatuksissa ja teoissa. Jumala on asettanut teihin
tarkoituksellisesti jumalallisen halun, joka voidaan helposti kääntää pahoihin ja
tuhoisiin tarkoitusperiin. Kun olette nuoria, älkää alkako seurustella vakituisesti.
Kun saavutatte iän, jossa alatte ajatella avioliittoa, silloin on sen aika. Mutta te
kouluiässä olevat pojat ette tätä tarvitse, eivätkä tytöt liioin.” (”Ajatuksia temppe-
leistä, käännynnäisten kirkossa pysymisestä ja lähetystyöstä”, Valkeus, tammikuu
1998, s. 56.)
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään paremmin elämää kuoleman jälkeen ja
armoa, jonka he saavat Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden
johdosta:

a. Al. 40:1–23. Alma opettaa Koriantonille kuolemaan ja ylösnousemukseen
liittyviä asioita.

b. Al. 40:24–26; 41. Alma opettaa Koriantonille, että kun me olemme nousseet
kuolleista, vanhurskaat kohdalleenasetetaan onneen ja jumalattomat
kohdalleenasetetaan onnettomuuteen.

c. Al. 42. Alma opettaa Koriantonille oikeudenmukaisuuden ja armon aseman
suuressa autuudensuunnitelmassa.

2. Lisälukemista: LK 138.

3. Jos käytössäsi on video Mormonin Kirja – Kuvanauhoitteita (56911 130), valmis-
taudu näyttämään osuus ”Välimies”, joka kestää 11 minuuttia. Ellei käytössäsi
ole videota, voit valmistautua lukemaan tai kertomaan tämän vertauksen, joka
on seuraavissa julkaisuissa: Evankeliumin perusperiaatteet (31110 130), luku 12,
tai Boyd K. Packer, ”Välimies”, Valkeus, lokakuu 1977, s. 60–61.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Piirrä tauluun seuraava esitys:

Kuolevai-
suutta edel-
tävä olemas-

saolo

Maanpääl-
linen elämä

Henki-
maailma

Telestinen
valtakunta

Terrestrinen
valtakunta

Selestinen
valtakunta

Huomion 
herättäminen
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Selitä, että piirrämme usein tällaisia kaavioita opettaessamme pelastussuunnitel-
maa. Mutta jos tässä on kaikki, mitä teemme selittäessämme suunnitelmaa,
me unohdamme Jeesuksen Kristuksen, jolla on suunnitelman keskeinen osa.
Me unohdamme myös mainita opit, jotka ovat keskeisiä suunnitelmassa, kuten
lankeemuksen, sovituksen ja tahdonvapauden.

Lue seuraavat vanhin Neal A. Maxwellin sanat:

”Herra on kuvannut lunastussuunnitelmaansa autuudensuunnitelmaksi. – –
Keskustellessamme me viittaamme tähän suunnitelmaan toisinaan melkein liian-
kin huolettomasti; me jopa hahmottelemme sen karkeat pääpiirteet tauluun tai
paperille aivan kuin se olisi lisärakennuksen pohjapiirros. Mutta kun me todella
syvennymme pohtimaan suunnitelmaa, se on henkeäsalpaava ja suunnaton!”
(”Thanks Be to God”, Ensign, heinäkuu 1982, s. 51.)

Selitä, että tänään käsittelette joitakin Alman pojalleen Koriantonille antamia
neuvoja. Opettaessaan Koriantonia Alma nimitti taivaallisen Isän suunnitelmaa
”ennalleenasettamissuunnitelmaksi” (Al. 41:2), ”suureksi pelastussuunnitelmaksi”
(Al. 42:5), ”suureksi autuudensuunnitelmaksi” (Al. 42:8), ”lunastussuunnitel-
maksi” (Al. 42:11) ja ”suureksi armosuunnitelmaksi” (Al. 42:31). Opettaessaan
suunnitelmaa Alma tähdensi lankeemuksen, Jeesuksen Kristuksen ja yksilöllisen
tahdonvapauden keskeisiä oppeja.

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

1. Alma opettaa Koriantonille kuolemaan ja ylösnousemukseen liittyviä
asioita.

Selitä, että Alman kirjan luvuissa 40–42 Alma jatkaa tottelemattoman poikansa
Koriantonin neuvomista. Alma näki, että Koriantonin sopimaton käytös johtui
osin todistuksen puutteesta ja siitä, että hän ymmärsi muutamat evankeliumin
perusopit väärin. Alma auttoi Koriantonia ymmärtämään, mitä meille tapahtuu
kuoleman jälkeen.

Keskustelkaa kohdasta Al. 40:1–23. Kehota luokan jäseniä lukemaan ääneen
valitut jakeet.

• Kuinka Alma päätti, mistä aiheista hänen pitäisi puhua Koriantonille? 
(Ks. Al. 40:1; ks. myös 41:1; 42:1.) Mistä luulette Alman voineen päätellä,
mikä painoi Koriantonin mieltä? Kuinka me voimme huomata paremmin
opettamiemme ihmisten tarpeet?

• Mitä hengellemme tapahtuu kuoleman ja ylösnousemuksen välisenä aikana?
(Ks. Al. 40:11–13. Ne menevät joko paratiisiin tai henkivankilaan. Selitä, että
”ulkoisin pimeys” jakeessa 13 tarkoittaa paikkaa, jota yleensä kutsumme henki-
vankilaksi.) Kuinka Alma kuvaili paratiisia ja henkivankilaa? (Pyydä luokan
jäseniä lukemaan kohta Al. 40:11–15, 21, jossa on vastauksia tähän kysymyk-
seen. Voit tehdä yhteenvedon luokan jäsenten vastauksista tauluun seuraavan-
kaltaiseksi esitykseksi.)

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista
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Selitä, että vuonna 1918 presidentti Joseph F. Smith sai ilmoituksen, joka auttaa
meitä ymmärtämään paremmin henkemme tilaa kuoleman ja ylösnousemuksen
välisenä aikana (LK 138). Tässä ilmoituksessa presidentti Smith näki Vapahtajan
palvelusajan paratiisissa ja evankeliumin opettamisen henkivankilassa oleville.
Presidentti Smith sai tietää, että henkivankilassa oleville hengille opetetaan evan-
keliumia ja että heillä on mahdollisuus tehdä parannus ennen lopullista tuomiota
(LK 138:29–34, 57–59).

• Alma sanoi, että me nousemme kuolleista määrättynä hetkenä (Al. 40:21).
Mitä ylösnousemuksella tarkoitetaan? (Ks. Al. 40:21, 23. Henki ja ruumis 
yhdistetään ja ruumis palautetaan täydelliseen muotoonsa.) Ketkä nousevat
kuolleista? (Ks. Al. 40:5; ks. myös 11:42–44.)

• Alma mainitsi joitakin seikkoja, joita hän ei tiennyt kuolemasta ja ylösnouse-
muksesta (Al. 40:2–5, 8, 19–21). Mitä me voimme oppia siitä, että Alma todisti
ylösnousemuksen opista, vaikka hän ei tiennyt siitä kaikkia yksityiskohtia?
(Auta luokan jäseniä huomaamaan, ettei ole tarpeen ymmärtää jonkin opin tai
tapahtuman jokaista yksityiskohtaa, ennen kuin saa todistuksen sen todenpe-
räisyydestä.)

2. Alma opettaa, että kun me olemme nousseet kuolleista, vanhurskaat
kohdalleenasetetaan onneen ja jumalattomat kohdalleenasetetaan 
onnettomuuteen.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Al. 40:24–26; 41 ja keskustelkaa niistä.

• Alma puhui ylösnousemuksesta kohdalleenasettamisena, koska henki ja
ruumis yhdistyvät jälleen ja ruumis palautetaan täydelliseen muotoonsa
(Al. 40:23; 41:2). Mikä muu kohdalleenasettaminen tapahtuu, kun me
nousemme kuolleista ja meidät tuomitaan tekojemme mukaan? (Ks. Al.
41:3–6. Vanhurskaat palautetaan onneen, ja jumalattomat palautetaan onnet-
tomuuden tilaan.)

Vanhin Bruce R. McConkie lausui: ”Ylösnousemus on kohdalleenasettamista,
sekä ruumiin ja hengen kohdalleenasettamista että yksilön kohdalleenasetta-
mista samojen henkisten ja hengellisten avujen ja asenteiden kanssa, jotka
hänellä oli tässä maailmassa” (Mormon Doctrine, 2. laitos [1966], s. 641).

PARATIISI

onnen tila

levon ja rauhan tila

ei huolia eikä murheita

HENKIVANKILA

kurjuuden tila

pimeyden tila, jossa itkua,
valitusta ja hammasten
kiristystä

kauhua ja pelkoa 
odotettaessa Jumalan
vihan kiivautta
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• Missä mielessä me olemme omia tuomareitamme? (Ks. Al. 41:7–8. Me 
valitsemme joko hyvän tai pahan ja siten me valitsemme sen, mihin me
joudumme kuoleman jälkeen.)

• Alma selitti, ettei Koriantonia voitu asettaa synnistä onneen, koska ”jumalatto-
muus ei koskaan ole ollut onnea” (Al. 41:10). Miksi jumalattomuus ei voi tuoda
onnea? (Ks. Al. 41:10–13; He. 13:38.) Miten vastaisitte väitteeseen, että jotkut
näyttävät löytävän onnea toiminnasta, joka on käskyjen vastaista?

Presidentti Ezra Taft Benson sanoi: ”Vaikka ihminen voikin saada synnistä
hetkellistä nautintoa, lopputuloksena on onnettomuus – –. Synti luo ristiriitaa
Jumalan kanssa ja masentaa henkeä.” (”Älkää vaipuko epätoivoon”, Valkeus,
helmikuu 1975, s. 42.)

• Mitä Alma sanoi Koriantonin tarvitsevan, että hyvä palautettaisiin hänelle?
(Ks. Al. 41:14–15.) Millaiset kokemukset ovat osoittaneet teille, että ajatus ”se,
mikä sinusta lähtee, palaa takaisin luoksesi” on tosi?

3. Alma opettaa Koriantonille oikeudenmukaisuutta ja armoa.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Al. 42 ja keskustelkaa niistä. Selitä, että isän
opetukset vaivasivat Koriantonia. Hän ei ymmärtänyt, miksi synnintekijä tuomi-
taan onnettomuuden tilaan (ks. Al. 42:1). Vastatessaan tähän huolenaiheeseen
Alma opetti, että Jumala on oikeudenmukainen. Hän opetti myös, että Jeesus
Kristus sovitti maailman synnit ”toteuttaaksensa armosuunnitelman, tyydyttääk-
sensä oikeudenmukaisuuden vaatimukset” (Al. 42:15).

Auta luokan jäseniä ymmärtämään Alman opetukset oikeudenmukaisuudesta
pyytämällä heitä lukemaan ääneen kohdat Al. 42:6–7, 10 ja 18. Kun he lukevat,
auta heitä ymmärtämään seuraavat totuudet:

a. Aadamin ja Eevan lankeemuksen tähden me olemme langenneessa tilassa. Me
olemme kuolevaisia – kuoleman alaisia – ja epätäydellisiä. Tässä langenneessa
tilassa me emme voi elää Jumalan kasvojen edessä, sillä Hän on kuolematon ja
täydellinen. Oikeudenmukaisuus edellyttää, että meidät hävitetään Jumalan
kasvojen edestä ajallisesti ja hengellisesti.

b. Kun me teemme syntiä, me karkotamme itsemme kauemmaksi Jumalasta,
koska ”mikään saastainen [ei] voi asua Jumalan tykönä” (1. Ne. 10:21). Oikeu-
denmukaisuus edellyttää, että me saamme rangaistuksen synneistämme.

• Mitä meille tapahtuisi, jos me joutuisimme pelkästään oikeudenmukaisuuden
alaisiksi? (Ks. Al. 42:14.) Mikä tyydyttää oikeudenmukaisuuden vaatimukset,
niin että me voimme palata taivaallisen Isän kasvojen eteen? (Ks. Al. 42:15.)

Jos käytät videoesitystä ”Välimies”, näytä se nyt. Jos luet tai kerrot vertauksen
itse, tee se nyt. Sano, että velallinen edustaa meitä kaikkia, velkoja edustaa oikeu-
denmukaisuutta ja velallisen ystävä edustaa Vapahtajaa.

• Kuinka Jeesuksen Kristuksen sovitus tyydyttää oikeudenmukaisuuden vaati-
mukset? (Ks. Moosia 15:7–9. Hän alistui kuolemaan ja otti kantaakseen koko
ihmiskunnan synnit.)

• Alma todisti, että ”armo tulee sovituksen perusteella” (Al. 42:23). Mitä meidän
on tehtävä, että saisimme Jumalan armon täyteyden? (Ks. Al. 42:13, 23, 27,
29–30; ks. myös Al. 41:14; LK 19:15–18.)
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Oppiaiheen päätös Sano, että saatuaan nämä neuvot isältään Korianton teki parannuksen ja palasi
lähetystyöhön (Al. 43:1; 49:30). Tähdennä ajatusta, että kun me noudatamme
Jumalan käskyjä ja teemme parannuksen synneistämme, me voimme saada
osamme armosta, joka on Vapahtajan sovituksen ansiota.

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä huomaamaan, kuinka nefiläisten asenteet ja toiminta
sodan aikana voivat toimia meille mallina, jolla kohtaamme maallisia ristiriitoja
ja taistelemme Saatanaa vastaan.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden
johdosta:

a. Al. 43–44. Laamanilaiset tulevat Serahemnan johdolla taistelemaan nefiläi-
siä vastaan yrittäen saada heidät orjikseen. Nefiläiset taistelevat Moronin
johdolla puolustaakseen perheitään ja vapauttaan. Nefiläiset voittavat, koska
heitä rohkaisee parempi syy ja koska he uskovat Jeesukseen Kristukseen.

b. Al. 45:20–24; 46. Amalikkia haluaa kuninkaaksi ja aiheuttaa erimielisyyttä
nefiläisten keskuudessa. Sotapäällikkö Moroni kohottaa vapauden tunnuk-
sen innostaakseen kansaansa, ja se tekee liiton seurata Jumalaa. Amalikkia ja
hänen vähät seuraajansa liittyvät laamanilaisiin.

c. Al. 47–48. Amalikkiasta tulee petoksen ansiosta laamanilaisten kuningas.
Hän yllyttää laamanilaiset taisteluun nefiläisiä vastaan. Sotapäällikkö
Moroni valmistaa nefiläisiä puolustautumaan vanhurskaasti.

d. Al. 49–53. Sota jatkuu nefiläisten ja laamanilaisten välillä. Kuningasmieliset
haluavat nefiläisille kuninkaan mutta heidät voitetaan. Teankum surmaa
Amalikkian, jonka jälkeen laamanilaisten kuninkaaksi tulee Amalikkian veli
Ammoron.

2. Jos käytössäsi on kuva Sotapäällikkö Moroni kohottaa vapauden tunnuksen
(62051; Evankeliumiaiheinen kuvasto 312), valmistaudu käyttämään sitä 
oppiaiheessa.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Kysy luokan jäseniltä:

• Miksi luulette Mormonin ottaneen Mormonin Kirjaan niin paljon tietoja
sodista?

Voit ehdottaa luokan jäsenten vastausten lisäksi seuraavaa:

1. Mormon tiesi, että Mormonin Kirjaa luettaisiin ja tutkittaisiin aikana,
jolloin sodat olisivat yleisiä kaikkialla maailmassa. Nämä kirjoitukset opetta-
vat meille, kuinka pysyä Kristuksen kaltaisena ristiriitojen aikoina.

2. Mormon kirjoitti muistiin nefiläisten historian ennen Vapahtajan ilmesty-
mistä hyvin yksityiskohtaisesti. Voimme lukea nefiläisten kokemuksista ja
valmistautua samanlaisiin tapahtumiin, jotka tapahtuvat meidän aika-
namme ennen Kristuksen toista tulemista.

Huomion 
herättäminen
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Selitä, että tässä oppiaiheessa käsitellään sitä, mitä taistelut nefiläisten ja heidän
vihollistensa välillä voivat opettaa meille maallisten ristiriitojen käsittelemisestä
ja kuinka voimme puolustaa itseämme ja perheitämme taistelussa Saatanaa
vastaan.

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

1. Nefiläiset taistelevat puolustaakseen perheitään ja vapauttaan.

Keskustelkaa kohdasta Al. 43–44. Kehota luokan jäseniä lukemaan valitut jakeet
ääneen.

• Miksi nefiläiset taistelivat laamanilaisia vastaan? (Ks. Al. 43:3–4, 9–11, 45–47;
48:14.) Missä tilanteissa Herra hyväksyy sen, että ihmiset ryhtyvät sotaan?

Presidentti Charles W. Penrose, joka oli ensimmäisen presidenttikunnan jäsen,
sanoi: ”Ei ole oikein, että me vuodatamme ihmisverta koston vuoksi. Mutta
kun Herra käskee tai innoittaa palvelijoitaan antamaan Israelin pojille ja tyttä-
rille neuvon auttaa vanhurskaan sodankäynnin työssä, asia on toinen. – –
Meidän on noustava vallassa ja voimassa ja edettävä voittoon; ei halusta
vuodattaa verta, ei halusta tuhota lähimmäisiämme vaan itsepuolustukseksi ja
koska haluamme säilyttää ja siirtää jälkeläisillemme pyhät vapauden periaat-
teet, jotka on ilmoitettu korkeudesta.” (Julkaisussa Conference Report, lokakuu
1917, s. 21.)

Vanhin David O. McKay sanoi: ”On kuitenkin kaksi ehtoa, jotka voivat oikeut-
taa totisen kristityn astumaan – pankaa merkille, sanon astumaan, en alkamaan
– sotaan: 1) Yritys vallita toisen vapaata tahtoa tai riistää se häneltä ja 2) uskol-
lisuus maata kohtaan. Ehkä on kolmaskin, nimittäin heikon kansan puolusta-
minen, jonka voimakas, häikäilemätön kansa tuhoaa epäoikeudenmukaisesti.”
(Julkaisussa Conference Report, huhtikuu 1942, s. 72; ks. myös Opin ja Liittojen
Kirja – Opettajan opas [34517 130], s. 59.)

• Minkä Moroni sanoi olevan syynä nefiläisten taistelumenestykseen, kun hän
kohtasi Serahemnan? (Ks. Al. 44:3–4.) Kuinka nefiläiset olivat osoittaneet
uskonsa Kristukseen? (Ks. Al. 43:23, 49–50.)

• Miten me voimme perheissämme ja yhteiskunnassamme auttaa säilyttämään
nefiläisten vaalimia vapauksia?

• Keskustelkaa seuraavista periaatteista, jotka hallitsivat vanhurskaiden nefiläis-
ten asenteita ja tekoja sotien aikana. Kuinka näiden periaatteiden ymmärtämi-
nen ja soveltaminen nykyaikana voi tuoda suurempaa rauhaa maailmaan?
Kuinka me voimme käyttää näitä periaatteita, kun kohtaamme ristiriitoja
omassa elämässämme?

a. Taistele vain vanhurskaiden syiden vuoksi kuten itsepuolustukseksi
(Al. 43:8–10, 29–30, 45–47; 48:14; voit sanoa, että ensimmäinen maininta
siitä, että nefiläiset aloittavat taistelun, on kohdassa Morm. 4:1–4).

b. Älä vihaa vihollisiasi; tavoittele niin heidän parastaan kuin omaasikin
(Al. 43:53–54; 44:1–2, 6).

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista
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c. Elä vanhurskaasti ja luota Jumalaan (Al. 44:3–4; 48:15, 19–20).
d. Seuraa vanhurskaita ja viisaita johtajia (Al. 43:16–19; 48:11–13, 17–19;

ks. myös LK 98:10).

2. Sotapäällikkö Moroni kohottaa vapauden tunnuksen innoittaakseen
kansaansa.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Al. 45:20–24; 46 ja keskustelkaa niistä. Selitä, että
taisteltuaan laamanilaisia vastaan Helaman ja hänen veljensä lähtivät kaikkialle
maahan saarnaamaan ja lujittamaan jälleen kirkon järjestystä (Al. 45:20–22).
Mutta osa nefiläisistä tuli ylpeiksi ja kapinoi kirkkoa vastaan. Tämän erimieli-
syyttä kylvävän ryhmän johtaja oli Amalikkia, joka halusi nefiläisten kuninkaaksi
(Al. 45:23–24; 46:1–4).

• Miten Amalikkia onnistui houkuttelemaan seuraajia? (Ks. Al. 46:1–7, 10.) Mikä
oli häntä kannattaneiden ihmisten motiivi? (Ks. Al. 46:4–5.) Mitä me opimme
Amalikkian ja hänen seuraajiensa kertomuksesta? (Ks. Al. 46:8–9.)

• Jos käytät kuvaa Sotapäällikkö Moroni kohottaa vapauden tunnuksen, aseta se
nyt esille. Miksi Moroni teki vapauden tunnuksen? (Ks. Al. 46:11–13, 18–20.)
Kuinka ihmiset suhtautuivat vapauden tunnukseen? (Ks. Al. 46:21–22.) Kuinka
liittojen tekeminen ja pitäminen vaikuttaa elämäämme?

3. Amalikkiasta tulee laamanilaisten kuningas, ja hän yllyttää heitä 
taisteluun.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Al. 47–48 ja keskustelkaa niistä.

• Mitä Amalikkia teki, kun hän ei päässyt nefiläisten kuninkaaksi? (Ks. Al. 46:33;
47:1, 4. Pyydä luokan jäseniä tekemään yhteenveto siitä, kuinka Amalikkiasta
tuli laamanilaisten kuningas [Al. 47:1–35], tai tee yhteenveto itse.)

• Muutamat nefiläisten voimakkaimmista vastustajista olivat kerran olleet nefi-
läisiä, kuten amalekilaiset (Al. 24:29–30; 43:6–7), soramilaiset (Al. 30:59;
31:8–11; 43:4), Amalikkia (Al. 46:1–7), Morianton (Al. 50:26, 35) ja Amalikkian
veli Ammoron (Al. 52:3). Miksi ne, jotka ovat jättäneet kirkon, taistelevat usein
niin voimallisesti sitä vastaan? (Ks. Moosia 2:36–37; Al. 47:35–36.)

Profeetta Joseph Smith esitti seuraavan lausunnon miehelle, joka mietti, miksi
kirkosta lähteneet taistelivat usein hyvin kiihkeästi sitä vastaan: ”Ennen kuin
liityit tähän kirkkoon, seisoit puolueettomalla maaperällä. Kun evankeliumia
saarnattiin, hyvä ja paha asetettiin eteesi. Voit valita kumman tahansa tai et
mitään. Oli kaksi vastakkaista voimaa, jotka kutsuivat sinua palvelemaan. Kun
liityit tähän kirkkoon, ilmoitit palvelevasi Jumalaa. Kun teit niin, lähdit puolu-
eettomalta maaperältä, etkä voi koskaan enää palata sille. Jos hylkäät Mestarin,
jota ilmoitit palvelevasi, se johtuu pahan rohkaisusta, ja seuraat hänen käsky-
ään ja olet hänen palvelijansa.” (Julkaisussa ”Recollections of the Prophet
Joseph Smith”, Juvenile Instructor, 15. elokuuta 1892, s. 492.)

• Vertaa Amalikkiaa ja Moronia (Al. 48:1–17). Tähdennä ajatusta, että aivan
kuten yksi jumalaton ihminen voi saada paljon jumalattomuutta aikaan
kansan keskuudessa (Al. 46:9), yksi vanhurskas ihminen kuten Moroni voi
innoittaa suureen vanhurskauteen. Kuinka me voimme kannustaa ja tukea
vanhurskaita johtajia? Kuinka jokainen meistä voi innoittaa muita vanhurs-
kauteen?
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4. Sota jatkuu nefiläisten ja laamanilaisten välillä.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Al. 49–52 ja keskustelkaa niistä. Selitä, että näissä
luvuissa kerrotaan edelleen jatkuvista taisteluista nefiläisten ja laamanilaisten
välillä. Tämä kertomus voi auttaa meitä meidän jatkuvassa taistelussamme Saata-
naa ja hänen joukkojaan vastaan, jotka käyvät sotaa totuutta ja vanhurskautta
vastaan ja taistelevat tuhotakseen mahdollisuutemme iankaikkiseen elämään.

• Kuinka Mormonin Kirjan kertomuksia sodasta voidaan soveltaa taisteluumme
Saatanan vaikutuksia vastaan? (Seuraavassa on luettelo joistakin esimerkeistä
sekä keskustelua innostavia kysymyksiä. Luokan jäsenet voivat ehdottaa muita-
kin esimerkkejä.)

a. Nefiläiset rakensivat muureja suojellakseen kaupunkejaan laamanilaisten
hyökkäyksiltä (Al. 48:7–9; 49:2–4, 13, 18). Millaiset muurit voivat varjella
meitä Saatanan vaikutuksilta?

b. Nefiläiset vahvistivat jatkuvasti puolustustaan (Al. 50:1–6). Miksi meidän on
jatkuvasti vahvistettava puolustustamme Saatanaa vastaan?

c. Nefiläiset pitivät Jumalan käskyt ja seurasivat kirkkonsa johtajia (Al. 44:3–4;
49:30; 50:20–22). Kuinka Jumalan käskyt ja kirkkomme johtajien neuvot
auttavat meitä taistelemaan jumalattomuutta vastaan?

d. Nefiläiset kiittivät Jumalaa siitä, että Hän suojeli heitä taistelussa (Al. 45:1;
49:28). Kuinka kiitollisuutemme Herraa kohtaan voi suojella meitä 
Saatanalta?

e. Riidat saivat nefiläiset taistelemaan keskenään ja antoivat laamanilaisille
mahdollisuuden voittaa heidät (Al. 51:2–7, 12–23; 53:8–9). Kuinka riita
antaa Saatanalle mahdollisuuden voittaa meidät? Kuinka ykseys ja toisten
tukeminen auttavat meitä, kun taistelemme jumalattomuutta vastaan?

f. Vanhurskaat nefiläiset vaurastuivat ja olivat onnellisia sodankin aikana
(Al. 49:30; 50:23). Kuinka me voimme löytää rauhaa ja onnea jopa kauhean
jumalattomuudenkin aikana?

Oppiaiheen päätös Sano, että näissä Mormonin Kirjan luvuissa opetetut periaatteet voivat suojella
meitä ja perheitämme pahuuden ankarilta hyökkäyksiltä. Ne voivat myös auttaa
meitä saamaan rauhaa sieluumme sodan ja ahdistuksen aikoina.

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

Lisäopetusehdotus Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 
oppiaiheessa tätä ehdotusta.

Videoesitys

Jos käytössäsi on video Mormonin Kirja – Kuvanauhoitteita (56911 130), näytä 15
minuutin osuus ”Luja uskossa Kristukseen”.
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä huomaamaan, että Herra vahvistaa heitä, kun he seuraavat
Helamanin uskollisten nuorten soturien esimerkkiä.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden
johdosta:

a. Al. 53:10–19; 56:1–8. Kaksi tuhatta uskollista nuorta ammonilaista tekevät
liiton taistellakseen nefiläisten vapauden puolesta. He pyytävät Helamanin
johtajakseen.

b. Al. 56:9–58:41. Nuoret soturit ovat uskollisia äitiensä opetuksille harjoitta-
malla uskoaan Jumalaan ja taistelevat rohkeasti. Heidän joukkoonsa liittyy
vielä 60 nuorta ammonilaista. Kaikki 2 060 nuorta soturia haavoittuvat,
mutta yksikään heistä ei saa surmaansa.

2. Jos käytössäsi on kuva Kaksituhatta nuorta soturia (62050; Evankeliumiaihei-
nen kuvasto 313), valmistaudu käyttämään sitä oppiaiheessa.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Näytä kuvaa nuorista sotureista. Lue ääneen kohta Al. 57:25–26 ja lopeta sanaan
surmansa jakeessa 26.

Sano, että nefiläisten ja laamanilaisten välisissä taisteluissa oli varmasti muitakin
nefiläissotureita, joiden henki säästyi kuin ihmeen kautta. Mutta oli myös monia
vanhurskaita nefiläisiä, jotka saivat surmansa (Al. 56:10–11; 57:36). Helamanin
nuorten sotureiden armeija on ainoa Mormonin Kirjassa mainittu armeija, jonka
yksikään soturi ei saanut surmaansa taistelussa.

Kerro luokan jäsenille, että me olemme Helamanin nuorten sotureiden tavoin
suuren armeijan jäseniä. Lue sitten seuraavat presidentti Ezra Taft Bensonin sanat.
Selitä, että vaikka sanat oli tarkoitettu Aaronin pappeuden haltijoille, ne sopivat
jokaiseen kirkon jäseneen.

”Te – – olette syntyneet tänä aikana pyhää ja suurta tarkoitusta varten. Ei ole
sattuma, että teidät on säästetty tulemaan maan päälle tässä viimeisessä aikojen
täyttymisen armotaloudessa. Teidän syntymisenne juuri tänä aikana määrättiin
ennalta jo iankaikkisuuksissa.

Teistä on määrä tulla Herran kuninkaallinen sotajoukko viimeisinä päivinä. – –

Näissä hengellisissä taisteluissa, joita joudutte käymään, näen teidät nykyajan
Helamanin poikina. Muistattehan Mormonin Kirjan kertomuksen Helamanin
kahdestatuhannesta nuoresta soturista.” (”’Sä nuoriso Jumalamme’”, Valkeus,
heinäkuu 1986, s. 41.)

Huomion 
herättäminen
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• Mikä on Herran kuninkaallinen sotajoukko? (Ks. Ef. 6:11–18; 1. Piet. 2:9; LK
138:55–56.) Mitä ovat ne hengelliset taistelut, joita joudumme käymään
Herran sotajoukossa?

Selitä, että tässä oppiaiheessa käsitellään periaatteita ja luonteenpiirteitä, jotka
auttoivat 2 060 ammonilaista soturia saamaan niin paljon voimaa Herralta. Kun
me elämme näiden periaatteiden mukaan ja kehitämme näitä luonteenpiirteitä,
me saamme lisää hengellistä voimaa. Me olemme tehokkaampia palvelijoita
Herran kuninkaallisessa sotajoukossa.

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

1. Kaksituhatta uskollista nuorta ammonilaista tekee liiton taistella 
nefiläisten vapauden puolesta.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Al. 53:10–19; 56:1–8 ja keskustelkaa niistä. Ennen
kuin keskustelette tästä osuudesta, kehota luokan jäseniä kertaamaan lyhyesti
rauhanliitto, jonka ammonilaiset (antinefilehiläiset) tekivät kääntymyksensä
aikaan (Al. 24:15–18; 53:10–11).

• Nefiläiset olivat luvanneet suojella ammonilaisia laamanilaisilta (Al. 27:22–24;
53:12). Mitä ammonilaiset halusivat tehdä nähdessään nefiläisten ahdingon?
(Ks. Al. 53:13.) Miksi Helaman taivutteli kansan olemaan rikkomatta liittoaan?
(Ks. Al. 53:14–15; 56:8.) Mitä tämä opettaa meille liittojen pitämisestä?

• Mitä ammonilaiset pojat tekivät auttaakseen nefiläisiä? (Ks. Al. 53:16.) Kuinka
nuoret ammonilaiset osoittivat, miten sitoutuneita he olivat auttamaan nefiläi-
siä? (Ks. Al. 53:17. He antoivat juhlallisen lupauksen ja aikoivat vakaasti pitää
sen kaikissa tilanteissa. Kirjoita tauluun Tee pyhiä liittoja ja pidä ne.)

• Kuinka Herra vahvistaa meitä, kun me teemme liittoja Hänen kanssaan ja
pidämme nämä liitot kaikissa tilanteissa?

Presidentti Ezra Taft Benson sanoi: ”Miehet ja naiset, jotka luovuttavat
elämänsä Jumalalle, havaitsevat, että hän voi tehdä paljon enemmän heidän
elämällään kuin he itse. Hän syventää heidän iloaan, avartaa heidän näkemys-
tään, kirkastaa heidän mielensä, vahvistaa heidän lihaksiaan, kohottaa heidän
henkeään, lisää heidän siunauksiaan, antaa heille lisää mahdollisuuksia,
lohduttaa heidän sieluaan, antaa ystäviä ja vuodattaa rauhaa. Se, joka menet-
tää elämänsä palvellessaan Herraa, tulee saamaan iankaikkisen elämän.” (The
Teachings of Ezra Taft Benson, [1988], s. 361.)

• Nuoret ammonilaiset pyysivät Helamanin johtajakseen (Al. 53:19; 56:1, 5).
Helaman oli profeetta ja kirkon ylipappi (Al. 37:1–2, 14; 46:6). Miksi päätös
seurata profeettaa lisäsi nuorten ammonilaisten tehokkuutta taisteluissa, joita
he taistelisivat? Millaiset johtajat voivat heikentää ihmisiä heidän hengellisissä
taisteluissaan?

• Miten nuoret ammonilaiset suhtautuivat saamiinsa käskyihin? (Ks. Al. 57:21.
Kirjoita tauluun Seuraa profeettaa täsmällisesti.) Miksi on tärkeää olla täsmälli-
sen kuuliainen Herran profeetan opetuksille? (Ks. seuraava lainaus.) Mitä
meidän on tehtävä nyt, että me seuraisimme profeettaa täsmällisesti?

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista
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Presidentti Harold B. Lee opetti:

”Saatanan voima lisääntyy; me näemme sen tapahtuvan kaikkialla. – –

Ainoa turva, joka meillä tämän kirkon jäseninä on, on tehdä juuri niin kuin
Herra sanoi kirkolle sinä päivänä, kun kirkko järjestettiin. Meidän on opittava
ottamaan vaarin niistä sanoista ja käskyistä, jotka Herra antaa profeettansa
kautta, ’sen mukaan kuin hän niitä saa, vaeltaen kaikessa pyhyydessä minun
edessäni – – niin kuin ne olisivat minun omasta suustani, kaikessa kärsivälli-
syydessä ja uskossa’ (LK 21:4–5). On asioita, jotka vaativat kärsivällisyyttä ja
uskoa. Ette ehkä pidä siitä, mitä kirkon johtajat sanovat. Se voi olla vastoin
poliittisia näkemyksiänne. Se voi olla vastoin sosiaalisia näkemyksiänne. Se voi
sotkea osiltaan seuraelämäänne. Mutta jos kuuntelette näitä asioita aivan kuin
ne tulisivat Herran itsensä suusta, kärsivällisyydellä ja uskoen, teille luvataan,
että ’helvetin portit eivät teitä voita, ja Herra Jumala on hajottava pimeyden
vallat teidän edestänne ja saattava taivaat järkkymään teidän parhaaksenne
ja hänen nimensä kunniaksi’ (LK 21:6).” (Julkaisussa Conference Report,
lokakuu 1970, s. 152.)

2. Nuoret soturit harjoittavat uskoa Jumalaan ja taistelevat rohkeasti.

Keskustelkaa kohdasta Al. 56:9–58:41. Kehota luokan jäseniä lukemaan valitut
jakeet ääneen. Jos käytät kuvaa nuorista sotureista, aseta se nyt esille.

• Ensimmäinen armeija, jonka nuoret ammonilaiset kohtasivat, oli laamanilais-
ten voimakkain ja lukumääräisesti suurin armeija (Al. 56:34–43). Mitä nuoret
soturit vastasivat, kun Helaman kysyi, halusivatko he lähteä taistelemaan tätä
armeijaa vastaan? (Ks. Al. 56:44–47.) Mistä nämä soturit olivat oppineet
olemaan näin rohkeita ja lujia uskossa? (Ks. Al. 56:47–48; ks. myös Al. 53:21;
57:21. Jos opetat aikuisia, kirjoita tauluun Opeta lapsiasi uskomaan Jumalaan. Jos
opetat nuoria, kirjoita Noudata vanhempiesi vanhurskaita opetuksia.)

Tähdennä vaikutusta, joka äideillä voi olla lapsiinsa, lukemalla seuraavat 
presidentti Spencer W. Kimballin sanat:

”Aivan erityisen korkea kutsumus on olla vanhurskas nainen viimeisinä
aikoina tämän maan päällä, ennen Vapahtajamme toista tulemista. Vanhurs-
kaan naisen voima ja vaikutus voi tänä päivänä olla kymmenkertainen verrat-
tuna siihen, mitä se saattaa olla tyynempinä aikoina. Hänet on asetettu tänne
rikastamaan, suojelemaan ja vartioimaan kotia, joka on yhteiskunnan perusta-
vaa laatua oleva ja ylevin instituutio. Muut yhteiskunnan instituutiot saattavat
horjua ja jopa epäonnistua, mutta vanhurskas nainen voi auttaa pelastamaan
kodin, joka saattaa olla viimeinen ja ainoa pyhäkkö, mitä jotkut kuolevaiset
myrskyn ja taistelun keskellä tuntevat.” (”Sisarten etuoikeudet ja velvollisuu-
det”, Valkeus, huhtikuu 1979, s. 179–180.)

• Nuoret soturit eivät epäilleet äitiensä todistusta (Al. 56:48). Miksi on tärkeää,
että lapset tietävät vanhempiensa todistuksen olevan vahva ja vakaa? Millä
tavoin vanhemmat voivat todistaa lapsilleen?

• Eräässä vaikeassa taistelussa monet nefiläiset olivat väistymäisillään (Al. 57:20;
ks. myös jakeet 12–19). Mitä nuoret ammonilaiset tekivät tässä taistelussa?
(Ks. Al. 57:19–20. Kirjoita tauluun Ole ”luja ja lannistumaton” silloinkin, kun
muut ”väistyvät”.)

• Mihin nuorten ammonilaisten usko ja rohkeus johtivat? (Ks. Al. 57:22–25;
58:31–33, 39.) Kuinka me voimme pysyä lujina ja lannistumattomina 
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silloinkin, kun ystävät, työtoverit ja muut ovat väistymäisillään? Kuinka me
voimme vahvistaa niitä, jotka ovat väistymäisillään?

• Millä tavoin nämä nuoret ammonilaiset olivat lujia ja lannistumattomia?
(Ks. esimerkkejä kohdista Al. 53:20–21; 57:26–27; 58:40.)

a. ”He olivat erinomaisen urheita” (Al. 53:20).
b. ”He olivat kaikkina aikoina uskollisia kaikessa, mitä heidän tehtäväkseen

annettiin” (Al. 53:20).
c. ”He olivat totuutta rakastavia ja raittiita miehiä” (Al. 53:21).
d. Heillä oli voimakas usko siihen, ”mihin heitä oli opetettu uskomaan”

(Al. 57:26).
e. ”He panevat alati luottamuksensa Jumalaan” (Al. 57:27).
f. ”He pysyvät lujina siinä vapaudessa, jolla Jumala on tehnyt heidät vapaiksi”

(Al. 58:40).
g. ”He ovat tinkimättömät Herran, heidän Jumalansa, muistamisessa päivästä

päivään” (Al. 58:40).
h. ”He pitävät alati vaarin hänen säädöstensä ja hänen oikeuksiensa ja käsky-

jensä noudattamisesta” (Al. 58:40).
i. ”He uskovat vahvasti profetioihin” (Al. 58:40).

Tähdennä ajatusta, että nuoret ammonilaiset olivat kehittäneet näitä luonteen-
piirteitä nuoruudessaan, ennen kuin heistä tuli sotureita. Jos opetat nuoria,
kirjoita tauluun Kehitä vanhurskaita luonteenpiirteitä nuoruudessasi.

• Yhdessä taistelussa Helamanin, Gidin ja Teomnerin johtamat nefiläisarmeijat
kohtasivat vihollisen, joka oli lukematon, mutta he saivat hyvin vähän apua
Sarahemlan maasta (Al. 58:1–9). Mistä lähteestä nefiläiset etsivät voimaa?
(Ks. Al. 58:10. Kirjoita tauluun Rukoile voimaa ja vapautusta.)

• Kuinka Herra vastasi nefiläisten rukouksiin? (Ks. Al. 58:11–12.) Miten tällaiset
rukousvastaukset voivat auttaa meitä saamaan rohkeutta?

Oppiaiheen päätös Lue presidentti Ezra Taft Bensonin sanat sivulta 142. Kertaa tämän lausunnon
yhteydessä periaatteet, jotka olet kirjoittanut tauluun.

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

Lisäopetusehdotus Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 
oppiaiheessa tätä ehdotusta.

Opetuksia kohdasta Al. 60–61

Keskustelkaa Alman kirjan luvuista 60 ja 61, joissa on Moronin kirje Pahoranille,
maan hallitsijalle, ja Pahoranin vastaus. Näissä luvuissa on seuraavia opetuksia:

a. Käytä hyväksesi niitä keinoja, joita Herra on antanut (Al. 60:21).
b. Puhdista astia sisältä (Al. 60:23).
c. Pidä Jumalan käskyt antamasi lupauksen mukaan (Al. 60:34).
d. Älä etsi maailman kunniaa vaan Jumalan kirkkautta (Al. 60:36).
e. Älä ole vihoissasi (Al. 61:9).
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Tavoite Kannustaa luokan jäseniä rakentamaan todistuksensa Jeesuksen Kristuksen 
perustukselle.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden
johdosta:

a. He. 1–2. Sisäiset kiistat kehittyvät nefiläisten keskuudessa, kun salaiset teot
ja jumalattomuus lisääntyvät. Gaadiantonista tulee Kiiskumenin salaisen
rosvojoukon johtaja.

b. He. 3. Tuhannet liittyvät kirkkoon ja alkavat menestyä. Joidenkin kirkon
jäsenten ylpeys kasvaa.

c. He. 4. Laamanilaiset ja nefiläisluopiot voittavat nefiläiset nefiläisten 
jumalattomuuden ja ylpeyden tähden.

d. He. 5. Nefi ja Lehi muistavat isänsä neuvon rakentaa perustuksensa 
Kristuksen kalliolle. Ihmeet seuraavat heidän lähetystyötään heidän 
saarnatessaan parannusta.

2. Jos käytät toimintaehdotusta huomion herättämiseksi, valitse yksi seuraavista
vaihtoehdoista:

a. Pyydä pientä ryhmää luokan jäseniä valmistautumaan laulamaan luokassa
1., 2., 3. ja 7. säkeistö laulusta ”Niin varma on perustus” (MAP-lauluja, 43).

b. Valmistaudu laulamaan tai lukemaan 1., 2., 3. ja 7. säkeistö laulusta ”Niin
varma on perustus” (MAP-lauluja, 43) yhdessä luokan jäsenten kanssa.

c. Pyydä pientä ryhmää Alkeisyhdistyksen lapsia tulemaan luokkaan ja laula-
maan laulu ”Viisas ja tyhmä mies” (Lasten laulukirja, s. 132). Järjestä asia
lasten vanhempien ja Alkeisyhdistyksen johtajien ja opettajien kanssa.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Esittele esitys, jonka olet valmistanut (ks. ”Valmistelut”, kohta 2).

Selitä laulun jälkeen, että tämänpäiväinen oppiaihe osoittaa eron sellaisten ihmis-
ten välillä, jotka rakentavat heikolle perustukselle – kuten ihmiset, jotka panevat
luottamuksensa varakkuuteen tai fyysiseen voimaan – ja sellaisten ihmisten
välillä, jotka rakentavat perustuksensa Lunastajansa kalliolle, joka on varma
perustus (ks. He. 5:12).

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista

Huomion 
herättäminen
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1. Nefiläisten keskuudessa kasvaa sisäisiä kiistoja.

Keskustelkaa kohdasta He. 1–2. Kehota luokan jäseniä lukemaan valitut jakeet
ääneen. Selitä, että Pahoran, ylimmäinen tuomari, oli kuollut ja kolme hänen
pojistaan – Pahoran, Paanki ja Pakumeni – kiistelivät tuomarinistuimesta
(He. 1:1–4).

• Kuinka Paanki ja Pakumeni suhtautuivat, kun Pahoran valittiin ylimmäiseksi
tuomariksi? (Ks. He. 1:5–7.) Mitä seurasi Paankin kapinoinnista? (Ks. He.
1:8–13.)

• Kun Pakumenista tuli ylimmäinen tuomari, laamanilaiset tulivat taistelemaan
nefiläisiä vastaan (He. 1:13–17). Miksi nefiläiset eivät olleet valmistautuneet
puolustautumaan laamanilaisten ulkopuolista hyökkäystä vastaan? (Ks. He.
1:18.) Kuinka riita heikentää kansakuntia ja yhteisöjä? Entä seurakuntia ja vaar-
noja? Entä perheitä ja yksilöitä? Miten me voimme välttää tai voittaa riidat?

• Gaadiantonista, joka oli ”ylen taitava käyttämään runsaita sanoja”, tuli Kiisku-
menin joukon johtaja (He. 2:4). Mitä Gaadianton lupasi Kiiskumenin seuraa-
jille saadakseen heidät seuraamaan itseään? (Ks. He. 2:5; ks. myös He. 5:8.)
Millä tavoin imartelu ja lupaukset vallasta vaikuttavat joskus ihmisiin? Kuinka
me voimme välttää tällaista vaikutusta?

2. Tuhannet liittyvät kirkkoon; joissakin kirkon jäsenissä kasvaa ylpeys.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta He. 3 ja keskustelkaa niistä.

• Helamanin kirjan luku 3 sisältää 11 vuoden ajanjakson nefiläisten historiaa.
Noiden 11 vuoden aikana nefiläiset kokivat rauhan ja kiistan aikoja. Mikä
häiritsi nefiläisten rauhaa noina vuosina? (Ks. He. 3:1, 33–34.) Mikä oli nefiläis-
ten ylpeyden aihe? (Ks. He. 3:36.) Kuinka ylpeys voi häiritä elämämme rauhaa?
Miten me voimme varjella itseämme ylpeydeltä? (Ks. He. 3:27–30; ks. myös 5.
Moos. 8:11, 17–18; Al. 62:48–51.)

• Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan ääneen kohta He. 3:29. Miten voi ottaa
vaarin Jumalan sanasta? Kuinka meitä siunataan, kun me otamme vaarin
Jumalan sanasta? (Ks. He. 3:27–30; ks. myös 1. Ne. 11:25; 15:24.)

• Tuomarien hallituskauden 51. vuonna muutamat kirkon jäsenet alkoivat
vainota muita (He. 3:33–34). Miten Kristuksen nöyrät seuraajat suhtautuivat
ylpeiden kirkon jäsenten vainoon? (Ks. He. 3:35.) Kuinka heidän esimerkkinsä
voi auttaa meitä, kun me kohtaamme vainoa, arvostelua tai ahdistusta?

• Nöyrät kirkon jäsenet pyhitettiin, koska he ”omistivat sydämensä Jumalalle”
(He. 3:35). Mikä on pyhitys? (Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta tapahtuva
puhdistuminen ja synnistä vapautuminen. Ks. LK 76:41; 88:74–75.) Miten voi
omistaa sydämensä Jumalalle?

3. Laamanilaiset ja nefiläisluopiot voittavat nefiläiset.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta He. 4 ja keskustelkaa niistä.

• Nefiläisluopiot houkuttelivat laamanilaiset lähtemään sotaan nefiläisiä
vastaan. Laamanilaiset voittivat nefiläiset ja saivat haltuunsa monia heidän
maistaan (He. 4:5). Minkä Mormon, joka lyhensi Helamanin kirjan, sanoi
olleen syynä nefiläisten heikkouteen? (Ks. He. 4:11–13.) Mikä yhtäläisyys vallit-
see nefiläisten toimien ja joidenkin nykyajan ihmisten toimien välillä? Miten
meitä vahvistaa se, että tunnustamme riippuvuutemme Herrasta?
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• Moroniha, Lehi ja Nefi profetoivat ”paljon sellaista, mikä oli tuleva [kansan]
osaksi sen pahojen tekojen tähden, ellei se tekisi parannusta synneistänsä”
(He. 4:14). Mitä tapahtui, kun ihmiset alkoivat tehdä parannusta? (Ks. He.
4:15–16; ks. myös jakeet 21–26.)

4. Nefi ja Lehi muistavat isänsä neuvot. Ihmeet seuraavat heidän 
lähetystyötään.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta He. 5 ja keskustelkaa niistä.

• Miksi Nefi luopui tuomarinistuimesta saarnatakseen Jumalan sanaa? 
(Ks. He. 5:1–4.) Mitä Nefi ja Lehi muistivat heidän isänsä kertoneen heille
heidän nimistään? (Ks. He. 5:5–7.) Kuinka profeettojen, muiden kirkon 
johtajien ja muiden vanhurskaiden ihmisten esimerkki on auttanut teitä?

• Mitä Helaman opetti pojilleen Jeesuksen Kristuksen sovituksesta? 
(Ks. He. 5:9–11.)

• Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan ääneen kohta He. 5:12. Mitä tarkoittaa
Kristuksen kalliolle rakentaminen? (Ks. myös 3. Ne. 14:24–27.) Millaisia rajuja
tuulia ja myrskyjä Saatana voi lähettää tiellemme? Kuinka Kristus voi auttaa
meitä voittamaan nämä tuulet ja myrskyt?

• Miksi me puhumme Kristuksesta kallionamme? Mille muille perustuksille kuin
Kristukselle ihmiset rakentavat joskus elämänsä? Kuinka teitä on siunattu, kun
olette rakentaneet elämänne Kristuksen kalliolle?

• Mitä suuria ihmeitä Sarahemlassa tapahtui, kun Nefi ja Lehi saarnasivat 
evankeliumia? (Ks. He. 5:17–19.) Miksi oli tärkeää, että laamanilaiset hylkäsivät
isäinsä perimätietojen turmeltuneisuuden? (Ks. He. 5:19, 51; ks. myös
Moosia 1:5.)

Vanhin Richard G. Scott sanoi: ”Todistan, että voitte poistaa onnen esteitä ja
saada suuremman rauhan, kun pidätte jäsenyyttänne Jeesuksen Kristuksen
kirkossa ensisijaisena ja Hänen opetuksiaan elämänne perustana. Milloin
suvun tai kansan perinteet tai tavat ovat ristiriidassa Jumalan opetusten kanssa,
pankaa ne syrjään. Milloin perinteet ja tavat ovat sopusoinnussa Hänen
opetustensa kanssa, niitä tulisi vaalia ja noudattaa kulttuurinne ja perintönne
säilyttämiseksi. On yksi perintö, jota teidän ei tarvitse koskaan muuttaa. Se on
se perintö, joka syntyy siitä, että te olette taivaan Isän tytär tai poika.” (”Onnen
esteiden poistaminen”, Valkeus, heinäkuu 1998, s. 99.)

• Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan kohta He. 5:21–32 ääneen. Mitä tapahtui,
kun ihmiset alkoivat tehdä parannusta? (Ks. He. 5:43–45.) Miten Pyhä Henki
todisti ihmisille? (Ks. He. 5:45–47.) Kuinka Pyhä Henki on todistanut totuu-
desta teidän elämässänne?

• Mitä ihmiset tekivät saatuaan todistuksen Vapahtajasta? (Ks. He. 5:49–52.)
Mikä on velvollisuutemme, kun olemme saaneet todistuksen Jeesuksen 
Kristuksen jumalallisuudesta ja pelastavasta voimasta? (Ks. LK 33:9; 88:81.)

Oppiaiheen päätös Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan uudelleen ääneen kohta He. 5:12. Tähdennä
ajatusta, että me voimme suojautua ylpeyttä, riitaa ja Saatanan rajuja myrskyjä
vastaan rakentamalla perustuksemme Jeesuksen Kristuksen kalliolle.

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.
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Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 

oppiaiheessa toista tai kumpaakin näistä ehdotuksista.

1. ”Oi muistakaa, muistakaa, poikani” (He. 5:5–14)

• Mormonin Kirjassa on yli 240 kohdassa käytetty sanaa muistakaa tai jotain
samansisältöistä sanaa (kuten muista, muisto tai älkää unohtako). Näistä kohdis-
ta viisitoista on Helamanin kirjan 5. luvussa. Mitä meidän on muistettava?
(Ks. He. 5:9; ks. myös Moosia 3:17.) Miksi on tärkeää muistaa?

Vanhin Spencer W. Kimball sanoi:

”Kun etsitte sanakirjasta kaikkein tärkeintä sanaa, mikähän se olisi? Se voisi
olla ’muistaa’. Koska te kaikki olette tehneet liittoja – – teidän suurin tarpeenne
on muistaa. Tästä syystä jokainen menee sakramenttikokoukseen joka sunnun-
tai – nauttiakseen sakramenttia ja kuullakseen pappeudenhaltijoiden rukoile-
van: ’– – aina muistamaan hänet ja pitämään hänen käskynsä – – ’. ’Muistaa’
on se tärkeä sana.” (”Korotuksen ympyrät”, Uskonnollisten kasvattajien vastuulli-
nen tehtävä [PTSI 0739 130], s. 28)

2. Omistakaamme sydämemme Jumalalle (He. 3:35)

Kun keskustelette kohdasta He. 3:35, esitä seuraavat vanhin Neal A. Maxwellin
sanat:

”Vain antautumalla Jumalalle me voimme alkaa ymmärtää Hänen tahtoaan meitä
kohtaan. Ja jos me todella luotamme Jumalaan, niin miksi emme alistuisi Hänen
rakastavaan kaikkitietävyyteensä? Tunteehan Hän meidän mahdollisuutemme
paljon paremmin kuin me itse.” (”’Alistu halusta’”, Valkeus, 1986, konferenssi-
raportti kirkon 155. vuosikonferenssista, s. 66.)
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään kehä, joka johtaa vanhurskaudesta jumalat-
tomuuteen ja takaisin vanhurskauteen.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. He. 6:1–14. Laamanilaisista tulee vanhurskaampia kuin nefiläisistä. Ihmisiä
siunataan rauhalla ja vauraudella.

b. He. 6:15–10:1. Nefiläisistä tulee ylpeitä ja jumalattomia. Nefi kutsuu ihmisiä
parannukseen. Todistettuaan tapahtumat, jotka liittyvät ylimmäisen 
tuomarin murhaan, muutamat pitävät Nefiä profeettana, mutta suurin osa
kansasta ei tee parannusta.

c. He. 10:2–11:6. Herra antaa Nefille sinetöimisvallan. Nefi pyytää Herraa 
kurittamaan nefiläisiä lähettämällä nälänhädän.

d. He. 11:7–38; 12. Nefiläiset nöyrtyvät ja tekevät parannuksen. Herra lähettää
sateen Nefin pyynnöstä ja siunaa jälleen nefiläisiä rauhalla ja vauraudella.
Mormon osoittaa vanhurskauden ja jumalattomuuden kehän ja kertoo,
kuinka tällainen kiertokehä voidaan katkaista.

2. Valmista seuraavat sanaliuskat:

Ellet halua käyttää sanaliuskoja, kirjoita sanat tauluun, kun oppiaiheessa 
esitetään sanaliuskojen käyttöä.

3. Jos käytössäsi on video Mormonin Kirja – Kuvanauhoitteita (56911 130), valmis-
taudu näyttämään 15 minuutin osuus ”Ylpeyden kehä”. Ellei käytössäsi ole
videota, pyydä yhtä luokan jäsentä valmistautumaan selittämään lyhyesti
kohdissa He. 7:13–29; 8; 9 kuvatut tapahtumat.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Kirjoita tauluun seuraavat numerot: 2, 3, 5, 8, 12.

Huomion 
herättäminen

Nöyryys ja parannus

Hävitys ja kärsimys

Ylpeys ja jumalattomuus

Vanhurskaus ja vauraus
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Sano, että nämä numerot seuraavat toisiaan tietyssä järjestyksessä. Kysy luokan
jäseniltä, mitkä seuraavat kolme numeroa olisivat. (Seuraavat kolme numeroa
ovat 17, 23 ja 30. Voit paljastaa, että järjestys syntyy siten, että ensimmäiseen
lukuun lisätään 1, toiseen lukuun 2, kolmanteen 3 ja niin edelleen.)

Selitä, että Mormonin Kirjassa on järjestys, joka on melkein yhtä ennustettava
kuin äskeinen. Tämä järjestys toistuu monta kertaa. Tunnistamalla tämän kaavan
me voimme välttää tekemästä sellaista, mikä johti nefiläiset tuhoon.

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

Tämä oppiaihe jakautuu neljään osaan. Jokaisessa osassa käsitellään yhtä 
ylpeyden kehän vaihetta. Kiinnitä ehdotetuissa kohdissa tauluun sanaliuska,
joka vastaa kutakin vaihetta. Piirrä nuolet sanaliuskojen väliin seuraavan
mallin mukaan:

1. Ihmiset ovat vanhurskaita, ja heitä siunataan rauhalla ja vauraudella.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta He. 6:1–14 ja keskustelkaa niistä. Muistuta
luokan jäseniä siitä, että Nefi ja Lehi olivat olleet lähetystyössä laamanilaisten
keskuudessa ja olivat auttaneet monia heistä tekemään parannuksen ja 
menemään kasteelle. Laamanilaisista tuli pian vanhurskaampia kuin nefiläisistä.

• Millaiset laamanilaisten luonteenpiirteet auttoivat heitä olemaan vanhurs-
kaampia kuin monet nefiläiset? (Ks. He. 6:1.) Kuinka kääntyneet laamanilaiset
yrittivät auttaa nefiläisiä? (Ks. He. 6:4–6.) Mitä tästä seurasi? (Ks. He. 6:7–14.)

Kiinnitä tauluun sanaliuska Vanhurskaus ja vauraus.

2. Nefiläisistä tulee ylpeitä ja jumalattomia. Nefi kutsuu heitä parannukseen.

Keskustelkaa kohdasta He. 6:15–10:1. Pyydä luokan jäseniä lukemaan valitut
jakeet ääneen. Sano, että kun nefiläisistä oli tullut vauraita, monet heistä alkoivat
unohtaa Jumalan ja tavoitella rikkauksia ja muita maailmallisia asioita.

Kiinnitä tauluun sanaliuska Ylpeys ja jumalattomuus.

• Miksi vauraus johtaa usein jumalattomuuteen? (Ks. He. 6:17; 7:20–21.)

Vanhurskaus ja
vauraus

Hävitys ja
kärsimys

Nöyryys ja
parannus

Ylpeys ja
jumalattomuus

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista
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• Pyydä luokan jäseniä lukemaan kohdat He. 6:21–24 ja 7:4–5 ja etsimään
Gaadiantonin rosvoja kuvaavia piirteitä. Mitkä näistä ovat näkyvissä nykyai-
kana? Millä asianmukaisilla keinoilla me voimme taistella pahoja voimia
vastaan yhteisöissämme?

• Kuka oli salaliittojen alullepanija? (Ks. He. 6:25–30.) Mitä nefiläiset tekivät
Saatanan saatua suuren sijan heidän sydämessänsä? (Ks. He. 6:31.)

Pyydä luokan jäseniä lukemaan kohta He. 6:34–38 ja etsimään vastakohtia nefi-
läisten ja laamanilaisten välillä. Voit tehdä yhteenvedon luokan jäsenten vastauk-
sista tauluun seuraavankaltaiseksi esitykseksi:

• Miksi Henki vetäytyi pois nefiläisistä? (Ks. He. 6:35.) Miksi Herra vuodatti
Henkeänsä laamanilaisiin? (Ks. He. 6:36.) Mitä tämä voi opettaa meille siitä,
kuinka me voimme saada Pyhän Hengen vaikutusta?

Selitä, että kun nefiläiset jatkoivat jumalatonta elämäänsä, Herra lähetti Helama-
nin pojan Nefin kutsumaan heitä parannukseen. Kun Nefi näki kansan jumalat-
tomuuden, hänen sydämensä paisui murheesta (ks. He. 7:6). Hän polvistui
puutarhatornissaan ja rukoili. Kun hän vuodatti sydämensä Jumalalle, joukko
ihmisiä kerääntyi uteliaana ottamaan selvää, miksi hän murehti kansan jumalat-
tomuutta (He. 7:11).

Jos käytät videoesitystä ”Ylpeyden kehä”, näytä se nyt. Ellet käytä videoesitystä,
pyydä tehtävän saanutta luokan jäsentä kertomaan lyhyesti kohdissa He. 7:13–29;
8 ja 9 kuvatut tapahtumat.

• Kuinka ihmiset reagoivat, kun Nefi nuhteli heitä heidän jumalattomuudes-
taan? (Ks. He. 8:1–10.) Miksi monikaan ei tehnyt parannusta?

• Kuinka ihmiset reagoivat, kun Seantum tunnusti murhanneensa veljensä,
ylimmäisen tuomarin? (Ks. He. 9:39–10:1.) Väiteltyään siitä, oliko Nefi
profeetta vai jumala, he jättivät hänet yksin. Mikä voi estää meitä kuuntele-
masta myöhempien aikojen profeettoja?

Presidentti Ezra Taft Benson sanoi: ”Kaksi ihmisryhmää, joiden on kaikkein
vaikeinta seurata profeettaa, ovat ylpeät, jotka ovat oppineita, ja ylpeät, jotka
ovat rikkaita. Oppineet voivat ajatella, että profeetta on innoitettu vain silloin,
kun hän on samaa mieltä heidän kanssaan; muutoin profeetta lausuu vain
mielipiteensä – kuten kuka ihminen tahansa. Rikkaat voivat ajatella, ettei

NEFILÄISET

vaipuivat epäuskoon
(jae 34)

lankesivat syvälle
jumalattomuuteen ja
kauhistuksiin (jae 34)

menettivät Herran Hengen
ohjauksen (jae 35)

vahvistivat ja tukivat
Gaadiantonin rosvoja
(jae 38)

LAAMANILAISET

kasvoivat Jumalan
tuntemisessa (jae 34)

vaelsivat totuudessa ja
vanhurskaudessa Jumalan
edessä (jae 34)

saivat Hengen (jae 36)

saarnasivat Jumalan sanaa
Gaadiantonin rosvoille
(jae 37)
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heidän tarvitse noudattaa vaatimattoman profeetan neuvoja.” (The Teachings of
Ezra Taft Benson [1988], s. 138.)

3. Herra antaa Nefille sinetöimisvallan. Nefiläiset eivät tee parannusta ja
joutuvat sotaan ja nälänhätään.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta He. 10:2–11:6 ja keskustelkaa niistä. Sano, että
nefiläiset unohtivat Herran ja jatkoivat jumalatonta elämäänsä. Jumalattomuu-
tensa vuoksi ihmiset kokivat musertavaa hävitystä ja kärsimystä.

• Herra antoi Nefille sinetöimisvallan sanoen, että kaikki on tapahtuva Nefin
sanan mukaan (ks. He. 10:5–10). Miksi Herra antoi Nefille näin valtavan
voiman? (Ks. He. 10:4–5.)

• Mitä tapahtui, kun kansa hylkäsi Nefin eikä totellut Jumalaa? (Ks. He.
10:18–11:2.) Mitä Nefi rukoili muistuttamaan ihmisiä Herrasta ja parannuk-
sesta? (Ks. He. 11:4.) Miksi Nefi rukoili nälänhätää eikä sotaa? (Ks. He. 11:4.)
Kuinka Nefin rukoukseen vastattiin? (Ks. He. 11:5–8.)

Kiinnitä tauluun sanaliuska Hävitys ja kärsimys.

4. Nefiläiset nöyrtyvät ja tekevät parannuksen.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta He. 11:7–38; 12. Selitä, että nälänhädän aiheut-
tama hävitys ja kärsimys vaikutti nefiläisiin niin, että he kääntyivät Herran
puoleen saadakseen apua. He nöyrtyivät ja tekivät parannuksen.

• Kiinnitä tauluun sanaliuska Nöyryys ja parannus.

• Mitä me voimme oppia Herran vastauksesta Nefin rukoiltua, että nälänhätä
päättyisi? (Ks. He. 11:10–17.) Mitä Herra edellytti ihmisten tekevän, ennen kuin
hän lopettaisi nälänhädän? (Ks. He. 11:14–15.)

• Kuinka ihmisiä siunattiin jälleen kerran heidän uskollisuudestaan? (Ks. He.
11:20–21.)

• Mikä oli ensimmäinen merkki siitä, että lyhyt nöyryyden ja vanhurskauden
kausi oli päättymässä? (Ks. He. 11:22.) Kuinka Nefi, Lehi ja heidän veljensä
lopettivat nämä riidat? (Ks. He. 11:23.) Miten opin todellisen ytimen opettami-
nen voi auttaa meitä lopettamaan riidat?

• Mikä auttoi ihmisiä tekemään parannuksen ja kääntymään Herraan sodan
aiheuttaman jumalattomuuden ja hävityksen aikakauden jälkeen? (Ks. He.
11:28–34.) Miten me voimme muistaa aina Herran samantapaisten jumalatto-
mien olosuhteiden keskellä?

• Kaksi vuotta myöhemmin nefiläiset alkoivat jälleen unohtaa Herran, Juma-
lansa (ks. He. 11:36). Mistähän syystä ihmiset ovat niin nopeita unohtamaan
Herran? Miten me osoitamme unohtavamme Herran nykyaikana?

• Mormon sanoi, että ihmislapset ovat vähemmän arvoiset kuin maan tomu
(ks. He. 12:7). Mikä sai hänet sanomaan näin? (Pyydä luokan jäseniä lukemaan
vuorotellen kohdan He. 12:1–6, 8 jakeet.)

• Meillä on vapaus totella Jumalan käskyjä tai olla tottelematta niitä, mutta me
emme voi valita tekojemme seurauksia. Mitä Mormon sanoi tapahtuvan niille,
jotka eivät tottele? (Ks. He. 12:25–26.) Mitä hän sanoi tapahtuvan niille, jotka
tekevät parannuksen ja seuraavat Herraa? (Ks. He. 12:23–24, 26.)
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• Käännä luokan jäsenten huomio taululla olevaan kehään. Kuinka ihmiset
voivat katkaista tämän kehän? (Ks. Al. 62:48–51; He. 12:23–24.)

Presidentti Gordon B. Hinckley sanoi: ”Etsikää sitä, mikä on todellista, ei
keinotekoista. Etsikää ikuisia totuuksia, ei hetkellisiä muotivirtauksia. Etsikää
Jumalan iankaikkisia totuuksia, ei sitä, mikä on tänään tässä ja huomenna
poissa. Katsokaa Jumalaan ja eläkää.” (Teachings of Gordon B. Hinckley [1977],
s. 494.)

Oppiaiheen päätös Lue seuraavat vanhin Gordon B. Hinckleyn sanat, joissa hän puhuu Mormonin
Kirjasta:

”Mikään muu kirjallinen testamentti ei yhtä selkeästi havainnollista sitä tosiasiaa,
että kun ihmiset ja kansat vaeltavat Herran pelossa ja kuuliaisina Hänen käskyil-
leen, he vaurastuvat ja kasvavat, mutta kun he unohtavat Hänet ja Hänen
sanansa, tapahtuu rappeutuminen, joka johtaa toimintakyvyttömyyteen ja kuole-
maan, ellei vanhurskaus pysäytä sitä.” (”’Vuos’satain hiljaisuus jo päättyi vihdoin-
kin’”, Valkeus, toukokuu 1980, s, 12.)

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 

oppiaiheessa toista tai kumpaakin näistä ehdotuksista.

1. Ylpeyden kehän välttäminen

Pyydä luokan jäseniä miettimään jotakin noloa tai typerää erehdystään. Pyydä
heitä sitten miettimään, mitä he ovat tehneet välttääkseen tekemästä samaa 
erehdystä uudelleen. Anna luokan jäsenille mahdollisuus kertoa kokemuksistaan.

Keskustelkaa siitä, miksi nefiläiset tekivät jatkuvasti päätöksiä, jotka johtivat
heidät vanhurskaudesta jumalattomuuteen, joka taas johti hävitykseen ja kärsi-
mykseen.

• Mitä sellaista me voimme oppia nefiläisiltä, mikä voi auttaa meitä tekemästä
samoja erehdyksiä kuin he?

2. ”He ovat todistaneet Kristuksen tulemisesta” (He. 8:22)

Selitä, että profeetat todistavat Jeesuksesta Kristuksesta. Samoin todistaa kaikki,
mitä on taivaassa ja maan päällä. Pyydä sitten luokan jäseniä lukemaan vuorotel-
len jakeet kohdasta He. 8:11–24 ja etsimään näissä jakeissa esitettyjä monia 
todistuksia Vapahtajasta. Voit kiinnittää keskustelun aikana erityisesti huomiota
kertomukseen Mooseksen pronssisesta käärmeestä:

• Mitä pronssikäärme kuvasi? (Ks. He. 8:13–15; ks. myös 4. Moos. 21:6–9;
Joh. 3:14–16.) Kuinka me voimme kasvattaa uskoamme Kristukseen? Kuinka
usko Kristukseen ja Hänen sovitukseensa on vaikuttanut elämäänne?

Voit päättää tämän keskustelun lukemalla nykyisen kirkon presidentin todistuk-
sen Liahonan tuoreimmasta konferenssinumerosta.
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Tavoite Muistuttaa luokan jäseniä siitä, miten tärkeää on tehdä parannus, kääntyä
Herraan ja seurata profeettoja.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. He. 13. Laamanilaisprofeetta Samuel profetoi, että nefiläiset hävitetään, 
elleivät he tee parannusta.

b. He. 14. Samuel profetoi merkeistä, jotka edeltävät Vapahtajan syntymää ja
kuolemaa. Hän kutsuu edelleen ihmisiä parannukseen.

c. He. 15–16. Samuel kertoo nefiläisille laamanilaisten kääntymyksestä. Osa
nefiläisistä uskoo Samueliin ja kastetaan. Muut paaduttavat sydämensä ja
yrittävät surmata Samuelin, mutta hän säästyy Jumalan voimasta.

2. Jos käytössäsi on kuva Samuel Laamanilainen muurilla (62370; Evankeliumiai-
heinen kuvasto 314), valmistaudu käyttämään sitä oppitunnilla.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Pyydä luokan jäseniä kuvittelemaan myyntimiestä, jolla on myytävänään vain
yksi tuote: kurjuus.

• Miten tämä myyntimies voisi myydä tuotettaan? (Mahdollisia vastauksia:
hän voisi tehdä kurjuudesta houkuttelevan tai hän voisi uskotella ihmisille,
että hänen tuotteensa tuokin onnea eikä kurjuutta.)

• Saatanalla ei ole tarjottavanaan muuta kuin kurjuutta (2. Ne. 2:17–18, 27).
Kuinka Saatana tekee kurjuudesta ja synnistä houkuttelevaa? Kuinka hän
yrittää uskotella ihmisille, etteivät onni ja vanhurskaus ole haluttavia?

Selitä, että tässä oppiaiheessa käsittelette laamanilaisprofeetta Samuelin profe-
tioita. Samuel saarnasi ryhmälle nefiläisiä, jotka olivat antautuneet Saatanan
houkutuksiin. He olivat ”tavoitelleet onnea tekemällä syntiä”, mikä on Jumalan
olemukselle vastakkaista (He. 13:38).

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

1. Samuel varoittaa nefiläisiä siitä, että heidät hävitetään, elleivät he tee
parannusta.

Keskustelkaa kohdasta He. 13. Kehota luokan jäseniä lukemaan valitut jakeet
ääneen. Selitä, että laamanilaisprofeetta nimeltä Samuel meni saarnaamaan 

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista

Huomion 
herättäminen
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takaisin Herran tykö
He. 13–16

35683 130 FI 01–48  25.06.2007  18:37 Uhr  Seite 155



Sarahemlaan, mutta nefiläiset karkottivat hänet maasta. Herra käski Samuelia
palaamaan Sarahemlaan ja profetoimaan. Kun nefiläiset eivät päästäneet 
Samuelia kaupunkiin, hän nousi kaupunginmuurille ja profetoi heille sieltä
(He. 13:1–4). Jos käytät kuvaa Samuelista, ota se nyt näkyville ja anna sen olla
esillä koko oppiaiheen ajan.

• Samuel varoitti ihmisiä siitä, että heidän sydämensä paatuneisuuden tähden
Herra ottaisi heiltä sanansa ja Henkensä (He. 13:8). Miksi sydämensä paadutta-
vat ihmiset kärsivät näistä seurauksista? (Ks. Moosia 2:36–37.) Miten me
voimme pehmentää sydämemme?

• Herra sanoi profeetta Samuelin kautta: ”Autuaat ovat ne, jotka tekevät paran-
nuksen ja palaavat minun tyköni” (He. 13:11). Miten joku voi yrittää tehdä
parannuksen palaamatta Herran tykö? Miksi palaaminen Herran tykö on olen-
nainen osa parannuksentekoa?

Presidentti Ezra Taft Benson opetti:

”Parannus on muutakin kuin vain käyttäytymisen muutos. Monet miehet ja
naiset maailmassa osoittavat suurta tahdonvoimaa ja itsekuria voittaessaan
pahoja tapoja ja lihan heikkouksia. Mutta samaan aikaan he eivät uhraa ajatus-
takaan Mestarille, ja joskus jopa avoimesti hylkäävät Hänet. Tällaiset käyttäyty-
misen muutokset, vaikka ovatkin oikean suuntaisia, eivät merkitse todellista
parannusta. – –

– – Todellinen parannus perustuu uskoon Herraan Jeesukseen Kristukseen ja
lähtee siitä. Mitään muuta tapaa ei ole. – – todelliseen parannukseen liittyy
sydämen muutos, ei pelkästään käyttäytymisen muutos (ks. Al. 5:13).”
(”Voimallinen sydämen muutos, Valkeus, maaliskuu 1990, s. 4, 6.)

• Nefiläiset olivat ”kiinnittäneet sydämensä rikkauksiin” (He. 13:20–21). Sen
lisäksi he eivät olleet kuulleet Herran sanoja, vaikka Herra oli antanut heille
heidän rikkautensa (He. 13:21). Tämän vuoksi nefiläiset ja heidän rikkautensa
kirottiin (He. 13:17–22). Millä tavoin ihmiset uhraavat enemmän aikaa ja
huomiota maailman asioille kuin hengellisille asioille? Kuinka me voimme
arvioida sitä, annammeko riittävästi huomiota hengelliselle hyvinvoinnil-
lemme?

• Samuel sanoi, että nefiläiset muistivat aina rikkautensa mutta eivät muistaneet
kiittää niistä Herraa (He. 13:22). Miksi joidenkin ihmisten on vaikeaa pysyä
kiitollisina, kun heitä siunataan yltäkylläisesti? Kuinka kiitollisuus ehkäisee
ylpeyttä? Miten me voimme osoittaa kiitollisuuttamme Herralle?

• Nefiläiset vainosivat ja surmasivat aikansa profeettoja, mutta he sanoivat: ”Jos
me olisimme eläneet esi-isiemme aikoihin, me emme olisi tappaneet profeet-
toja” (He. 13:24–25; vrt. Matt. 23:29–39). Miksi ihmiset ylistävät joskus entisai-
kojen profeettoja ja hylkäävät elävät profeetat? (Ks. He. 13:26.) Millä tavoin
jotkut ihmiset sallivat mielettömien ja sokeiden taluttajien taluttaa itseään?
(Ks. He. 13:27–29.)

• Samuelin mukaan nefiläiset olivat ”tavoitelleet onnea tekemällä syntiä”
(He. 13:38). Miksi on mahdotonta löytää todellista onnea synnistä? 
(Ks. He. 13:38; ks. myös Al. 41:10–11.) Kuinka me voimme löytää todellista
onnea? (Luokan jäsenten vastausten lisäksi voit lukea seuraavan lainauksen.)
Kuinka me voimme auttaa muita löytämään todellisen onnen?
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Profeetta Joseph Smith sanoi: ”Onni on olemassaolomme päämäärä ja tarkoi-
tus, ja se tulee olemaan sen päätöksenä, jos kuljemme siihen johtavaa polkua;
ja tämä polku on hyve, rehtiys, uskollisuus, pyhyys ja kaikkien Jumalan käsky-
jen pitäminen” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia [1985], s. 254).

2. Samuel profetoi merkeistä, jotka edeltävät Vapahtajan syntymää ja 
kuolemaa. Hän kutsuu edelleen ihmisiä parannukseen.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta He. 14 ja keskustelkaa niistä.

• Samuel profetoi Vapahtajan syntymästä ja kuolemasta (He. 14:2, 15). Minkä
merkkien Samuel sanoi kertovan Vapahtajan syntymästä ja kuolemasta? 
(Ks. He. 14:3–7, 20–28. Nämä profetiat mainitaan lisäopetusehdotuksessa.
Profetioiden täyttymistä käsitellään oppiaiheessa 36.)

• Samuel sanoi, että jos ihmiset tekisivät parannuksen, he saisivat syntinsä
anteeksi Kristuksen ansiosta (He. 14:13). Ansiot ovat ominaisuuksia tai tekoja,
jotka antavat ihmiselle oikeuden palkintojen saamiseen. Miksi me voimme
saada syntimme anteeksi vain Vapahtajan ansioiden perusteella? (Ks. 2. Ne.
2:7–9; Al. 22:14.)

Presidentti Ezra Taft Benson opetti: ”Ei rehdein ja nuhteettominkaan ihminen
voi pelastua pelkästään omine ansioineen” (”Voimallinen sydämen muutos”,
Valkeus, maaliskuu 1990, s. 4).

• Miksi Jeesuksen oli Samuelin mukaan kuoltava? (Ks. He. 14:15–18.) Kuinka tieto
Vapahtajan uhrista vaikuttaa teihin?

• Samuel sanoi, että jos ihmiset tuomitaan, ”he itse saattaisivat itsellensä oman
tuomionsa” (He. 14:29). Miksi näin on? (Ks. He. 14:30–31.) Miksi on tärkeää,
että me saamme toimia niin kuin itse tahdomme?

3. Muutamat uskovat Samueliin ja heidät kastetaan. Toiset paaduttavat 
sydämensä ja yrittävät surmata Samuelin.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta He. 15–16 ja keskustelkaa niistä.

• Miksi Herra nuhteli nefiläisiä? (Ks. He. 15:3; ks. myös Hepr. 12:6.) Miten Herran
nuhtelu osoittaa, että Hän rakastaa meitä? Mitä me voimme oppia Herran
nuhtelun perusteella?

Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan ääneen kohta He. 15:7–8. Piirrä hänen
lukiessaan tauluun seuraava esitys:

tieto
totuudesta
ja usko
pyhiin
kirjoi-
tuksiin

usko
Jeesukseen
Kristukseen
ja parannus

sydä-
men-
muutos

kestävyys
ja lujuus
uskossa
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• Millä tavoin tieto totuudesta ja usko pyhiin kirjoituksiin johtaa uskoon ja
parannukseen? Millä tavoin usko ja parannus johtavat sydämenmuutokseen?

• Laamanilaiset, jotka kokivat sydämenmuutoksen, pysyivät kestävinä ja lujina
uskossa (He. 15:8). Mitä meidän on tehtävä sydämenmuutoksen koettuamme,
että muutos olisi kestävä? (Ks. 2. Ne. 31:19–20.)

• Kuinka nefiläiset reagoivat Samuelin profetioihin ja varoituksiin? (Ks. He.
16:1–7.) Mistähän syystä monet eivät uskoneet Samuelia, vaikka he näkivät,
että häntä suojeltiin ihmeellisellä tavalla?

• Vaikka nefiläisten enemmistö näki profeettojen sanojen täyttyvän, he paadut-
tivat sydämensä ja luottivat omaan voimaansa ja viisauteensa (He. 16:13–15).
Kuinka nämä epäuskoiset nefiläiset selittivät näkemänsä merkit? (Ks. He.
16:16–23.) Miksi on vaarallista yrittää ymmärtää evankeliumia vain järjellään?

Oppiaiheen päätös Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

Voit käyttää lisäopetusehdotusta Samuelin profetioiden tarkasteluun ja osoittaa,
kuinka näiden profetioiden tutkiminen voi auttaa meitä valmistautumaan 
Vapahtajan toiseen tulemiseen.

Lisäopetusehdotus Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 
oppiaiheessa tätä ehdotusta.

Valmistautuminen toiseen tulemiseen

Lue seuraavat presidentti Ezra Taft Bensonin sanat:

”Nefiläisten historia juuri ennen Vapahtajan käyntiä sisältää monia vertailukohtia
omaan aikaamme, jolloin me odotamme Vapahtajan toista tulemista” (”Vapahta-
jan käynti Amerikassa”; Valkeus, heinäkuu 1987, s. 3).

Puhuessaan näin nefiläisten aikakirjasta presidentti Benson tarkoitti Kolmatta
Nefin kirjaa – kertomusta nefiläisistä juuri ennen kuin ylösnoussut Herra kävi
heidän luonaan. Seuraavassa kaaviossa sovelletaan presidentti Bensonin sanoja
koskevaa Helamanin kirjaa – se on kertomus nefiläisistä, ennen kuin he näkivät
Vapahtajan syntymää edeltävät merkit.

Käytä kaaviota osoittamaan, että Helamanin kirjan luvut 13–16 kertovat profe-
tioista ja tapahtumista, jotka ovat samanlaisia kuin ne merkit ja tapahtumat,
jotka edeltävät Jeesuksen Kristuksen toista tulemista. Samantapainen kaavio on
myös julkaisussa Mormonin Kirja – Oppilaan opiskeluopas.
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• Mitä yhtäläisyyksiä on nykyajan ihmisten ja niiden nefiläisten välillä, jotka
elivät juuri ennen Kristuksen syntymää?

Lue seuraavat presidentti Ezra Taft Bensonin sanat:

”Mormonin Kirjassa on esimerkiksi malli siitä, kuinka valmistautua toiseen tule-
miseen. Suuri osa kirjasta keskittyy niihin muutamiin vuosikymmeniin, jotka
edelsivät Kristuksen tuloa Amerikkaan. Tutkimalla tarkoin tuota aikaa voimme
päätellä, miksi jotkut tuhoutuivat Hänen tulemistaan edeltäneissä hirvittävissä
tuomioissa ja miksi muut olivat temppelin luona Runsaudenmaassa ja panivat
kätensä Hänen käsiensä ja jalkainsa haavoihin. – – Voiko kukaan epäillä, että
tämä kirja on meitä varten ja että saamme siitä suurta voimaa, lohtua ja turvaa?”
(”Mormonin Kirja – uskontomme lakikivi”, Valkeus, tammikuu 1987, s. 4.)

Kehota luokan jäseniä kertomaan näkemyksistä ja vaikutelmista, joita he ovat
saaneet keskusteltaessa kohdasta He. 13–16. Kysy heiltä, kuinka nämä seikat
voivat auttaa heitä valmistautumaan Vapahtajan toiseen tulemiseen.

Kohdassa He. 13–16 olevat
profetiat ja tapahtumat

He. 16:1, 3, 6, 10

He. 16:13–14

He. 13:22; 16:12, 22–23

He. 13:2, 6, 8, 10–11; 14:9, 11;
15:1–3, 17; 16:2

He. 15:4–11

He. 14:3–4

He. 14:5–6, 20

He. 16:13–18

He. 14:21, 23, 26

He. 14:24; 15:1

Profetia tai tapahtuma

vahva vanhurskas 
vähemmistö

hengellisiä ilmentymiä
ja ihmeitä

suurta jumalattomuutta

Herran profeettojen ja heidän
parannuskehotustensa
hylkääminen

monien laamanilaisten 
kääntymys

profetia yöstä ilman pimeyttä

profetioita merkeistä ja
ihmeistä taivaalla

merkkien, ihmeiden ja
Kristuksen tulemisen 
kieltäminen

profetioita suurista 
myrsyistä ja muista 
luonnonmullistuksista

profetia jumalattomien 
hävityksestä

Merkit ja tapahtumat, jotka
edeltävät toista tulemista

1. Ne. 14:12; MK Jaak. 5:70

Joel 2:28–30; LK 45:39–42

2. Tim. 3:1–5; LK 45:27

LK 1:14–16

LK 49:24

Sak. 14:7; ks. myös Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, toim.
Joseph Fielding Smith [1985],
s. 284–285

Joel 2:30–31; LK 45:40

2. Piet. 3:3–4; LK 45:26

Ilm. 16:18, 21; LK 88:88–90

Jes. 26:21; Mal. 4:1; LK 1:9;
133:41
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään, miksi meidän on kestettävä uskollisina
koettelemusten ja kiusausten hetkinä.

Valmistelut Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. 3. Ne. 1:1–22. Maassa näkyvistä merkeistä ja ihmeistä huolimatta epäuskoiset
väittävät, että Vapahtajan tulemisen aika on jo kulunut umpeen. Jumalattomat
suunnittelevat surmaavansa uskovat. Vapahtajan syntymän merkit ilmaantu-
vat ja osoittavat uskossaan kestäneiden olevan oikeassa.

b. 3. Ne. 2–4. Jumalattomuus lisääntyy maassa. Gaadiantonin rosvot voimistuvat
ja tulevat taistelemaan nefiläisiä vastaan. Nefiläiset tekevät parannuksen 
jumalattomuudestaan, ja Herra auttaa heitä voittamaan Gaadiantonin rosvot.

c. 3. Ne. 5–7. Nefiläiset hylkäävät syntinsä ja elävät vanhurskaasti. Kun he 
vaurastuvat, kirkossa alkaa esiintyä ylpeyttä ja kiistoja. Pian ihmiset elävät
kauhistavassa jumalattomuuden tilassa. Nefi saarnaa parannusta ja uskoa 
Kristukseen, ja muutamat kääntyvät.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Esitä luokan jäsenille seuraava kahdentoista apostolin koorumin edesmenneen
jäsenen, vanhin George A. Smithin, kertoma tarina:

”’Maan halki matkustava mies saapui suureen, vauraaseen ja loisteliaaseen
kaupunkiin. Hän katseli sitä ja sanoi oppaalleen: ”Tämä on varmaan hyvin
vanhurskas kansa, sillä olen nähnyt vain yhden pikku paholaisen tässä suuressa
kaupungissa.”

Opas vastasi: ”Ette taida ymmärtää, hyvä herra. Tämä kaupunki on niin täysin
pahan vallassa, ettei tarvita kuin yksi pikku paholainen sen aisoissa pitämiseen.”

Vähän myöhemmin hän saapui kivikkoiselle polulle, jossa hän näki vanhan
miehen ponnistelevan mäkeä ylös ympärillään seitsemän suurta paholaisenroika-
letta.

”Tuo mies on varmaankin mahdottoman paha mies, koska paholaiset niin parvei-
levat hänen ympärillään”, sanoi matkustaja.

”Tuo mies”, vastasi opas, ”on kaupunkimme ainoa vanhurskas ihminen. Seitse-
män paholaista yrittää käännyttää hänet polulta, mutta he eivät pysty siihen.”
(Journal of Discourses, osa 5, s. 363–364)’” (Carlos E. Asay, ”Jumalan työn vastusta-
minen”, Valkeus, huhtikuu 1982, s. 118–119.)

Selitä, että kun me pyrimme pitämään käskyt uskollisesti, me koemme vastus-
tusta. Tämänpäiväisessä oppiaiheessa käsitellään vastustusta, jota nefiläiset usko-
vaiset kohtasivat. Jotkut kestivät kaikesta vastustuksesta huolimatta, kun taas

Huomion 
herättäminen
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toiset saivat suuria siunauksia mutta kääntyivät nopeasti pois vanhurskaudesta
(ks. 3. Ne. 7:8). Näistä luvuista voimme oppia sen, miten tärkeää on pysyä uskolli-
sena koettelemuksista ja kiusauksista huolimatta.

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

1. Vapahtajan syntymän merkit osoittavat uskossaan kestäneiden olevan
oikeassa.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta 3. Ne. 1:1–22 ja keskustelkaa niistä. Selitä, että
tämän luvun tapahtumat tapahtuivat viisi vuotta sen jälkeen kun Samuel profetoi
Jeesuksen syntymästä. Samuel oli sanonut: ”Viisi vuotta kuluu vielä, ja katso,
silloin tulee Jumalan Poika” (He. 14:2). Voit kerrata lyhyesti Samuelin profetiat
merkeistä, jotka liittyisivät Jeesuksen syntymään (He. 14:2–7).

• Odottaessaan Samuelin profetioiden täyttymistä ”ihmiset, jotka uskoivat,
alkoivat tulla perin murheellisiksi” (3. Ne. 1:7). Miksi he tulivat murheellisiksi?
(Ks. 3. Ne. 1:5–9.)

a. Muutamat epäuskoisista sanoivat, että aika profetioiden täyttymiseen oli jo
kulunut ja että uskovaisten usko oli ollut turha (3. Ne. 1:5–6).

b. Epäuskoiset ”aiheuttivat suuren metelin kaikkialla maassa” (3. Ne. 1:7).
c. Oli määrätty päivä, ”jolloin kaikki ne, jotka uskoivat – –, otettaisiin

hengiltä” (3. Ne. 1:9).

• Mitä uskovaiset tekivät näistä uskonkoettelemuksista huolimatta? 
(Ks. 3. Ne. 1:8.) Miten me voimme pysyä lujina, kun uskoamme koetellaan?

• Nähdessään epäuskoisten jumalattomuuden Nefi rukoili Herraa kansansa
puolesta (3. Ne. 1:10–11). Minkä sanoman Nefi sai rukoiltuaan koko päivän
kansansa puolesta? (Ks. 3. Ne. 1:12–14. Voit pyytää yhtä luokan jäsentä 
lukemaan nämä jakeet ääneen.) Kuinka Samuelin profetiat täyttyivät? 
(Ks. 3. Ne. 1:15–21.) Kuinka tämä kertomus vahvistaa teidän uskoanne 
Jeesukseen Kristukseen?

2. Gaadiantonin rosvot tulevat taistelemaan nefiläisiä vastaan.

Keskustelkaa kohdasta 3. Ne. 2–4. Kehota luokan jäseniä lukemaan valitut jakeet
ääneen.

• Kuinka Saatana yritti saada ihmiset uskomasta Vapahtajaan ja Hänen synty-
määnsä? (Ks. 3. Ne. 1:22; 2:1–3. Sano, että Saatana sai vähitellen valtaa ihmisten
sydämessä, ja pian kansa ”alkoi unohtaa kuulemansa merkit ja ihmeet”.) Mitä
näistä menetelmistä olette nähneet vastustajan käyttävän nykyisin? Miten me
voimme muistaa ja pitää mielessämme hengelliset kokemuksemme?

• Mitä vaaroja kansa koki jumalattomuuden lisääntyessä sen keskuudessa? 
(Ks. 3. Ne. 2:11–13, 17–19.) Millaiset käytöstavat ja asenteet uhkaavat turvalli-
suuttamme nykyaikana?

• Kuudentenatoista vuonna Kristuksen syntymän jälkeen Lakoneus, nefiläisten
hallitsija ja ylimmäinen tuomari, sai kirjeen Giddianhilta, Gaadiantonin 

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista
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rosvojen johtajalta (3. Ne. 3:1). Mitä Giddianhi halusi Lakoneuksen tekevän?
(Ks. 3. Ne. 3:6–8.)

• Kun Gaadiantonin rosvot ilmoittivat aikeestaan tuhota nefiläiset, kansa alkoi
heti valmistautua suojelemaan itseään Lakoneuksen ja Gidgiddonin johdolla.
Mitä sellaista me voimme oppia heidän toimintansa perusteella, mikä voi
auttaa meitä suojelemaan itseämme kiusausten ja pelon hetkinä? (Pyydä
luokan jäseniä lukemaan kohta 3. Ne. 12–26, jossa on vastauksia tähän kysy-
mykseen. Tee yhteenveto luokan jäsenten vastauksista tauluun. Seuraavassa on
joitakin vastauksia sekä keskusteluun rohkaisevia kysymyksiä.)

a. ”Lakoneus, hallitsija, oli oikeudenmukainen mies, jota rosvon vaatimukset
ja uhkailut eivät pystyneet peljästyttämään” (3. Ne. 3:12). Kuinka pelko saa
meidät joskus antamaan periksi kiusaukselle? Kuinka vanhurskautemme
auttaa meitä pysymään rohkeina, kun kohtaamme kiusauksia tai ahdistusta?

b. Lakoneus käski ”kansansa huutaa Herran puoleen, jotta hän antaisi
voimaa” (3. Ne. 3:12). Miksi on tärkeää rukoilla voimaa kohdata kiusauksia
ja haasteita?

c. Lakoneus käski ihmisten kokoontua yhteen (3. Ne. 13, 22). Miksi nefiläisten
oli tärkeää kokoontua yhteen paikkaan puolustautumaan? (Ks. 3. Ne. 4:3–4.)
Kuinka yhteydenpito muihin kirkon jäseniin lisää kykyämme vastustaa
pahan voimia? (Ks. Moro. 6:4–6.)

d. ”Hän määräsi rakennettaviksi linnoituksia” ja vartijoita ”joka puolelle”
(3. Ne. 3:14). Kuinka me voimme linnoittautua ja asettaa vartijoita kiusaus-
ten varalle?

e. Nefiläiset ponnistivat ”kaikkensa toimiakseen Lakoneuksen sanojen
mukaan” (3. Ne. 3:16). Kuinka meitä siunataan, kun me seuraamme innoi-
tettuja johtajia?

f. ”He tekivät parannuksen kaikista synneistänsä” (3. Ne. 3:25). Kuinka paran-
nus auttaa meitä saamaan enemmän voimaa Herralta?

g. He varustautuivat haarniskoilla (3. Ne. 3:26). Mikä haarniska meitä on
neuvottu pukemaan yllemme? (Ks. LK 27:15–18.) Miksi meitä opetetaan
pukeutumaan Jumalan sota-asuun? Kuinka me voimme käyttää tätä 
sota-asua joka päivä?

• Mikä vaikutus näillä valmisteluilla oli, kun Gaadiantonin rosvot tulivat nefiläi-
siä vastaan? (Ks. 3. Ne. 4:11–13, 16–29.) Miten nefiläiset riemuitsivat voittonsa
jälkeen? (Ks. 3. Ne. 4:30–33.) Miten me voimme osoittaa kiitollisuutemme
Herralle siitä, että Hän on suojellut ja siunannut meitä?

3. Nefiläiset elävät vanhurskaasti ja vaurastuvat, mutta ylpeyttä ja kiistoja
alkaa esiintyä.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta 3. Ne. 5–7 ja keskustelkaa niistä. Selitä, että nefi-
läiset voittivat Gaadiantonin rosvot 21. vuonna Kristuksen syntymän jälkeen.
Kolmentoista vuoden kuluttua Vapahtaja kävisi nefiläisten luona ja palvelisi
heitä.

• Joitakin vuosia Gaadiantonin rosvojen kukistamisen jälkeen nefiläiset nautti-
vat suuresta rauhasta ja vauraudesta (3. Ne. 5:1–26; 6:1–9). Mikä tuhosi heidän
rauhansa? (Ks. 3. Ne. 6:10–15. Voit myös kerrata lyhyesti ylpeyden kehän, jota
käsiteltiin oppiaiheessa 34.)

• Kun kansan jumalattomuus lisääntyi, profeetat tulivat kutsumaan sitä paran-
nukseen, mutta ihmiset hylkäsivät ja surmasivat heidät (3. Ne. 6:17–23). Salai-
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set liitot lisääntyivät, ja ihmiset jakaantuivat pian heimoihin (3. Ne. 6:27–30;
7:1–5). Miten Nefi reagoi tähän jumalattomuuteen? (Ks. 3. Ne. 7:15–19.) Mitä
hänen työstään seurasi? (Ks. 3. Ne. 7:21–26.)

Kirjoita tauluun seuraavat päivämäärät. Anna luokan eri jäsenille tehtäväksi lukea
ääneen vastaavat jakeet. Kun kukin kohta luetaan, pyydä luokan jäseniä kuvaile-
maan ihmisten hengellistä tilaa.

21–26 jKr. 3. Ne. 5:1–3 (Ihmiset palvelivat Jumalaa kaikella ahkeruudella.)

26–27 jKr. 3. Ne. 6:4–5 (Vallitsi järjestys ja kansa vaurastui.)

28 jKr. 3. Ne. 6:9 (Vallitsi jatkuva rauha.)

29 jKr. 3. Ne. 6:10–16 (Oli kiistoja, ylpeyttä ja rehentelyä.)

30 jKr. 3. Ne. 6:17–18 (”He olivat kauhistavassa jumalattomuuden tilassa”.)

31 jKr. 3. Ne. 7:21 (”Vain muutamia kääntyi Herraan”.)

32–33 jKr. 3. Ne. 7:23 (Nefi huusi edelleen parannusta.)

• Mistä siunauksista koko kansa olisi voinut nauttia, jos se olisi pysynyt uskolli-
sena? (Ks. 3. Ne. 10:18–19. Vanhurskaampi osa kansaa säästyi hävitykseltä,
joka seurasi Vapahtajan ristiinnaulitsemista. He saivat suuria siunauksia, kun
Vapahtaja kävi heidän luonaan ylösnousemuksensa jälkeen. Jumalattomampi
osa kansasta hävitettiin. Näitä tapahtumia käsitellään seuraavassa 
oppiaiheessa.)

Oppiaiheen päätös Selitä, että mekin odotamme Vapahtajan tulemista. Odottaessamme Saatana
yrittää kääntää meidät jumalattomuuteen aivan kuten hän käänsi nefiläiset.
Jos me valmistaudumme aivan kuten Lakoneuksen ajan nefiläiset ja jos me
kestämme vanhurskaudessa, me olemme kelvollisia saamaan kaiken, mitä Herra
haluaa antaa meille.

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

Lisäopetusehdotus Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 
oppiaiheessa tätä ehdotusta.

”Minä olen Jeesuksen Kristuksen – – opetuslapsi” (3. Ne. 5:13)

Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan ääneen kohta 3. Ne. 5:13. Selitä, että nämä
ovat profeetta Mormonin sanoja.

• Mitä Jeesuksen Kristuksen opetuslapsena oleminen tarkoittaa tänä päivänä?
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään, miten Samuelin profetiat täyttyivät ja mitä
siunauksia voivat saada ne, jotka tulevat Vapahtajan tykö.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden
johdosta:

a. 3. Ne. 8. Amerikassa on suuria tuhoja Kristuksen kuoleman aikoihin. Monet
kaupungit tuhoutuvat.

b. 3. Ne. 9–10. Eloonjääneet kuulevat Herran äänen kutsuvan heitä palaamaan
luokseen, tekemään parannuksen ja kääntymään.

c. 3. Ne. 11. Ylösnoussut Vapahtaja laskeutuu taivaasta ja opettaa kansaa.

2. Jos seuraavat kuvat ovat käytössäsi, valmistaudu käyttämään niitä oppiai-
heessa: Kristus ilmestyy nefiläisille (62047; Evankeliumiaiheinen kuvasto 315)
ja Jeesus opettaa läntisellä pallonpuoliskolla (62380; Evankeliumiaiheinen
kuvasto 316).

3. Kirjoita tauluun sivulla 165 oleva kaavio ennen oppitunnin alkua.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Selitä, että Kolmannen Nefin kirjan luku 11 on usein ensimmäinen luku, jota
ihmisiä pyydetään lukemaan, kun he saavat lähetyssaarnaajilta Mormonin Kirjan.
Tässä luvussa on kertomus ylösnousseen Vapahtajan käynnistä nefiläisten luona.

• Mistähän syystä Kolmannen Nefin kirjan luku 11 on tehokas tapa tutustuttaa
ihmiset Mormonin Kirjaan? Millaisia tunteita tai kokemuksia te olette saaneet
lukiessanne tätä lukua?

Sano, että luvut, joissa kuvataan Vapahtajan käyntiä nefiläisten luona, ovat
Mormonin Kirjan voimallisimpia kohtia. Tässä oppiaiheessa käsitellään luonnon-
mullistuksia, joita Amerikassa tapahtui, kun Jeesus ristiinnaulittiin. Oppiaiheessa
käsitellään myös Vapahtajan palvelustyön alkua nefiläisten keskuudessa.

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

1. Amerikassa tapahtuu suuria tuhoja Jeesuksen kuoleman aikoihin.

Keskustelkaa kohdasta 3. Ne. 8. Kehota luokan jäseniä lukemaan valitut jakeet
ääneen. Muistuta luokan jäseniä siitä, että Samuel Laamanilainen oli profetoinut
kauhistavasta hävityksestä, joka vallitsisi Jeesuksen ristiinnaulitsemisen aikaan
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(He. 14:20–27). Kolmantenakymmenentenäkolmantena vuonna Jeesuksen synty-
mästä ilmoitetun merkin jälkeen kansa ”alkoi perin hartaasti odottaa” Samuelin
sanojen toteutumista (3. Ne. 8:3).

Suuntaa luokan jäsenten huomio kaavioon, jonka olet kirjoittanut tauluun:

Pyydä luokan jäseniä lukemaan kukin otsikon ”Samuelin profetiat” alla oleva
kohta ja sitten vastaava kohta otsikon ”Täyttyminen” alta.

• Kun hävitys lakkasi, maan peitti synkkä pimeys (3. Ne. 8:19–23). Miksi täydelli-
nen pimeys on sopiva merkki Vapahtajan kuolemasta? (Ks. 3. Ne. 9:18; ks.
myös Joh. 8:12; LK 11:28.) Millä tavoin Vapahtaja on tuonut valoa elämäänne?

• Miten hävityksestä selvinneet reagoivat? (Ks. 3. Ne. 8:23–25.) Kuinka se, että
luemme heidän kokemuksistaan, voi auttaa meitä valmistautumaan toiseen
tulemiseen?

2. Eloonjääneet kuulevat Herran äänen kutsuvan heitä palaamaan luokseen.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta 3. Ne. 9–10 ja keskustelkaa niistä.

• Hävityksen jälkeen eloonjääneet nefiläiset kuulivat Kristuksen äänen kertovan,
kuinka eri kaupungit oli hävitetty (3. Ne. 9:1–12). Minkä Herra sanoi olevan
syynä hävitykseen? (Ks. 3. Ne. 9:12. Voit tuoda esille, että Hän toisti usein
tämän syyn jakeissa 2–12.) Minkä kutsun Hän esitti niille, jotka olivat jääneet
eloon? (Ks. 3. Ne. 9:13–14. Voit sanoa, että verbi tulla esiintyy kolme kertaa
jakeessa 14. Ks. myös seuraava lainaus.) Mitä meidän on tehtävä nyt, jotta
ottaisimme vastaan tämän kutsun?

Vanhin Jeffrey R. Holland sanoi: ”’Tule’, [Kristus] sanoo rakkaudella. ’Lähtekää
minun mukaani.’ Olitpa menossa mihin hyvänsä, tule ensin katsomaan, mitä
minä teen, katsomaan, missä ja miten minä käytän aikani. Opi minusta, kulje
kanssani, puhu kanssani, usko. Kuuntele, kun minä rukoilen. Sinäkin saat
vuorollasi vastauksia omiin rukouksiisi. Jumala tuo levon sinun sieluusi. Lähde
minun mukaani.” (”’Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin’”, Valkeus,
tammikuu 1998, s. 67.)

Voit pyytää luokan jäseniä laulamaan tai lukemaan sanat laulusta ”Jeesuksen
luokse” (MAP-lauluja, 73) nyt tai oppiaiheen lopuksi.

• Jeesus julisti, että Mooseksen laki täyttyi Hänessä ja että Hän ei enää hyväksy-
nyt teuras- eikä polttouhreja (3. Ne. 9:17, 19). Mikä uhri meidän on Hänen
käskynsä mukaan uhrattava? (Ks. 3. Ne. 9:20.) Mikä on särjetyn sydämen ja
murtuneen mielen uhri? (Ks. seuraava lainaus.) Mitä Vapahtaja lupasi niille,
jotka antavat tällaisen uhrin? (Ks. 3. Ne. 9:20.)

SAMUELIN PROFETIAT

He. 14:21, 23

He. 14:24

He. 14:20, 27

TÄYTTYMINEN

3. Ne. 8:5–7, 17–18; 9:8

3. Ne. 8:8–10, 14

3. Ne. 8:20–21

165

35683 130 FI 01–48  25.06.2007  18:37 Uhr  Seite 165



Presidentti J. Reuben Clark jr, joka oli ensimmäisen presidenttikunnan jäsen,
sanoi: ”Uuden liiton mukaan, jonka Kristus toi, synnintekijän on uhrattava
oma elämänsä, ei jonkun toisen luontokappaleen verta vuodattamalla, vaan
hänen on luovuttava synneistään, hänen on tehtävä parannus, hänen itsensä
on annettava tämä uhri” (Behold the Lamb of God [1962], s. 107).

• Kenen puolesta Jeesus sanoi antaneensa henkensä? (Ks. 3. Ne. 9:22.) Mitä
lapsenkaltaisia ominaisuuksia me tarvitsemme, että voisimme tulla Vapahtajan
tykö? (Ks. Moosia 3:19.)

• Jeesuksen ilmoitettua hävityksen laajuuden ja luvattua lunastuksen niille, jotka
uskoisivat, seurasi monen tunnin hiljaisuus. Mitä vertausta Jeesus käytti alkaes-
saan taas puhua ja kuvaillessaan haluaan koota kansansa? (Ks. 3. Ne. 10:4–6.
Sano, että Jeesus käytti tätä vertausta kolme kertaa, mutta muutti sitä hieman
joka jakeessa.) Miksi Hän haluaa koota meidät? (Ks. seuraava lainaus.) Miten
me voimme auttaa tässä kokoamisessa? (Ks. LK 4:1–7.)

Profeetta Joseph Smith opetti: ”Mikä on ollut – – Jumalan kansan kokoamisen
tarkoituksena kaikkina aikakausina? – – Päätarkoituksena on ollut rakentaa
Herralle huone, missä Hän on voinut ilmoittaa kansalleen Hänen huoneensa
toimitukset ja Hänen valtakuntasa kirkkaudet, sekä opettaa kansalle pelastuk-
sen tie. – – Samaa tarkoitusta varten Jumala kokoaa kansansa viimeisinä
päivinä.” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, toim. Joseph Fielding Smith [1985],
s. 306–307.)

• Kutsuttuaan kansaa tekemään parannuksen ja tulemaan Hänen tykönsä Kristus
lakkasi puhumasta kansalle. Seurasi kolmen päivän murehtiminen. Sitten
pimeys hälveni, melu ja hävitys päättyivät ja ihmisten suru vaihtui iloksi
(3. Ne. 10:9–10). Miksi ihmiset oli säästetty? (Ks. 3. Ne. 10:12–13.) Mitä siunauk-
sia he saivat? (Ks. 3. Ne. 10:18–19.)

• Minkä neuvon Mormon antaa meille, tämän kertomuksen lukijoille? 
(Ks. 3. Ne. 10:14.)

3. Jeesus Kristus laskeutuu taivaasta ja opettaa kansaa.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta 3. Ne. 11 ja keskustelkaa niistä. Selitä, että kansa
oli kokoontunut temppelin ympärille Runsaudenmaahan ihmetellen muutoksia,
jotka olivat tapahtuneet, ja keskustellen ”tästä Jeesuksesta Kristuksesta, jonka
kuolemasta merkki oli annettu” (3. Ne. 11:1–2).

• Keskustellessaan tapahtuneesta ihmiset kuulivat Isä Jumalan äänen. Millainen
ääni oli? (Ks. 3. Ne. 11:3.) Kuinka monta kertaa ihmiset kuulivat äänen, ennen
kuin he ymmärsivät sen? (Ks. 3. Ne. 11:4–6.)

• Kuinka ihmiset pystyivät lopulta ymmärtämään äänen? (Ks. 3. Ne. 11:5.)
Mitähän tarkoittaa se, että he ”jännittivät kuuloansa sen kuullaksensa” 
(3. Ne. 11:5)? Miten me voimme paremmin kuulla ja ymmärtää Jumalan meille
osoittamat sanat?

• Kuinka Isä Jumala esitteli Vapahtajan? (Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan
ääneen kohta 3. Ne. 11:7.) Kuinka Vapahtaja esitteli itsensä? (Pyydä yhtä luokan
jäsentä lukemaan ääneen kohta 3. Ne. 11:8–11. Jos käytät kuvaa Jeesus ilmestyy
nefiläisille, näytä se nyt.)

• Minkä kutsun Jeesus esitti kaikille väkijoukon ihmisille? (Ks. 3. Ne. 11:13–15;
ks. myös 3. Ne. 17:25, jossa sanotaan, että paikalla oli 2 500 ihmistä. Jos käytät
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kuvaa, jossa Jeesus opettaa, näytä se nyt.) Mitä me voimme oppia tästä Vapah-
tajan rakkautta osoittavasta esimerkistä?

• Mitä Vapahtaja opetti Nefille ja muille kasteesta annettuaan heille valtuuden
kastaa? (Ks. 3. Ne. 11:22–27.) Miksi on tärkeää tulla kastetuksi oikealla tavalla ja
että kastaja on sellainen, jolla on valtuus kastaa?

• Jeesus opetti, ettei kansan keskuudessa saanut olla riitaisuuksia kasteesta tai
muistakaan Hänen oppinsa kohdista (3. Ne. 11:22, 28). Miksi riita evankeliu-
min opeista on vaarallista? (Ks. 3. Ne. 11:29; LK 10:62–63.) Kuinka me voimme
olla yhtä tosi opissa?

• Mitä Vapahtaja opetti oppinaan? (Ks. 3. Ne. 11:30–38. Vastauksissa tulee
mainita usko taivaalliseen Isään ja Jeesukseen Kristukseen, parannus ja 
tuleminen lapsen kaltaiseksi, kaste ja Pyhän Hengen saaminen.) Minkä lupauk-
sen Hän antoi niille, jotka rakentavat elämänsä Hänen oppinsa varaan? 
(Ks. 3. Ne. 11:39.)

• Kuinka me voimme noudattaa täydellisemmin Vapahtajan ohjeita julistaa
näitä sanoja ”maan ääriin saakka” (3. Ne. 11:41)?

Oppiaiheen päätös Lue kohta 3. Ne. 10:14 ja muistuta luokan jäseniä siitä, miten tärkeää on ymmär-
tää pyhiä kirjoituksia ja tutkia niitä. Vaikka vaino lisääntyy, kun vanhurskaat ja
jumalattomat alkavat yhä enemmän erota toisistaan, me vahvistumme tutkies-
samme pyhiä kirjoituksia ja seuratessamme profeettoja.

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

Lisäopetusehdotus Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 
oppiaiheessa tätä ehdotusta.

Kertausta

Näytä kertauksena kuva, jossa Jeesus opettaa läntisellä pallonpuoliskolla (62380;
Evankeliumiaiheinen kuvasto 316). Lue seuraavat väitteet ja pyydä luokan jäseniä
sanomaan, ovatko ne oikein vai väärin. Pyydä luokan jäseniä lukemaan kuhun-
kin väitteeseen liittyvä pyhien kirjoitusten kohta.

1. Tämän kuvan tapahtumat ovat Sarahemlan kaupungista. (Väärin; 
ks. 3. Ne. 11:1.)

2. Ihmiset olivat jo kuulleet Herran äänen. (Oikein; ks. 3. Ne. 9:1–2.)
3. Herra pyysi heitä olemaan koskematta Häneen. (Väärin; ks. 3. Ne. 11:14.)
4. Jeesuksella Kristuksella oli ylösnoussut ruumis, kun Hän kävi nefiläisten luona.

(Oikein; ks. 3. Ne. 11:15.)
5. Hävityksestä selvinneet olivat vapaita synnistä. (Väärin; ks. 3. Ne. 9:13.)
6. Jeesus opetti ihmisille oikean tavan kastaa. (Oikein; ks. 3. Ne. 11:21–26.)
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Tavoite Kannustaa luokan jäseniä olemaan Jeesuksen Kristuksen totisia opetuslapsia
noudattamalla Hänen esimerkkiään ja elämällä korkeamman lain mukaan, jonka
Hän opetti nefiläisille.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. 3. Ne. 12:1–12. Jeesus opettaa nefiläisille autuudenlupaukset.
b. 3. Ne. 12:13–16. Jeesus julistaa, että Hänen seuraajansa ovat maan suolana ja

valkeutena muille ihmisille.
c. 3. Ne. 12:17–48; 15:1–10. Jeesus julistaa, että Hän on täyttänyt Mooseksen

lain. Hän opettaa ihmisille korkeamman lain.
d. 3. Ne. 13–14. Jeesus opettaa nefiläisille, kuinka heidän on elettävä, että he

olisivat Hänen totisia opetuslapsiaan. Hän kertoo heille, että ne, jotka kuule-
vat Hänen sanansa ja tekevät niiden mukaan, ovat viisaan miehen kaltaisia,
joka rakensi talonsa kalliolle.

2. Lisälukemista: Matt. 5–7; LK 101:39–40; 103:9–10.

3. Jos käytät toimintaehdotusta huomion herättämiseksi, tuo luokkaan kuvia
Jeesuksesta Kristuksesta (seurakuntakirjastosta tai Evankeliumiaiheisesta 
kuvastosta).

4. Jos käytät toimintaa sivulla 170, tuo luokkaan kaksi läpinäkyvää astiaa –
toisessa puhdasta suolaa ja toisessa suolan ja hiekan sekoitusta.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Ota esille muutamia kuvia Jeesuksesta Kristuksesta. Sano, että ilmaistessaan
Jeesuksen luonnetta eri taiteilijat ovat kuvanneet Häntä eri tavoin. Pyydä sitten
luokan jäseniä miettimään hiljaa mielessään seuraavaa kysymystä:

• Jos joku pyytäisi teitä kuvailemaan Jeesuksen luonnetta, niin mitä sanoisitte?

Selitä, että presidentti Harold B. Lee puhui eräästä osuvasta Jeesuksen luonnetta
koskevasta kuvauksesta. Lue sitten presidentti Leen sanat:

”Vuorisaarnassaan Mestari on antanut meille viitteellisen ilmoituksen omasta
luonteestaan, joka oli täydellinen. Voitaisiin kai sanoa, että se on ’omaelämä-
kerta, jonka jokaisen tavun Hän oli kirjoittanut teoillaan’ ja siten Hän on antanut
meille mallin meidän elämäämme varten.” (Stand Ye in Holy Places [1974], s. 342.)

Selitä, että käydessään nefiläisten luona Jeesus piti vuorisaarnan kaltaisen
puheen. Kun me tutkimme tämän saarnan opetuksia ja käytämme niitä, me
opimme enemmän Vapahtajan luonteesta. Me voimme myös laatia kartan tai
suunnitelman, jonka avulla voimme mallintaa elämämme Mestarin elämän
mukaan.

Huomion 
herättäminen
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Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

1. Jeesus opettaa nefiläisille autuudenlupaukset.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta 3. Ne. 12:1–12 ja keskustelkaa niistä seuraavan
ehdotuksen mukaan. Voit pyytää luokan jäseniä vertaamaan kohtaa 3. Ne.
12:3–12 vastaaviin vuorisaarnan opetuksiin, jotka ovat kohdassa Matt. 5:3–12.

• 3. Ne. 12:3. Miten me tulemme Kristuksen tykö? (Kun luokan jäsenet keskuste-
levat tästä kysymyksestä, voit viitata kohtiin 3. Ne. 9:13–14, 20–22 ja Et. 12:27.)
Miten hengellinen köyhyys eli nöyryys auttaa meitä tulemaan Kristuksen
tykö?

• 3. Ne. 12:4. Miten Herra tarjoaa meille lohdutusta? (Ks. esimerkkejä kohdista
Joh. 14:26–27; Moosia 18:8–9.)

• 3. Ne. 12:5. Mitä on sävyisyys?

Presidentti Gordon B. Hinckley sanoi: ”Sävyisyys viittaa kiitollisuuden
henkeen, joka on vastakohta itseriittoisuuden asenteelle, itseään suuremman
voiman tunnustamiseen, Jumalan tunnustamiseen ja Hänen käskyjensä hyväk-
symiseen” (”With All Thy Getting Get Understanding”, Ensign, elokuu 1988,
s. 3–4).

• 3. Ne. 12:6. Mitä mielestänne on vanhurskauden isoaminen ja janoaminen?
Millä meidät ravitaan, kun me isoamme ja janoamme vanhurskautta?

• 3. Ne. 12:7. Miksi on tärkeää olla laupias? Miksi me tarvitsemme Herran
laupeutta? (Ks. 3. Ne. 2:8–9.)

• 3. Ne. 12:8. Miksi meidän on oltava puhdassydämisiä, että voisimme nähdä
Jumalan? (Ks. 1. Ne. 10:21.) Miten me voimme puhdistaa sydämemme? 
(Ks. LK 93:1, jossa on joitakin vastauksia tähän kysymykseen.)

• 3. Ne. 12:9. Kuinka me voimme olla rauhantekijöitä kodeissamme ja 
yhteiskunnassa?

• 3. Ne. 12:10–12. Miksi vanhurskaita toisinaan vainotaan? Kuinka meidän tulisi
suhtautua vainoon? (Ks. 3. Ne. 12:44; Luuk. 6:35.)

2. Jeesus julistaa, että Hänen seuraajansa ovat maan suolana ja valkeutena
muille ihmisille.

Lukekaa kohta 3. Ne. 12:13–16 ja keskustelkaa siitä.

Jeesus sanoi: ”Minä panen teidät maan suolaksi” (3. Ne. 12:13). Auta luokan
jäseniä ymmärtämään, mitä maan suolana oleminen tarkoittaa, lukemalla tai
pyytämällä yhtä luokan jäsentä lukemaan seuraavat vanhin Bruce R. McConkien
sanat:

”Muinaisten heprealaisten keskuudessa suolaa – – käytettiin säilöntäaineena,
ruoan mausteena ja kaikissa eläinuhreissa. (3. Moos. 2:13; Hes. 43:24; Mark.
9:49–50.) Se oli niin tärkeää uhritoimituksissa, että se oli vertauskuva Jumalan ja
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Hänen kansansa välisen liiton suoritustavan pyhyydestä. (3. Moos. 2:13; 4. Moos.
18:19; 2. Aikak. 13:5.)

Siksi Herramme sanoilla, jotka ensin annettiin juutalaisille ja sitten toiselle
suurelle heprealaisryhmälle, nefiläisille, että heillä oli voima olla maan suolana,
on suuri merkitys. – – Toisin sanoen heillä oli voima olla mausteena, makuna,
säilyttävänä vaikutuksena maailmassa, vaikutuksena, joka toisi rauhaa ja siunauk-
sia kaikille muille.” (Mormon Doctrine, 2. laitos [1966], s. 667–668.)

• Miten vaikutuksemme voi auttaa muita saamaan rauhaa ja muita siunauksia?

Näytä suola-astioita (ks. ”Valmistelut”, kohta 4). Kysy luokan jäseniltä, kumpaa
suolaa he mieluummin käyttäisivät. Lue sitten seuraavat vanhin Carlos E. Asayn
sanat: ”Eräs maailmankuulu kemisti kertoi minulle, että suola ei menetä makua
vanhetessaan. Se käy mauttomaksi muihin aiheisiin sekoittumisen ja saastumisen
kautta.” (”Maan suola: ihmiskunnalle mauksi ja ihmisten pelastajiksi”, Valkeus,
lokakuu 1980, s. 78.)

• Kuinka me voimme välttyä maailman saastutukselta?

• Pyydä luokan jäseniä lukemaan ääneen kohdat LK 101:39–40 ja 103:9–10. Mitä
näissä kohdissa opetetaan maan suolana ja ihmisten valkeutena olemisesta?
Kuinka myöhempien aikojen pyhät voivat olla ihmisten pelastajia? (Mahdolli-
sia vastauksia: kertomalla evankeliumista ja tekemällä temppelityötä.)

• Kuinka me voimme antaa valomme loistaa ihmisten edessä? (Ks. 3. Ne. 12:16;
18:24.) Mitä pitäisi seurata siitä, että annamme valomme loistaa? (Ks. 3. Ne.
12:16.)

3. Jeesus julistaa, että Hän on täyttänyt Mooseksen lain. Hän opettaa
kansalle korkeampaa lakia.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta 3. Ne. 12:17–48; 15:1–10 ja keskustelkaa niistä.
Selitä, että näissä jakeissa mainittu laki on Mooseksen laki. Mooseksen laki
oli ankara suoritusten ja toimitusten järjestelmä, johon kuuluivat eläinuhrit
(Moosia 13:29–30). Se oli annettu valmistamaan israelilaisia Jeesuksen Kristuksen
sovitukseen (2. Ne. 25:24; Moosia 13:31–33; Al. 34:13–14).

• Kuka antoi Mooseksen lain israelilaisille? (Ks. 3. Ne. 15:4–5.)

• Jeesus julisti nefiläisille täyttäneensä Mooseksen lain (3. Ne. 12:17–19; 15:2–5).
Kuinka Jeesus täytti tämän lain?

Vapahtaja täytti Mooseksen lain sovittaessaan syntimme (Al. 34:13–16). Hänen
sovituksensa jälkeen ihmisiä ei enää käsketty antamaan eläinuhreja, mikä oli
ollut vaatimuksena Mooseksen laissa viittauksena Jeesuksen Kristuksen sovitus-
uhriin. Sen sijaan ihmisiä käskettiin tarjoamaan uhrina ”särjetty sydän ja
murtunut mieli” (3. Ne. 9:20; ks. myös jae 19).

Selitä, että julistettuaan täyttäneensä Mooseksen lain Jeesus antoi nefiläisille
korkeamman lain. Kirjoita tauluun seuraavat viitteet ja erityisesti ne, joiden
katsot olevan hyödyllisimpiä luokan jäsenille. Pyydä luokan jäseniä lukemaan
kukin otsikon ”Mooseksen laki” alla oleva kohta ja sitten vastaava kohta otsikon
”Korkeampi laki” kohdalta. Pyydä heitä keskustelemaan siitä, mitä eroa näillä
laeilla on. Kehota heitä kertomaan, miten korkeampi laki voi auttaa meitä lähen-
tymään Herraa.
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• Opetettuaan nefiläisille, että heidän tulee rakastaa vihollisiaan, Jeesus sanoi:
”Sen tähden minä tahtoisin, että te olisitte täydelliset, samoin kuin minä olen
tai kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen” (3. Ne. 12:48). Miksi me
tarvitsemme Jeesuksen Kristuksen sovitusta, jotta meistä tulisi täydellisiä?
(Ks. 2. Ne. 2:7–9; 3. Ne. 19:28–29; Moro. 10:32–33.)

4. Jeesus opettaa nefiläisille, kuinka heidän on elettävä, että he olisivat
Hänen totisia opetuslapsiaan.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta 3. Ne. 13–14 ja keskustelkaa niistä. Selitä, että
näissä luvuissa on opetuksia siitä, kuinka me voimme olla Jeesuksen Kristuksen
totisia opetuslapsia. Keskustelkaa joistakin tai kaikista näistä opetuksista seuraa-
van ehdotuksen mukaan.

• 3. Ne. 13:1–8, 16–18. Miksi Jeesus tuomitsi sellaisia ihmisiä, jotka tekivät
kuitenkin hyvää kuten antoivat almuja (antoivat köyhille), rukoilivat ja paasto-
sivat? Mikä motiivi meillä pitäisi olla, kun me palvelemme tai teemme muuta
hyvää?

• 3. Ne. 13:9–13; 14:7–11. Mitä Jeesuksen sanat näissä jakeissa opettavat 
rukoilemisesta?

• 3. Ne. 13:14–15. Miksi on tärkeää, että me annamme anteeksi muille? Kuinka
meistä voi tulla anteeksiantavaisempia?

• 3. Ne. 13:19–24. Mitä terveellä silmällä tarkoitetaan? (Ks. LK 88:67–69.)
Miksi meidän on mahdotonta palvella sekä Jumalaa että mammonaa (maail-
mallisuutta)?

• 3. Ne. 13:25–34. Kenelle Vapahtaja osoitti näissä jakeissa olevat sanansa? 
(Ks. 3. Ne. 13:25.) Kuinka me voimme soveltaa näitä sanoja omaan
elämäämme, vaikka me emme olekaan saaneet käskyä olla murehtimatta siitä,
mitä söisimme tai joisimme tai pukisimme päällemme? (Ks. 3. Ne. 13:33.)
Mitä siunauksia saavat ihmiset, jotka panevat elämässään etusijalle sen, mikä
on Jumalasta?

• 3. Ne. 14:1–5. Kuinka me voimme välttyä toisten asiattomalta tuomitsemiselta
tai arvostelemiselta?

• 3. Ne. 14:6. Tämä sama opetus on kohdassa Matt. 7:6. Joseph Smithin käännök-
sessä Jeesus käskee opetuslapsiaan saarnaamaan parannusta eikä opettamaan

MOOSEKSEN LAKI

3. Ne. 12:21

3. Ne. 12:27

3. Ne. 12:31

3. Ne. 12:33

3. Ne. 12:38

3. Ne. 12:43

KORKEAMPI LAKI

3. Ne. 12:22–24

3. Ne. 12:28–30

3. Ne. 12:32; ks. myös
ensimmäinen 
lisäopetusehdotus

3. Ne. 12:34–37

3. Ne. 12:39–42

3. Ne. 12:44–45
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valtakunnan salaisuuksia (Joseph Smith Translation, Matthew 7:9–11). Miksi
on tärkeää keskittyä evankeliumin opetuksessa perusoppeihin?

• 3. Ne. 14:12. Kuinka tämän periaatteen noudattaminen tekee meistä parempia
Kristuksen opetuslapsia?

• 3. Ne. 14:13–14. Miksi on merkittävää, että tie iankaikkiseen elämään on kapea,
kun taas tie tuhoon on leveä?

• 3. Ne. 14:15–20. Miksi tämä opetus on erityisen tärkeä nykyään? (Ks. KH J. S.
Matt. 22, jossa kuvaillaan viimeisiä aikoja.)

• 3. Ne. 14:21–23. Miksi meidän on tehtävä taivaallisen Isän tahto, että 
pääsisimme taivaan valtakuntaan? (Ks. LK 130:20–21.)

• 3. Ne. 14:24–27. Millä tavoin Jeesuksen vertaus talon rakentamisesta kalliolle
tai hiekalle soveltuu meidän elämäämme? (Ks. He. 5:12.)

Oppiaiheen päätös Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan ääneen kohta 3. Ne. 15:1. Selitä, että kun me
elämme Vapahtajan opetusten mukaan, meillä on luja perustus ja meitä vahviste-
taan kestämään kaikkia niitä koettelemuksia tai kiusauksia, jotka tulevat kohdal-
lemme. Meistä tulee maan suola ja ihmisten valkeus, ja me pystymme auttamaan
muita pääsemään lähemmäksi Vapahtajaa (3. Ne. 12:13–16).

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 

oppiaiheessa toista tai kumpaakin näistä ehdotuksista.

1. Jeesuksen opetus avioerosta

Kun keskustelette Vapahtajan opetuksesta, joka on kohdassa 3. Ne. 12:32, voit
kertoa seuraavat tiedot:

Muinaisessa Israelissa mies saattoi hylätä vaimonsa eli ottaa avioeron mitättö-
mien syiden perusteella. Mutta täydellisessä maailmassa kuten selestisessä 
valtakunnassa avioeroa ei ole. Koska maailma ei ole vielä täydellinen, avioero
on mahdollinen, mutta sitä ei tulisi ottaa kuin hyvin vakavista syistä. Kohdassa
Matt. 19:9 Jeesus osoitti, että mies, joka otti eron vaimostaan mitättömästä syystä,
oli edelleenkin Jumalan silmissä hänen kanssaan naimisissa, ja siten mies syyllis-
tyi aviorikokseen, jos hän meni naimisiin toisen naisen kanssa. (Ks. James E.
Talmage, Jeesus Kristus [1982], s. 331–332, 338; ks. myös Bruce R. McConkie, The
Mortal Messiah, 4 osaa [1979–1981], osa 2, s. 138–139.)

2. ”Te olette niitä, joista minä sanoin: Minulla on myös muita lampaita”
(3. Ne. 15:21)

• Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan ääneen kohta Joh. 10:16. Keitä ovat nämä
muut lampaat? (Ks. 3. Ne. 15:21; 16:1–3.) Miksi Jerusalemissa olevat opetus-
lapset eivät kyenneet ymmärtämään Jeesuksen opetusta muista lampaista? 
(Ks. 3. Ne. 15:14–19.) Kuinka epäusko estää ihmisiä ymmärtämästä Jumalan
sanaa sen täyteydessä?
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä tuntemaan Herran Jeesuksen Kristuksen rakkautta ja 
kasvattamaan suuremman halun uskoa Häneen ja todistaa Hänestä.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. 3. Ne. 17. Opetettuaan nefiläisiä Jeesus käskee heidän palata koteihinsa
tutkistelemaan, rukoilemaan ja valmistautumaan Hänen paluuseensa
seuraavana päivänä. Nähtyään, miten hartaasti kansa haluaa hänen jäävän,
Hän jää vielä vähäksi aikaa ja parantaa sairaita, siunaa lapsia ja rukoilee
kansan puolesta.

b. 3. Ne. 18. Jeesus antaa nefiläisille sakramentin ja lisää neuvoja ennen kuin
nousee taivaaseen.

c. 3. Ne. 19. Nefiläiset levittävät uutista Jeesuksen käynnistä, ja suuri väkijoukko
kokoontuu odottamaan Hänen paluutaan. Opetuslapset opettavat ja palvele-
vat kansaa. Opetuslapset kastetaan ja he saavat Pyhän Hengen ja enkelit
palvelevat heitä. Vapahtaja palaa opettamaan kansaa ja rukoilee sen puolesta.

2. Jos käytät toimintaehdotusta huomion herättämiseksi, valmistaudu näyttä-
mään videosta Mormonin Kirja – Kuvanauhoitteita neljän minuutin osuus
”Minun iloni on täydellinen” (56911 130). Ellei käytössäsi ole videota, valmis-
taudu näyttämään kuvat Jeesus parantaa nefiläisiä (62541; Evankeliumiaihei-
nen kuvasto 317) ja Jeesus siunaa nefiläislapsia (Evankeliumiaiheinen kuvasto
322) ja pyydä yhtä luokan jäsentä valmistautumaan lukemaan ääneen kohdat
3. Ne. 17:5–13, 17–24.

3. Kunnioittavan ilmapiirin luomiseksi voit soittaa Vapahtajasta kertovia kirkon
lauluja, kun luokan jäsenet tulevat luokkaan.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Näytä videoesitys ”Minun iloni on täydellinen”. Ellei käytössäsi ole videota, aseta
esille kuvat Jeesus parantaa nefiläisiä ja Jeesus siunaa nefiläislapsia ja pyydä tehtä-
vän saanutta luokan jäsentä lukemaan ääneen kohta 3. Ne. 17:5–13, 17–24.

Pyydä luokan jäseniä kertomaan ajatuksiaan siitä, millaista on mahtanut olla
mukana väkijoukossa, joka koki nämä tapahtumat. Selitä, että tässä oppiaiheessa
käsitellään näitä tapahtumia ja enemmän sitä, mitä ylösnoussut Vapahtaja teki ja
opetti käydessään kuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen nefiläisten luona.

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista

Huomion 
herättäminen
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1. Jeesus käskee nefiläisiä tutkistelemaan sitä, mitä Hän on opettanut,
ja rukoilemaan sen johdosta. Hän parantaa sairaita, siunaa lapsia ja 
rukoilee kansan puolesta.

Keskustelkaa kohdasta 3. Ne. 17. Kehota luokan jäseniä lukemaan valitut jakeet
ääneen.

• Valmistautuessaan jättämään nefiläiset Jeesus tajusi, ettei kansa ymmärtänyt
kaikkea sitä, mitä Hän oli opettanut sille (3. Ne. 17:1–2). Mitä Hän neuvoi
kansaa tekemään? (Ks. 3. Ne. 17:3.) Mitä tutkisteleminen tarkoittaa? Kuinka
tutkisteleminen auttaisi nefiläisiä valmistautumaan siihen, että he saisivat lisää
opetusta Vapahtajalta? Kuinka tutkisteleminen voi auttaa meitä ymmärtämään
paremmin evankeliumin periaatteita?

Vanhin Joseph B. Wirthlin opetti: ”Tutkistelu, joka tarkoittaa harkitsemista,
mietiskelyä ja asioiden punnitsemista mielessä, voi avata ihmisten ymmärryk-
sen hengelliset silmät. Herran Henki voi levätä tutkistelijan päällä.” (”Tutkis-
telu vahvistaa hengellistä elämää”, Valkeus, lokakuu 1982, s. 45.)

• Jeesus käski ihmisten myös rukoilla sen johdosta, mitä Hän oli opettanut
heille. Kuinka rukous voi auttaa meitä ymmärtämään paremmin evankeliumin
periaatteita? Millä muilla keinoin me voimme valmistautua mielessämme 
ottamaan vastaan Herran totuuksia?

• Miksi Jeesus viipyi vähän kauemmin ihmisten luona? (Ks. 3. Ne. 17:5–6.) Mitä
tämä kertoo Hänen tunteistaan ihmisiä kohtaan? Miten te olette tunteneet
Jeesuksen rakkauden ja huolenpidon?

Ellet käyttänyt toimintaehdotusta huomion herättämiseksi, voit näyttää nyt
videoesityksen ”Minun iloni on täydellinen”. Tai pyydä luokan jäseniä tekemään
yhteenveto siitä, mitä Vapahtaja teki jäädessään vielä vähäksi aikaa nefiläisten
luo (3. Ne. 17:7–25).

• Miksi Vapahtaja saattoi parantaa sairaat ja rammat nefiläiset? (Ks. 3. Ne. 17:7–9,
20.) Mitä ihmiset tekivät sen jälkeen kun sairaat ja rammat oli parannettu?
(Ks. 3. Ne. 17:10.) Kuinka me voimme osoittaa kiitollisuutemme Vapahtajaa
kohtaan niistä siunauksista, joita Hän on antanut meille?

• Miten nefiläislapsia siunattiin? (Ks. 3. Ne. 17:21. Tähdennä ajatusta, että Vapah-
taja siunasi heitä yksitellen osoittaen näin, miten syvästi Hän rakastaa pieniä
lapsia. Voit myös lukea kohdan Matt. 19:13–15.)

• Vapahtaja oli käskenyt nefiläisiä tulemaan pienten lasten kaltaisiksi 
(3. Ne. 11:37–38). Mitä lapsenkaltaisia piirteitä Jeesus haluaa meidän kehittä-
vän? (Ks. Moosia 3:19.) Miten me voimme kehittää näitä ominaisuuksia?

2. Jeesus antaa nefiläisille sakramentin.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta 3. Ne. 18 ja keskustelkaa niistä.

• Siunattuaan lapset Jeesus antoi nefiläisille sakramentin (3. Ne. 18:1–4). Mitä
me opimme sakramenttitoimituksesta kohdan 3. Ne. 18:1–11 perusteella?
(Seuraavassa luettelossa on mahdollisia vastauksia.)

a. Vain tehtäväänsä asetetut henkilöt voivat siunata ja jakaa sakramentin
(3. Ne. 18:5).

b. Sakramentti on annettava kaikille kelvollisille kirkon jäsenille 
(3. Ne. 18: 5, 11).
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c. Leipä ja viini ovat vertauskuvia Vapahtajan ruumiista ja verestä (3. Ne. 18:7,
11; ks. myös LK 27:2, joskin me käytämme nykyään vettä viinin asemesta).

• Mitä me todistamme, kun nautimme sakramentin? (Ks. 3. Ne. 18:7, 10–11.)
Mitä siunauksia luvataan niille, jotka muistavat Kristuksen ja seuraavat Häntä?
(Ks. 3. Ne. 18:7, 11.) Miten me voimme valmistautua nauttimaan sakramentin
joka viikko? Millä tavoin sakramentin nauttiminen on ollut teille siunaus?

• Mitä Vapahtaja opetti opetuslapsille siitä, miten tärkeää on nauttia sakramentti
kelvollisesti? (Ks. 3. Ne. 18:26–29; ks. myös 1. Kor. 11:28–29.) Miksi sakramentin
nauttiminen kelvottomasti tuomitsee meidät?

• Mitä Vapahtaja käski opetuslastensa tehdä niille, jotka eivät olleet kelvollisia
nauttimaan sakramenttia? (Ks. 3. Ne. 18:29–32.) Miksi Hän neuvoi heitä
olemaan karkottamatta niitä, jotka eivät olleet kelvollisia nauttimaan sakra-
menttia? (Ks. 3. Ne. 18:32.) Miksi on tärkeää palvella edelleenkin niitä, jotka
ovat kääntyneet pois evankeliumista? Millä tavoin voimme tehdä tämän?

• Miksi Herra käski ihmisten tulla luokseen? (Ks. 3. Ne. 18:25.) Miksi on tärkeää,
että me todistamme Jeesuksesta Kristuksesta?

3. Opetuslapset opettavat ja palvelevat kansaa. Vapahtaja palaa opettamaan
kansaa ja rukoilee sen puolesta.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta 3. Ne. 19 ja keskustelkaa niistä.

• Mitä Vapahtajan nähneet nefiläiset tekivät sen jälkeen kun Hän oli noussut
taivaaseen? (Ks. 3. Ne. 19:1–3.) Kuinka ne, jotka kuulivat nefiläisten todistavan
Vapahtajasta, ottivat vastaan nämä todistukset? (Ks. 3. Ne. 19:3.) Mitä mahdol-
lisuuksia meillä on todistaa Vapahtajasta?

• Kun kansanjoukko odotti Vapahtajan paluuta seuraavana päivänä, kaksitoista
opetuslasta opetti kansaa, rukoili sen kanssa ja palveli sitä (3. Ne. 19:4–8;
huomaa, että näin he noudattivat Vapahtajan heille edellisenä päivänä
antamaa ohjetta, joka on kohdassa 3. Ne. 18:16). Mitä opetuslapset rukoilivat?
(Ks. 3. Ne. 19:9; ks. myös jakeet 10–15 ja toinen lisäopetusehdotus.) Mistähän
syystä opetuslapset halusivat niin hartaasti, että ”Pyhä Henki annettaisiin
heille” (3. Ne. 19:9)? Miksi meidän on välttämätöntä saada Pyhä Henki?

• Neuvottuaan opetuslapsia rukoilemaan Jeesus ”meni vähän matkan
päähän heistä” rukoilemaan yksinään (3. Ne. 19:17, 19). Mitä Jeesus rukoili?
(Ks. 3. Ne. 19:21, 23. Voit verrata tätä rukousta Jeesuksen suurenmoiseen ennen
ristiinnaulitsemistaan esittämään esirukoukseen, joka on kohdassa Joh.
17:20–23.) Miksi on tärkeää, että Jeesuksen Kristuksen seuraajat ovat yhtä
Hänen ja Isän kanssa? Kuinka meistä voi tulla yhtä heidän kanssaan?

• Miksi nefiläisten opetuslasten rukoukset olivat Herralle mieluisia? (Ks. 3. Ne.
19:24–25. Voit kirjoittaa luokan jäsenten vastaukset tauluun.) Kuinka me
voimme noudattaa opetuslasten esimerkkiä omissa rukouksissamme?

• Miksi kansanjoukko kykeni kuulemaan ja ymmärtämään Jeesuksen sanat, kun
Hän rukoili kolmannen kerran? (Ks. 3. Ne. 19:31–33.) Mitä avoimella sydämellä
tarkoitetaan? Mitä meidän on tehtävä, että me avaisimme sydämemme niin,
että Henki voi opettaa meitä?
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Oppiaiheen päätös Muistuta luokan jäseniä siitä, että nefiläisiä siunattiin heidän suuren uskonsa
(3. Ne. 17:20; 19:35) ja hartaiden rukoustensa (3. Ne. 19:6–9) tähden niin, että he
näkivät ja kuulivat ihmeellisiä asioita. Sano, että kun me uskomme Jeesukseen
Kristukseen ja rukoilemme hartaasti yksin ja perheemme kanssa, Herran Henki on
kanssamme ja siunaa ja auttaa meitä kaikessa, mitä teemme.

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 

oppiaiheessa yhtä tai useampaa näistä ehdotuksista.

1. ”Teidän täytyy alati valvoa ja rukoilla” (3. Ne. 18:15)

Pyydä luokan jäseniä lukemaan kohdat 3. Ne. 18:15, 18–19, 21.

• Kuinka rukous voi suojella meitä Saatanan kiusauksilta? Kuinka perherukous
on vaikuttanut perheessänne? Kuinka me voimme sitoutua entistä paremmin
pitämään päivittäiset perherukoukset?

2. ”Ja he rukoilivat sitä, mitä hartaimmin halasivat” (3. Ne. 19:9)

Ennen kuin keskustelette kohdasta 3. Ne. 19:9, anna luokan jäsenille paperia ja
kynä ja pyydä heitä kirjoittamaan paperiin kuusi kaikkein eniten haluamaansa
asiaa. (Ellei käytössäsi ole kyniä ja paperia, pyydä luokan jäseniä pelkästään ajat-
telemaan kuutta asiaa, joita he eniten haluavat.) Pyydä heitä sitten viivaamaan
listastaan yli ne asiat, joita he eivät mielellään rukoilisi. Kehota yhtä luokan
jäsentä lukemaan kohta 3. Ne. 19:9.

• Mitä nefiläiset opetuslapset halusivat hartaimmin? Kuinka me voimme lisätä
haluamme vanhurskauteen ja hengellisyyteen?

3. ”Ja he rukoilivat Jeesusta” (3. Ne. 19:18)

Selvitä sitä, miksi nefiläiset opetuslapset rukoilivat Jeesusta (3. Ne. 19:18, 24–25,
30) siten, että pyydät luokan jäseniä lukemaan kohdan 3. Ne. 19:22. Voit myös
lukea seuraavat vanhin Bruce R. McConkien sanat:

”Ainoat pyhien kirjoitusten tapaukset, joissa rukoukset osoitettiin suoraan Pojalle,
olivat niinä kertoina – ja juuri sen vuoksi! – jolloin Pyhä Olento ylösnousseena
seisoi rukoilijoiden edessä” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 osaa
[1966–1973], osa 2, s. 79).

Sano, että Jeesus itse rukoili Isää tässä tilanteessa (3. Ne. 19:19–24, 27–29, 31).
Meidän pitäisi osoittaa kaikki rukouksemme Isällemme taivaassa ja päättää ne
Jeesuksen Kristuksen nimessä.
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään myöhempien aikojen työtä koota Israel ja
perustaa Siion.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden
johdosta: 3. Ne. 16, 20 ja 21. Näissä luvuissa on ylösnousseen Vapahtajan
opetuksia nefiläisille. Näissä luvuissa Herra opettaa ja profetoi evankeliumin
palautuksesta ja Israelin huoneen kokoamisesta viimeisinä aikoina.

2. Lisälukemista: 3. Ne. 29–30; Morm. 5:9–24; 10. uskonkappale.

3. Kirjoita seuraavat kysymykset tauluun ennen oppitunnin alkua:

4. Jos käytät toimintaehdotusta huomion herättämiseksi, tuo luokkaan joitakin
seuraavista esineistä tai ne kaikki:

a. kuvat Jaakob siunaa poikansa (Evankeliumiaiheinen kuvasto 122), Joseph
Smith (62449; Evankeliumiaiheinen kuvasto 400) ja Poika kastetaan (62018)
tai Kaste (Evankeliumiaiheinen kuvasto 601)

b. Mormonin Kirja
c. lähetyssaarnaajan nimikyltti tai jokin muu lähetystyötä kuvaava esine
d. kuva itsestäsi ja perheestäsi.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Näytä esineitä, jotka olet tuonut luokkaan (ks. ”Valmistelut”, kohta 4). Selitä, että
jokainen näistä esineistä kuvaa tärkeää osaa tämänpäiväisessä oppiaiheessa. Pyydä
luokan jäseniä muistamaan nämä esineet oppiaiheen aikana ja etsimään seikkoja,
joilla esineet liittyvät 3. Nefin kirjan lukuihin 16, 20 ja 21.

Huomion 
herättäminen

Mikä on Israelin huone?

Miksi Israel hajotettiin?

Keitä ovat pakanat?

Mitä tekemistä pakanoilla on Israelin hajottamisen ja
kokoamisen kanssa?

Mitä on Israelin kokoaminen?

Mikä merkki on annettu osoittamaan, että Israelin 
kokoaminen myöhempinä aikoina on alkanut?

Mitä velvollisuuksia meillä kirkon jäseninä on Israelin
kokoamisessa?
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Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

1. Vapahtaja profetoi Israelin huoneen hajottamisesta.

Suuntaa luokan jäsenten huomio taulussa olevaan ensimmäiseen kysymykseen
(ks. ”Valmistelut”, kohta 3):

• Mikä on Israelin huone?

Selitä, että nimityksiä Israelin huone ja Israel käytetään Jaakobin jälkeläisistä.
Jaakobin nimi muutettiin Israeliksi (jos käytit toimintaehdotusta huomion
herättämiseksi, voit näyttää kuvaa Jaakobista siunaamassa poikiaan, kun selität
tätä kohtaa). Israelin huoneen jäsenistä puhutaan pyhissä kirjoituksissa Herran
liitonkansana (1. Ne. 15:14) ja liiton lapsina (3. Ne. 20:25–26). Nefiläiset olivat
Israelin huonetta, sillä he olivat Jaakobin pojan Joosefin jälkeläisiä (1. Ne. 5:14).

Selitä, että Vapahtaja profetoi Israelin hajottamisesta. Suuntaa sitten luokan
jäsenten huomio toiseen kysymykseen taulussa:

• Miksi Israel hajotettiin?

Kehota yhtä luokan jäsentä lukemaan ääneen kohta 3. Ne. 16:4. Kannusta
muita luokan jäseniä seuraamaan lukemista kirjoistaan ja etsimään vastausta
kysymykseen. Kun luokan jäsenet keskustelevat kysymyksestä, huolehdi siitä,
että he ymmärtävät, että Israelin huoneen jäsenet hajotettiin ”kaikkialle maan
päälle epäuskonsa tähden”.

2. Vapahtaja profetoi Israelin huoneen hengellisestä kokoamisesta.

Suuntaa luokan jäsenten huomio kolmanteen kysymykseen taulussa:

• Keitä ovat pakanat?

Selitä, että pyhissä kirjoituksissa nimitystä pakanat käytetään kuvaamaan joko
ihmisiä, jotka eivät olleet syntyneet Israelin huoneen jäseniksi, tai kansoista,
jotka ovat vailla evankeliumia. Tämän oppiaiheen luvuissa nimitys pakanat
viittaa kansoihin, joilla ei ole evankeliumia, vaikka noiden kansojen keskuu-
dessa saattaakin olla Jaakobin jälkeläisiä. 

Suuntaa luokan jäsenten huomio neljänteen kysymykseen taulussa:

• Mitä tekemistä pakanoilla on Israelin hajottamisen ja kokoamisen kanssa?

• Kehota yhtä luokan jäsentä lukemaan kohdat 3. Ne. 16:7–9 ja 21:1–5. Kannusta
muita luokan jäseniä seuraamaan lukemista kirjoistaan ja etsimään vastauksia
kysymykseen.

• Tähdennä Vapahtajan profetiaa, että pakanat olisivat osallisina Israelin hajotta-
misessa. Tähdennä myös profetiaa, että pakanoiden kautta Israel saisi viimein
palautetun evankeliumin ja se koottaisiin.

Suuntaa luokan jäsenten huomio viidenteen kysymykseen taulussa:

• Mitä on Israelin kokoaminen?

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista
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Kehota yhtä luokan jäsentä lukemaan kohdat 3. Ne. 16:4, 12 ja 20:10–13.
Kannusta muita luokan jäseniä seuraamaan lukemista omista kirjoistaan ja
etsimään vastauksia kysymykseen. Kun luokan jäsenet keskustelevat kysymyk-
sestä, huolehdi siitä, että he ymmärtävät seuraavaa:

Israel kootaan, kun ihmiset saavat todistuksen Lunastajasta ja Hänen palaute-
tusta evankeliumistaan ja liittyvät Hänen kirkkoonsa (jos käytit toimintaehdo-
tusta huomion herättämiseksi, voit tässä vaiheessa keskustelua ottaa esille
kuvan kasteesta).

Palautetun kirkon alkuvaiheissa Israelin kokoamista oli Herran käsky, että
Hänen kirkkonsa jäsenet liittyisivät pyhien joukkoon Pohjois- Amerikassa, joko
Missouriin, Illinoisiin tai Suolajärven laaksoon. Tulevaisuudessa on edessä
toinen ajallinen kokoaminen, kun Israelin huoneen jäsenet kootaan perintö-
maihinsa (ks. osa 3 tässä oppiaiheessa). Mutta se kokoaminen, jota nyt tapah-
tuu, on hengellistä kokoamista.

Presidentti Spencer W. Kimball selitti: ”’Israelin kokoaminen’ tapahtuu silloin
kun kaukaisten maiden ihmiset ottavat vastaan evankeliumin ja jäävät
synnyinmaahansa. Meksikolaisten israelilaisten kerääminen tapahtuu Meksi-
kossa, Skandinaviassa kootaan pohjoismaalaiset, saksalaisten kokoamispaikka
on Saksassa, polynesialaiset kootaan saarillaan, brasilialaiset Brasiliassa, 
argentiinalaiset Argentiinassa.” (”’Miksi te huudatte minulle: ”Herra, Herra!”
ettekä tee, mitä minä sanon’”, Valkeus, elokuu 1975, s. 33.)

Suuntaa luokan jäsenten huomio kuudenteen kysymykseen taulussa:

• Mikä merkki on annettu osoittamaan, että Israelin kokoaminen myöhempinä
aikoina on alkanut?

Kehota yhtä luokan jäsentä lukemaan kohdat 3. Ne. 21:2–7 ja 29:1–2. Kannusta
muita luokan jäseniä seuraamaan lukemista omista kirjoistaan ja etsimään
vastaus kysymykseen.

• Kuinka nefiläisten sanat ja teot ovat tulleet tiedoksi pakanoille? (Mormonin
Kirjan kääntämisen kautta. Jos käytit toimintaehdotusta huomion herättämi-
seksi, voit näyttää Mormonin Kirjaa tässä vaiheessa keskustelua.) Mikä osuus
Mormonin Kirjalla on Israelin kokoamisessa? (Voit esimerkiksi verrata kohtia
3. Ne. 16:4, 12 ja 20:10–13 kohtaan 1. Ne. 6:3–4 ja Mormonin Kirjan nimileh-
teen. Tähdennä ajatusta, että Mormonin Kirja kirjoitettiin kertomaan Herran
liitoista ja vakuuttamaan kaikki ihmiset siitä, että Jeesus on Kristus.)

• Herra puhui palvelijasta, joka auttaisi tuomaan esiin suuren ja ihmeellisen teon
eli Mormonin Kirjan (3. Ne. 21:9–10). Kuka oli tämä palvelija? (Joseph Smith.
Jos käytit toimintaehdotusta huomion herättämiseksi, voit näyttää kuvaa
Joseph Smithistä tässä vaiheessa keskustelua.)

Voit sanoa, että Joseph Smith oli Jaakobin kirjaimellinen jälkeläinen 
(2. Ne. 3:3–8, 11–12), vaikka hän asui pakanakansan keskuudessa. Hänen
työnsä evankeliumin palauttamisessa ja Mormonin Kirjan esiintuomisessa
täytti siten Herran lupauksen, että totuus on ”aikojen lopulla tuleva paka-
noille” (3. Ne. 16:7).

• Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan ääneen kohta 3. Ne. 16:11–12. Mitä Herra
lupasi tehdä sen jälkeen kun evankeliumin täyteys palautettaisiin pakanoiden
kautta? (Hän lupasi muistaa liittonsa Israelin huoneen kanssa.)
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• Liitto, jonka Herra lupasi muistaa, oli Aabrahamin liitto (3. Ne. 20:25, 27, 29;
21:4; Morm. 5:20). Mitkä ovat Aabrahamin liiton siunaukset ja velvollisuudet?
(Ks. 1. Moos. 17:1–8; KH Aabr. 2:6, 9–11.)

• Mitä tapahtuu niille pakanoille, jotka tekevät parannuksen ja palaavat Jumalan
luo? (Ks. 2. Ne. 30:2; 3. Ne. 16:13; 21:6, 22. Kaikki ne, jotka tekevät parannuksen
ja tulevat Herran luo kasteen kautta, luetaan Hänen liitonkansaansa kuuluviksi.)

Presidentti Joseph Fielding Smith sanoi: ”Jokaisesta ihmisestä, joka ottaa vastaan
evankeliumin, tulee Israelin huoneen jäsen. Toisin sanoen heistä tulee valitun
suvun jäseniä eli Aabrahamin lapsia Iisakin ja Jaakobin kautta, joille lupaukset
annettiin. Suuri enemmistö niistä, joista tulee kirkon jäseniä, on Aabrahamin
kirjaimellisia jälkeläisiä Efraimin, Joosefin pojan, kautta. Niiden, jotka eivät ole
Aabrahamin ja Israelin kirjaimellisia jälkeläisiä, täytyy tulla sellaisiksi, ja kun
heidät kastetaan ja konfirmoidaan, heidät oksastetaan puuhun ja he ovat perillisinä
oikeutettuja kaikkiin oikeuksiin ja etuoikeuksiin.” (Pelastuksen oppeja, toim. Bruce
R. McConkie, 3 osaa [1979–1982], osa 3, s. 219.)

Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan seitsemäs kysymys taulusta:

• Mitä velvollisuuksia meillä kirkon jäseninä on Israelin kokoamisessa?

Anna luokan jäsenille tilaisuus vastata kysymykseen. Voit myös esittää seuraa-
van kysymyksen keskustelun rohkaisemiseksi. Jos käytit toimintaehdotusta
huomion herättämiseksi, voit näyttää valokuvaa ja lähetyssaarnaajan nimi-
kylttiä (tai muuta esinettä) tässä vaiheessa keskustelua.

• Kirkon tehtävä on kutsua kaikkia ihmisiä Kristuksen tykö. Me suoritamme
tämän tehtävän saarnaamalla evankeliumia, lunastamalla kuolleet ja tekemällä
pyhät täydellisiksi. Miten kirkon tehtävä liittyy Israelin kokoamiseen?

3. Vapahtaja profetoi Israelin huoneen ajallisesta kokoamisesta.

• Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan ääneen kohdat 3. Ne. 16:16 ja 20:14.
Minkä erityisen lupauksen Herra antoi nefiläisille näiden jakeiden mukaan?
(He saisivat Amerikan maan perintöosakseen. Ks. myös 2. Ne. 1:5–7.) Mitä
velvollisuuksia tähän lupaukseen liittyy? (Ks. Enos 1:10; Et. 2:8–9.)

• Pyydä luokan jäseniä lukemaan vuorotellen jakeet kohdasta 3. Ne. 21:22–29.
Mitä tässä perintömaassa näiden jakeiden perusteella tapahtuu viimeisinä
päivinä? (Sinne rakennetaan Uuden Jerusalemin kaupunki.)

Sano, että myös alkuperäinen Jerusalemin kaupunki saadaan takaisin (3. Ne.
20:29–34). Juutalaiset saavat tämän maan perintöosakseen.

• Vapahtaja sanoi, että Hän kokoaisi kansansa ja perustaisi Siioninsa heidän
keskelleen (3. Ne. 21:1). Vaikka nimitys Siion tarkoittaakin usein tiettyä paikkaa,
se on myös sydämen ja mielen tila. Kuinka Siionia kuvaillaan pyhissä kirjoi-
tuksissa? (Ks. esimerkiksi kohdat LK 97:21 ja KH Moos. 7:18–19.) Kuinka me
voimme aloittaa Siionin perustamisen koteihimme, seurakuntiimme ja 
vaarnoihimme?

Oppiaiheen päätös Muistuta luokan jäseniä siitä, että viimeisinä päivinä nimitys Israelin huone
tarkoittaa kaikkia niitä, jotka tekevät parannuksen, seuraavat Jeesusta Kristusta ja
saavat kasteen Hänen kirkkoonsa. Kannusta luokan jäseniä elämään niin, että he
ovat kelvollisia olemaan Herran liitonkansan jäseniä. Todista Hengen johdatuk-
sen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä saamaan vilpitön halu tutkia profeettojen sanoja.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. 3. Ne. 22; 23:1–5. Vapahtaja lainaa joitakin Israelin huonetta viimeisinä
päivinä koskevia Jesajan profetioita. Hän käskee kansan tutkia Jesajan ja
muiden profeettojen sanoja.

b. 3. Ne. 23:6–14; 24; 25. Vapahtaja käskee kansan lisätä aikakirjoihinsa 
joitakin Samuel Laamanilaisen ja Malakian sanoja.

c. 3. Ne. 26. Vapahtaja selittää kaiken alusta siihen aikaan asti, kun Hän tulee
takaisin kirkkaudessaan.

2. Lisälukemista: Jes. 54; Mal. 3.

3. Jos käytössäsi on kuva Kristus pyytää aikakirjoja (Evankeliumiaiheinen kuvasto
323), valmistaudu käyttämään sitä oppiaiheessa.

4. Jos käytät toimintaehdotusta huomion herättämiseksi, pyydä yhtä tai useam-
paa Alkeisyhdistyksen lasta tai yhtä tai useampaa luokan jäsentä valmistautu-
maan laulamaan laulu ”Tutki ja rukoile” (Lasten laulukirja, s. 66). Tai voit 
valmistautua soittamaan laulun nauhalta tai pyytää yhtä luokan jäsentä
valmistautumaan lukemaan laulun sanat.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Kirjoita tauluun seuraavat sanat: Tutki ja rukoile.

Pyydä tehtävän saaneita lapsia tai aikuisia laulamaan tai lukemaan laulu ”Tutki
ja rukoile”. Pyydä luokan jäseniä kuuntelemaan tarkoin ja pohtimaan laulun
sanomaa ja sitä, miten se liittyy pyhien kirjoitusten tutkimiseemme.

Kun laulu on esitetty, selitä, että tämä oppiaihe havainnollistaa, kuinka Vapahtaja
käytti pyhiä kirjoituksia opettaakseen arvokkaita totuuksia. Kun me tutkimme
pyhiä kirjoituksia ja rukoilemme niiden johdosta, me opimme ymmärtämään
paremmin nämä totuudet.

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista

Huomion 
herättäminen
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1. Vapahtaja lainaa joitakin Israelin huonetta koskevia Jesajan profetioita.

Keskustelkaa kohdasta 3. Ne. 22; 23:1–5. Kehota luokan jäseniä lukemaan valitut
jakeet ääneen. Selitä, että luvussa 22 kerrotaan, että Vapahtaja lainasi Jesajan
opetuksista kokonaisen luvun (Jes. 54), joka koski Siionin kirkkautta myöhem-
pinä aikoina.

• Jesaja kehotti Israelin huonetta tekemään avaraksi telttansa sijan ja pidentä-
mään köysiään ja vahvistamaan vaarnojaan (3. Ne. 22:2). Minkä vertauskuvia
teltta ja vaarnat ovat? (Ks. seuraava lainaus.) Mitähän mahtaa tarkoittaa teltan
sijan avaraksi tekeminen ja vaarnojen vahvistaminen?

Presidentti Ezra Taft Benson sanoi:

”Profeetat vertasivat myöhempien aikojen Siionia suureen telttaan, joka sulkee
sisäänsä koko maailman. Teltta pysyi pystyssä vaarnoihin kiinnitettyjen
köysien avulla. Nuo vaarnat ovat tietenkin määrättyjen maantieteellisten aluei-
den organisaatioita kaikkialla maailmassa. Israelia kootaan paraikaa Siionin eri
vaarnoihin. – –

– – Vaarnat ovat pyhien linnana sekä näkyviä että näkymättömiä vihollisia
vastaan. Linna on pappeuskanavien kautta annettu ohjaus, joka vahvistaa
todistusta ja edistää perheykseyttä ja yksityistä vanhurskautta.” (”’Vahvista
vaarnasi’”, Valkeus, elokuu 1991, s. 3, 4.)

• Miten me yksilöinä ja perheinä voimme varmistua siitä, että vaarnamme ovat
pakopaikkana ja turvana pahuutta vastaan?

• Kuinka Jesaja kuvaili Herran ja Israelin huoneen välistä suhdetta? (Ks. 3. Ne.
22:4–10. Hän kuvaili Herraa aviomieheksi ja Israelia vaimoksi.) Mitä tämä
kuvaus voi opettaa meille Herran omistautumisesta kansalleen?

Vanhin Jeffrey R. Holland opetti: ”Kielikuva Jehovasta sulhasena ja Israelista
morsiamena on yksi pyhissä kirjoituksissa yleisimmin esiintyviä kielikuvia, jota
Herra ja Hänen profeettansa käyttävät kuvatessaan jumaluuden ja liiton
lapsien välistä suhdetta. – – Kristus on ollut toisinaan oikeutetusti vihainen
Israelin luopumuksesta, mutta se on ollut aina lyhytkestoista ja väliaikaista –
’pieni hetki’. Laupeus ja armo palaavat aina ja säilyvät mitä vakuuttavimmalla
tavalla. Vuoret ja kukkulat voivat kadota. Suurten merien vedet voivat kuivua.
– – Mutta liitonkansa ei koskaan menetä Herran ystävällisyyttä ja rauhaa.
Hän on vannonut taivaallisen valan, että Hän ei ole heille vihainen ikuisesti.”
(Christ and the New Covenant [1997], s. 290.)

• Kuinka Herra kuvaili paikkaa, johon Israelin huone koottaisiin viimeisinä
päivinä? (Ks. 3. Ne. 22:11–12; ks. myös Ilm. 21:18–21.) Mitä luvataan niille,
jotka elävät tässä paikassa? (Ks. 3. Ne. 22:13–17.) Kuinka nämä lupaukset voivat
vahvistaa ahdistettuja?

• Lainattuaan näitä profetioita Jeesus sanoi kansalle: ”Teidän pitäisi tutkistella
näitä asioita” (3. Ne. 23:1). Miten pyhien kirjoitusten tutkistelu eroaa niiden
lukemisesta?

Vanhin Henry B. Eyring sanoi: ”Me vaalimme Jumalan sanaa, emme ainoas-
taan lukemalla pyhien kirjoitusten sanoja vaan myös tutkimalla niitä. Voimme
saada enemmän ravintoa pohtimalla muutamaa sanaa antaen Pyhän Hengen
tehdä niistä meille aarteita kuin käymällä nopeasti ja ylimalkaisesti läpi 
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kokonaisia pyhien kirjoitusten lukuja.” (”’Ruoki minun lampaitani’”, Valkeus,
tammikuu 1998, s. 86.)

• Kuinka teitä on siunattu, kun olette tutkineet pyhiä kirjoituksia? (Voit pyytää
luokan jäseniä kertomaan kokemuksista, jolloin tietty pyhien kirjoitusten
kohta on antanut heille innoitusta tai muuttunut merkittäväksi vastaukseksi
henkilökohtaiseen ongelmaan.)

• Miksi oli tärkeää, että kansa merkitsi muistiin Vapahtajan sanat? 
(Ks. 3. Ne. 23:3–5.)

• Vapahtaja antoi kansalle käskyn: ”Tutkikaa profeettoja, sillä monet todistavat
näistä asioista” (3. Ne. 23:5). Mistä profeetat todistavat? Kuinka muinaisten ja
nykyisten profeettojen todistukset ovat vahvistaneet teitä?

2. Vapahtaja käskee kansan lisätä kirjoituksia aikakirjoihinsa.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta 3. Ne. 23:6–14; 24; 25 ja keskustelkaa niistä.
Selitä, että käskettyään kansan kirjoittaa opettamansa asiat Jeesus jatkoi opetta-
malla kansalle muita pyhiä kirjoituksia. Jos käytät kuvaa Jeesuksesta pyytämässä
aikakirjoja, ota se nyt esille.

• Jeesus käski nefiläisiä lisäämään aikakirjoihinsa Samuel Laamanilaisen profe-
tian. Tässä profetiassa Samuel sanoi, että ”monet pyhät nousevat kuolleista,
ilmestyvät monille ja palvelevat heitä” (3. Ne. 23:6–13). Miksi tämä erityinen
profetia oli mielestänne tärkeä? (Mahdollisia vastauksia: Samuelin profetian
täyttyminen todisti ylösnousemuksen todellisuudesta.)

• Mitä Jeesus käski kansan tehdä käskettyään sitä kirjoittamaan Samuelin profe-
tian? (Ks. 3. Ne. 23:14.) Millä erityisillä keinoilla me voimme opettaa tehok-
kaammin Vapahtajan sanoja?

• Jeesus käski myös kansan kirjoittaa joitakin profeetta Malakian sanoja (3. Ne.
24:1). Miksi Malakian sanat puuttuivat nefiläisten aikakirjoista? (Malakia oli
Vanhan testamentin profeetta, jonka sanoja ei ollut vaskilevyissä siitä syystä,
että hän eli vasta lähes 200 vuotta Lehin Jerusalemista lähdön jälkeen.)

• Mitkä Malakian opetukset ovat meille erityisen tärkeitä? (Pyydä luokan jäseniä
lukemaan kohdat 3. Ne. 24:1, 8–18 ja 25:1–6, joista löytyy vastauksia tähän
kysymykseen. Voit jakaa luokan neljään ryhmään. Pyydä kutakin ryhmää etsi-
mään yksi seuraavista kohdista ja kertomaan, mitä Malakia opetti. Keskustelkaa
sitten kohdista seuraavien ohjeiden mukaan.)

a. 3. Ne. 24:1; vrt. Mal. 3:1. Mikä on sanansaattaja, joka lähetään valmistamaan
tietä Herran toiseen tulemiseen? (Ks. LK 45:9. Palautettu evankeliumi, joka
sisältää taivaallisten sanansaattajien palauttamat avaimet ja valtuudet.) Millä
tavoin Joseph Smithiä voidaan pitää viimeisen armotalouden sanansaatta-
jana?

b. 3. Ne. 24:8–12; vrt. Mal. 3:8–12. Mitä siunauksia näissä jakeessa luvataan
niille, jotka maksavat kymmenykset ja muut lahjoitukset? Kuinka teitä on
siunattu, kun te olette maksaneet kymmenykset ja muut lahjoitukset?

c. 3. Ne. 24:13–18; vrt. Mal. 3:13–18. Miksi on ihmisiä, jotka uskovat, että
”Jumalan palveleminen on turhaa”? (Ks. 3. Ne. 24:14–15.) Kuinka
me voimme pysyä lujina uskossamme silloinkin, kun pahuus näyttää
menestyvän?

d. 3. Ne. 25:1–6; vrt. Mal. 3:19–24. Mitä tarkoittaa se, ettei meistä jää juurta
eikä oksaa? (Juuret voivat kuvata vanhempiamme ja esivanhempiamme ja
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oksat lapsiamme ja jälkeläisiämme. Jotta meidät voitaisiin yhdistää 
juuriimme ja oksiimme, meidän on saatava temppelitoimitukset.) Kenet
Herra sanoi lähettävänsä ennen toista tulemistaan? Milloin ja missä Elia
palasi? (Ks. LK 110:13–16.) Mitä avaimia hän palautti? (Sinetöimisvaltuuden
avaimet, jonka avulla meidät voidaan yhdistää esivanhempiimme ja jälkeläi-
siimme.)

3. Vapahtaja selittää kaiken alusta asti.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta 3. Ne. 26 ja keskustelkaa niistä.

• Mistä syystä Vapahtaja opetti nefiläisille Malakian profetiat? (Ks. 3. Ne. 26:2.)
Mitkä Malakian opetuksista ovat olleet erityisen merkittäviä teille?

• Mitä Vapahtaja opetti kansalle puhuttuaan Malakian profetioista? (Ks. 3. Ne.
26:1, 3–5.) Miksi meidän pitäisi opettaa evankeliumia ”alusta asti” niin kuin
Jeesus teki?

• Mormon otti aikakirjaansa vain vähäisemmän osan siitä, mitä Jeesus opetti
kansalle (3. Ne. 26:8). Miten vain tämän pienen osan saaminen koettelee usko-
amme? Kuinka me voimme saada suurempia asioita? (Ks. 3. Ne. 26:9.)

Presidentti Spencer W. Kimball sanoi: ”Monet ihmiset ovat kysyneet minulta
vuosien kuluessa: ’Milloin luulet meidän saavan loput Mormonin Kirjan aika-
kirjoista?’ Ja minä olen sanonut: ’Kuinka moni seurakuntalaisista haluaisi lukea
levyjen sinetöidyn osan?’ Ja melkein aina vastaus on sataprosenttinen. Ja sitten
minä kysyn samalta seurakunnalta: ’Kuinka moni teistä on lukenut sen osan,
joka on avattu meille?’ Ja on monia, jotka eivät ole lukeneet Mormonin Kirjaa,
sinetöimätöntä osaa. Aika usein me odotamme jotakin mahtavaa, saavuttama-
tonta. Olen tavannut monia ihmisiä, jotka haluavat elää korkeampien lakien
mukaan, vaikka he eivät elä vähäisempienkään lakien mukaan.” (The Teachings
of Spencer W. Kimball, toim. Edward L. Kimball [1982], s. 531–532.)

• Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan kohta 3. Ne. 26:14, 16. Mitä nämä jakeet
kertovat Vapahtajan suhtautumisesta lapsiin?

• Kuinka ne nefiläiset, jotka olivat todistaneet nämä tapahtumat, kohtelivat
toisiaan? (Ks. 3. Ne. 26:19–21.) Kuinka me voimme noudattaa heidän esimerk-
kiään avioliitossamme, perheessämme, seurakunnassamme ja vaarnassamme?

Oppiaiheen päätös Selitä, että Vapahtaja näytti meille pyhien kirjoitusten merkityksen lainaamalla
niitä, käskemällä kansaa tutkimaan niitä ja lisäämällä niihin kirjoituksia. Kun me
tutkimme pyhiä kirjoituksia ja rukoilemme niiden johdosta, me ymmärrämme
niitä syvemmin ja kykenemme opettamaan niitä tehokkaammin muille.

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään Jeesuksen Kristuksen evankeliumin 
perusopit ja opettaa heille, että evankeliumin mukaan eläminen on ainoa 
tie totiseen ja ikuiseen onneen.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden
johdosta:

a. 3. Ne. 27. Vapahtaja käskee kahtatoista nefiläistä opetuslastaan nimittämään
kirkon Hänen nimensä mukaan. Hän selittää evankeliuminsa.

b. 3. Ne. 28. Yksi kerrallaan Vapahtaja suo kahdelletoista nefiläiselle opetus-
lapselleen heidän sydämensä toiveen. Kolme opetuslapsista haluaa ja saa
voiman jäädä maan päälle saarnaamaan evankeliumia siihen asti kun
Vapahtaja palaa kirkkaudessaan.

c. 4. Ne. 1. Koko kansa kääntyy ja perustaa täydellisen rauhan yhteiskunnan.
Monta vuotta myöhemmin suurin osa kansasta sortuu epäuskoon ja hylkää
evankeliumin.

2. Lisälukemista: LK 39:1–6.

3. Jos kuva Kristus kolmen nefiläisen kanssa (Evankeliumiaiheinen kuvasto 324)
on käytössäsi, valmistaudu käyttämään sitä oppiaiheessa.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Kirjoita tauluun mormonikirkko. Pyydä luokan jäseniä miettimään hiljaa mieles-
sään, mitä he ajattelevat tästä nimityksestä. Lue sitten seuraavat presidentti Boyd
K. Packerin sanat:

”Toiset puhuvat meistä mormoneina. Minua ei häiritse, vaikka he käyttävätkin
tätä nimitystä. Toisinaan olemme kuitenkin itse taipuvaisia puhumaan ’mormo-
nikirkosta’. Mielestäni se ei ole paras tapa toimia.” (”’Rauhaa rakastavia Kristuksen
seuraajia’”, Valkeus, joulukuu 1998, s. 19.)

• Miksi paras tapa toimia ei ole kutsua itseämme ”mormonikirkoksi”?

”Ensimmäinen presidenttikunta on kehottanut meitä ’pitämään mielessä,
että tämä on Jeesuksen Kristuksen Kirkko; pyydämme teitä korostamaan tätä
asiaa ollessanne tekemisissä muiden kanssa. – – Mielestämme joitakuita saattaa
eksyttää se, että käytämme liian usein nimitystä ”mormonikirkko”.’”
(”’Rauhaa rakastavia Kristuksen seuraajia’”, Valkeus, joulukuu 1998, s. 19)

Pyyhi taulusta sana mormonikirkko. Kerro luokan jäsenille, että 3. Nefin kirjan
luvussa 27 on Jeesuksen ohjeet Hänen nefiläisille opetuslapsilleen kirkkonsa
nimestä.

Huomion 
herättäminen
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”Tämä on minun 
evankeliumini”
3. Ne. 27–30; 4. Ne.
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Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

1. Vapahtaja käskee nefiläisiä opetuslapsiaan nimittämään kirkkonsa Hänen
nimensä mukaan. Hän selittää evankeliuminsa.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta 3. Ne. 27 ja keskustelkaa niistä.

• Jeesuksen nefiläiset opetuslapset olivat yhdessä voimallisesti rukoilemassa ja
paastoamassa, kun Jeesus tuli heidän luokseen ja kysyi: ”Mitä te tahdotte
minun antavan teille?” (3. Ne. 27:1–2.) Mitä opetuslapset pyysivät Häneltä?
(Ks. 3. Ne. 27:3.) Miten Hän vastasi heidän kysymykseensä? (Ks. 3. Ne. 27:4–9.)

• Herra on käskenyt, että Hänen palautettu kirkkonsa aivan kuten Hänen kirk-
konsa nefiläisten keskuudessa nimettäisiin Hänen nimensä mukaan (LK 115:4).
Miksi meidän on tärkeää muistaa, että kirkkoa nimitetään Jeesuksen Kristuksen
nimen mukaan?

• Jeesus sanoi: ”Mitä ikinä siis teette, se tehkää minun nimessäni” (3. Ne. 27:7).
Mitä me teemme Kristuksen nimessä? (Luokan jäsenten vastausten lisäksi voit
lukea seuraavan lainauksen.)

Presidentti Boyd K. Packer sanoi:

”Jokainen rukouksemme lausutaan Hänen nimessään. Jokainen toimitus
tehdään Hänen nimessään. Jokainen kastaminen, konfirmoiminen, siunaami-
nen, asettaminen, jokainen saarna, jokainen todistus päätetään Hänen pyhässä
nimessään. Juuri Hänen nimessään me parannamme sairaita ja teemme muita
ihmetekoja, joista emme puhu, emme voi puhua.

Sakramentissa me otamme päällemme Kristuksen nimen. Teemme liiton muis-
taa Hänet ja pitää Hänen käskynsä. Hän on läsnä kaikessa, mihin uskomme.”
(”’Rauhaa rakastavia Kristuksen seuraajia’”, Valkeus, joulukuu 1998, s. 20.)

• Jeesus opetti, että sen lisäksi, että kirkko tulee nimittää Hänen nimensä 
mukaisesti, se on rakennettava Hänen evankeliumilleen. Hän sanoi: ”Siinä
tapauksessa, että kirkko on rakennettu minun evankeliumilleni, Isä ilmaisee
siinä omat tekonsa” (3. Ne. 27:10). Mitä ovat Isän teot? (Ks. vastauksia kohdista
3. Ne. 21:1–9, 24–29 ja KH Moos. 1:39.) Miten olette nähneet näitä tekoja
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa?

Sano, että todistaessaan myöhempien aikojen pyhät sanovat usein tietävänsä,
että evankeliumi on tosi. Pyydä luokan jäseniä miettimään mielessään, kuinka he
vastaisivat, jos heidän sanottuaan ”Tiedän, että evankeliumi on totta” heiltä
kysyttäisiin: ”Mikä on evankeliumi?”

Kirjoita tauluun ”Tämä on minun evankeliumini”. Selitä, että sanottuaan, että
Hänen kirkkonsa on rakennettava Hänen evankeliumilleen, Jeesus antoi opetus-
lapsilleen tiivistetyn mutta kattavan määritelmän evankeliumistaan. Pyydä
luokan jäseniä lukemaan vuorotellen jakeet kohdasta 3. Ne. 27:13–22 ja etsimään
Jeesuksen Kristuksen evankeliumin eri kohdat. Voit pyytää yhtä luokan jäsentä
kirjoittamaan vastaukset tauluun. Mahdollisia vastauksia on seuraavassa:

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista
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a. Jeesus alistui Isän tahtoon (3. Ne. 27:13)
b. sovitus (3. Ne. 27:14)
c. ylösnousemus (3. Ne. 27:14–15)
d. tuomio (3. Ne. 27:14–15)
e. parannus (3. Ne. 27:16, 19–20)
f. kaste (3. Ne. 27:16, 20)
g. usko Jeesukseen Kristukseen (3. Ne. 27:19)
h. Pyhän Hengen lahja (3. Ne. 27:20)
i. kestäminen loppuun asti (3. Ne. 27:16–17, 19)

• Mitä Vapahtaja lupasi niille, jotka elävät Hänen evankeliuminsa mukaan?
(Ks. 3. Ne. 27:21–22.)

• Jeesus kysyi opetuslapsiltaan: ”Millaisia miehiä teidän siis tulisi olla?” Mitä
tähän kysymykseen vastattiin? (Ks. 3. Ne. 27:27. Pyydä luokan jäseniä mietti-
män mielessään, miten he voisivat olla enemmän Vapahtajan kaltaisia.)

2. Vapahtaja toteuttaa kahdentoista opetuslapsensa toiveen. Kolme 
opetuslasta haluaa jäädä maan päälle Hänen toiseen tulemiseensa asti.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta 3. Ne. 28 ja keskustelkaa niistä. Selitä, että ennen
kuin Vapahtaja palasi Isänsä luo, Hän puhui opetuslapsilleen yksi kerrallaan ja
kysyi, mitä kukin toivoi Häneltä. Yhdeksän pyysi, että heidän palvelustyönsä
päättyisi, kun he saavuttaisivat tietyn iän ja että he voisivat sitten päästä nopeasti
Hänen luokseen Hänen valtakuntaansa. Kolme muuta epäröi ilmaista toivettaan
mutta Vapahtaja tunsi heidän ajatuksensa (3. Ne. 28:1–5). Jos käytät kuvaa Jeesus
kolmen nefiläisen kanssa, ota se nyt esille.

• Mitä kolme viimeistä nefiläistä opetuslasta toivoi? (Ks. 3. Ne. 28:7–9. He halusi-
vat jäädä maan päälle ja tuoda sieluja Kristuksen luo maailman loppuun asti.)
Jeesus sanoi, että nämä opetuslapset olivat autuaampia toiveensa tähden
(3. Ne. 28:7). Mitä me voimme oppia näistä sanoista? (Ks. LK 15:6; 16:6;
18:10–16.)

• Vastauksena pyyntöönsä kolme opetuslasta kirkastettiin eli heidän ruumiinsa
muutettiin sellaisiksi, että ”he saattoivat nähdä sitä, mikä Jumalan on” 
(3. Ne. 28:13–15). Mitä kertomus kohdassa 3. Ne. 28 opettaa muutetuista olen-
noista? (Ks. 3. Ne. 28:7–40 ja seuraava luettelo. Voit jakaa luokan kolmeen
ryhmään ja pyytää ensimmäistä ryhmää lukemaan jakeet 7–17, toista ryhmää
lukemaan jakeet 18–28 ja kolmatta ryhmää lukemaan jakeet 29–40. Pyydä
kutakin ryhmää raportoimaan siitä, mitä näissä jakeissa opetetaan muutetuista
olennoista.)

a. Muutetut olennot eivät koskaan maista kuolemaa tai koe kuoleman tuskia
(3. Ne. 28:7–8, 38).

b. Kun Vapahtaja tulee kirkkaudessaan, heidät ”silmänräpäyksessä siirretään
kuolevaisuudesta kuolemattomuuteen” (3. Ne. 28:8).

c. He eivät koe tuskaa eivätkä murhetta lukuun ottamatta murhetta maailman
syntien tähden (3. Ne. 28:9, 38).

d. He auttavat ihmisiä kääntymään Herraan (3. Ne. 28:9, 18, 23, 29–30).
e. Heitä ei voi surmata eikä vahingoittaa millään tavalla (3. Ne. 28:19–22).
f. Saatana ei voi kiusata heitä eikä hänellä ole mitään valtaa heihin 

(3. Ne. 28:39).
g. He jäävät muutettuun tilaansa tuomiopäivään asti, jolloin he saavat ylös-

nousemuksen ja pääsevät Jumalan valtakuntaan (3. Ne. 28:40).
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Huom.: Kolmesta muutetusta nefiläisestä liikkuu usein erilaisia tarinoita.
Kirkon jäsenten tulee varoa hyväksymästä tai kertomasta edelleen näitä 
tarinoita. Niistä ei pidä keskustella luokassa.

3. Monen vuoden rauhan jälkeen suurin osa kansasta sortuu epäuskoon
ja hylkää evankeliumin.

Lukekaa valitut jakeet 4. Nefin kirjasta ja keskustelkaa niistä. Selitä, että lyhyt
4. Nefin kirja sisältää Mormonin lyhennelmän noin 300 vuoden historiasta.
Historian kirjoittajina oli alun perin neljä miestä: Nefi, joka oli yksi Vapahtajan
kahdestatoista nefiläisestä opetuslapsesta, Nefin poika Aamos sekä Aamoksen
pojat Aamos ja Ammaron. Kirjan alkuosassa kuvaillaan suuren vanhurskauden ja
onnen aikaa ja loppuosa kertoo kansan sortumisesta jumalattomuuteen.

Aloita keskustelu 4. Nefin kirjasta pyytämällä luokan jäseniä lukemaan vuorotel-
len jakeet kohdasta 4. Ne. 1:1–18. Pyydä heitä etsimään näissä jakeissa kuvatun
kansan piirteitä. Kirjoita piirteet tauluun, kun luokan jäsenet mainitsevat ne.

• Moneen vuoteen Jeesuksen käynnin jälkeen kansan keskuudessa ei ollut riitaa
(4. Ne. 1:2, 4, 13, 15–18). Miksi riitaa ei ollut? (Ks. 4. Ne. 1:15.) Kuinka meistä voi
tulla 4. Nefissä kuvatun vanhurskaan kansan kaltaisia? Miten meidän tulee
toimia, että Jumalan rakkaus voi asua sydämessämme?

Presidentti Gordon B. Hinckley sanoi: ”Jotta maailma tulisi paremmaksi,
rakkauden täytyy saada aikaan muutos [sydämessämme]. Se voi tapahtua, kun
me katsomme itsemme ulkopuolelle ja annamme rakkautemme Jumalalle ja
muille ihmisille ja teemme sen kaikesta sydämestämme, kaikesta sielustamme
ja kaikesta mielestämme.” (”’Ja suurin niistä on rakkaus’”, Valkeus, elokuu 1984,
s. 5.)

• Tämän rauhan kauden aikana ei ollut mitään -laisia (4. Ne. 1:17). Mitä tällä
tarkoitetaan? (Ks. 4. Ne. 1:2–3, 15–17.) Mitkä nykyajan ongelmat johtuvat siitä,
että ihmiset erotellaan ryhmiin? Miten evankeliumi voi auttaa meitä olemaan
yhtä erilaisuudestamme huolimatta?

• Mikä sai aikaan tämän pitkän rauhan aikakauden päättymisen? (Pyydä luokan
jäseniä silmäilemään kohtaa 4. Ne. 1:20–46, jossa on vastauksia tähän kysy-
mykseen. Tee vastauksista yhteenveto tauluun. Joitakin mahdollisia vastauksia
on seuraavassa.)

a. erottuminen ryhmiksi ja luokkajaon syntyminen (4. Ne. 1:20, 26, 35)
b. rikkauden aiheuttama ylpeys ja ahneus (4. Ne. 1:23–25, 41, 43; ks. myös

3. Ne. 27:32)
c. kirkot, jotka väittivät tuntevansa Kristuksen mutta kielsivät suurimman osan

Hänen evankeliumistaan (4. Ne. 1:26–29, 34)
d. kirkot, jotka rakennettiin hyödyn tavoittelemiseksi (4. Ne. 1:26–29, 41)
e. sydämen paatumus (4. Ne. 1:31)
f. Kristuksen seuraajien vainoaminen (4. Ne. 1:29–34)
g. vanhemmat opettivat lapsiaan olemaan uskomatta Kristukseen (4. Ne. 1:38)
h. vanhemmat opettivat lapsensa vihaamaan (4. Ne. 1:39)
i. salaliitot (4. Ne. 1:42, 46)

• Kohdassa 4. Ne. 1:40–46 kuvaillut asenteet ja teot johtivat nefiläisten tuhoon.
Miksi on tärkeää, että me tutkimme tätä kertomusta?
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Oppiaiheen päätös Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan ääneen Herran lupaukset kohdasta 
3. Ne. 27:10, 22, 28–29. Sano, että kun kansa pysyi uskollisena evankeliumille,
ei ”voinut olla onnellisempaa kansaa” (4. Ne. 1:16).

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 

oppiaiheessa toista tai kumpaakin näistä ehdotuksista.

1. Suhtautuminen vainoon

• Kuinka Jeesuksen kansa reagoi, kun sitä vainottiin? (Ks. 4. Ne. 1:34.) Kuinka
tällainen suhtautuminen osoittaa, että he olivat todella Jeesuksen kansaa? (Ks.
3. Ne. 12:10–12, 38–39.) Kuinka meidän tulee suhtautua, kun meitä vainotaan?

Presidentti Gordon B. Hinckley sanoi: ”Kohdelkaamme rakkaudella ja lempeäs-
ti niitä, jotka solvaavat meitä – –. Yrittäkäämme voittaa paha hyvällä Kristuk-
sen hengessä, joka kehotti meitä kääntämään toisenkin posken.” (”Kohdel-
kaamme kaikkia rakkaudella ja lempeästi”, Valkeus, huhtikuu 1983, s. 154.)

2. Ajatuksia kohdasta 3. Ne. 29–30

Keskustelkaa kohdasta 3. Ne. 29–30. Luvussa 29 opetetaan, millainen suhde on
Mormonin Kirjan esiintulon ja Herran Israelin kanssa solmiman liiton toteutumi-
sen välillä (3. Ne. 29:1–4, 8–9). Luvussa 30 on sanat, jotka Herra käski Mormonin
kirjoittaa myöhempien aikojen pakanoille.
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä huomaamaan, miten tärkeää on elää evankeliumin periaat-
teiden mukaan maailmassa lisääntyvästä jumalattomuudesta huolimatta.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden
johdosta:

a. Morm. 1. Mormon saa poikasena vastuun pyhistä aikakirjoista. Jumalatto-
muus vallitsee kaikkialla maassa, mutta Mormon on vanhurskas. Vapahtaja
käy hänen luonaan, mutta häntä kielletään saarnaamasta kansalle.

b. Morm. 2; 3:1–6. Mormonista tulee nefiläisarmeijoiden johtaja, ja hän johtaa
nefiläiset moniin taisteluihin laamanilaisia vastaan. Nefiläiset kärsivät taiste-
lussa jumalattomuutensa vuoksi. Mormon hakee Nefin levyt ja jatkaa niiden
kirjoittamista. Lopulta Mormon kieltäytyy johtamasta nefiläisiä heidän
jumalattomuutensa tähden.

c. Morm. 3:17–22; 5:8–24. Mormon puhuu myöhempien aikojen ihmisille
selittäen lyhentämiensä ja kirjoittamiensa aikakirjojen tarkoitusta.

d. Morm. 4; 5:1–7; 6; Moro. 9. Nefiläiset jatkavat taistelua laamanilaisten
kanssa. Mormon suostuu johtamaan jälleen kerran armeijoita. Hän ottaa
aikakirjat Siimin kukkulasta ja kätkee ne Kumoran kukkulaan. Viimeisessä
suuressa taistelussa kaikki muut nefiläiset paitsi 24 heistä saavat surmansa.

2. Jos käytössäsi on video Mormonin Kirja – Kuvanauhoitteita (56911 130), valmis-
taudu näyttämään viiden minuutin esitys ”Voi teitä kaunoisia!”. Ellei videota
ole käytössäsi, valmistaudu näyttämään kuva Mormon jättää jäähyväiset
kerran suurelle kansalle (62043; Evankeliumiaiheinen kuvasto 319) ja pyydä
yhtä luokan jäsentä lukemaan ääneen kohta Morm. 6:16–22.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Kysy luokan jäseniltä:

• Mitä tarvikkeita haluaisitte mukaan, jos olisitte purjehtimassa?

Hyväksy kaikki vastaukset ja selitä sitten, että Mormon vertasi kansaansa nefiläi-
siä laivaan, josta puuttui joitakin välttämättömiä tarvikkeita. Pyydä yhtä luokan
jäsentä lukemaan ääneen kohta Morm. 5:17–18.

• Millä tavoin ihmiset, jotka eivät seuraa Vapahtajaa, ovat kuin laiva ilman
purjeita ja ankkuria?

Sano, että toisin kuin muut nefiläiset Mormon käytti evankeliumia sekä purjeina
että ankkurina elämässään. Hän eli vanhurskaasti, vaikka näytti siltä, että kaikki
hänen ympärillään olivat jumalattomia. Tässä oppiaiheessa käsitellään sitä, mitä
Mormonille ja hänen kansalleen tapahtui ja kuinka me voimme käyttää evanke-
liumia purjeina ja ankkurina elämässämme.

Huomion 
herättäminen
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Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

1. Mormon saa vastuun pyhistä aikakirjoista.

Keskustelkaa kohdasta Morm. 1. Kehota luokan jäseniä lukemaan valitut jakeet
ääneen. Selitä, että Mormon lyhensi kaikki levyt aikakirjaksi, jonka me
tunnemme Mormonin Kirjana. Mormonin kirjan kuudessa ensimmäisessä
luvussa on Mormonin kertomus hänen oman aikansa tapahtumista ja ihmisistä.

• Kuinka vanha Mormon oli saadessaan vastuulleen pyhät aikakirjat? (Ks. Morm.
1:2–3; ks. myös lisäopetusehdotus.) Mitä Ammaron neuvoi Mormonia teke-
mään levyille? (Ks. Morm. 1:3–4.) Millaiset Mormonin luonteenpiirteet valmis-
tivat häntä hänen tehtäväänsä säilyttää ja lyhentää pyhät aikakirjat?

• Kun Mormon oli viisitoistavuotias, Herra ilmaisi itsensä hänelle ja hän sai
maistaa ja oppia tuntemaan Jeesuksen hyvyyttä (Morm. 1:15). Kuinka me
voimme oppia tuntemaan Jeesuksen hyvyyttä?

• Miksi Herra kielsi Mormonia saarnaamasta nefiläisille? (Ks. Morm. 1:16–17.)
Mitä muita menetyksiä nefiläiset kokivat sydämensä paatumuksen vuoksi?
(Ks. Morm. 1:13–18. Huomaa, että ”rakkaat opetuslapset”, jotka otettiin pois,
olivat ne kolme nefiläistä opetuslasta, jotka halusivat jäädä maan päälle Vapah-
tajan toiseen tulemiseen asti; ks. 3. Ne. 28:1–9.) Millaisia menetyksiä me
voimme kokea, jos me paadutamme sydämemme Herraa ja Hänen palvelijoi-
taan vastaan?

2. Mormonista tulee nefiläisarmeijoiden johtaja. Nefiläiset kärsivät 
taistelussa jumalattomuutensa vuoksi.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Morm. 2; 3:1–6 ja keskustelkaa niistä.

• Millainen tilanne vallitsi nefiläisyhteiskunnassa Mormonin elinaikana?
(Ks. Morm. 1:19; 2:1, 8, 10, 18.) Kuinka tämä tilanne toteutti aiempien profeetto-
jen profetiat? (Ks. Morm. 1:19; Moosia 12:4–8; He. 13:5–10.) Mitä me voimme
tehdä säilyttääksemme uskomme ja vanhurskautemme, vaikka me elämme
Mormonin tavoin suuren jumalattomuuden aikana? (Ks. mahdollisia vastauk-
sia kohdista Al. 17:2–3; He. 3:35; LK 121:45–46.)

• Miksi Mormon iloitsi nähdessään ihmisten murehtivan? (Ks. Morm. 2:10–12.)
Miksi hän iloitsi turhaan? (Ks. Morm. 2:13–14.) Mikä ero on murheella,
joka johtaa parannukseen, ja kadotettujen murehtimisella? (Ks. myös 2. Kor.
7:9–10.)

• Miten me tulemme Jeesuksen tykö särjetyin sydämin ja murtunein mielin?
(Morm. 2:14; ks. myös 3. Ne. 9:20; LK 59:8.)

• Mikä antoi Mormonille toivoa ja rauhaa silloinkin, kun hän katseli kansansa
jumalattomuutta? (Ks. Morm. 2:19.) Kuinka me voimme säilyttää toivon ja
rauhan keskellä nykyajan maailman jumalattomuutta?

• Mormon sanoi, että kun hänen kansansa voitti laamanilaiset taistelussa, se ei
”ymmärtänyt, että Herra sen oli säästänyt” (Morm. 3:3). Miksi on tärkeää, että
me tunnistamme, että saamamme siunaukset ovat Herralta? (Ks. Morm. 3:9.)

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista
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• Johdettuaan yli 30 vuotta nefiläisarmeijoita Mormon kieltäytyi johtamasta
heitä heidän jumalattomuutensa ja kostonhalunsa vuoksi (Morm. 3:9–13).
Herra oli kieltänyt heitä kostamasta, ja Hän julisti: ”Minun on kosto”
(Morm. 3:14–15). Mitä seuraa, kun ihmiset tavoittelevat kostoa? Kuinka me
voimme voittaa koston tunteet, jos ne nousevat sydämessämme?

• Mitä me voimme oppia Mormonin vastauksesta ihmisille, jotka ovat kovasydä-
misiä? (Ks. Morm. 3:12.) Kuinka me voimme oppia rakastamaan tällaisia
ihmisiä enemmän? Miksi on tärkeää rukoilla jatkuvasti kovasydämisten ihmis-
ten puolesta?

3. Mormon selittää lyhentämiensä ja kirjoittamiensa aikakirjojen 
tarkoitusta.

Lukekaa valitut jakeet kohdista Morm. 3:17–22; 5:8–24 ja keskustelkaa niistä.
Sano, että kieltäydyttyään johtamasta nefiläisarmeijoita Mormon sanoi seiso-
vansa todistajana kirjoittaen muistiin tapahtumat nefiläisten keskuudessa
(Morm. 3:16). Näissä jakeissa Mormon puhuu suoraan niille, joille hänen aika-
kirjansa on tarkoitettu.

• Kenelle Mormonin aikakirja oli tarkoitettu? (Ks. Morm. 3:17–19; 5:9–10,
14. Kirjoita luokan jäsenten vastaukset tauluun.)

• Miksi aikakirjaa pidettiin ja säilytettiin? (Ks. Morm. 3:20–22; 5:14–15. Mahdol-
lisia vastauksia on seuraavassa.) Kuinka Mormonin kirjoitukset ovat täyttäneet
osaltaan nämä tehtävät teidän elämässänne?

a. ”Että tietäisitte, että te kaikki joudutte seisomaan Kristuksen tuomiois-
tuimen edessä – ja te joudutte tuomittaviksi tekojenne perusteella”
(Morm. 3:20).

b. ”Että te uskoisitte Jeesuksen Kristuksen evankeliumin” (Morm. 3:21;
ks. myös Morm. 5:15).

c. Todistukseksi siitä, että Jeesus ”oli itse Kristus ja totinen Jumala”
(Morm. 3:21; ks. myös Morm. 5:14).

d. Taivuttamaan kaikki ”maan ääret tekemään parannuksen” (Morm. 3:22).

4. Viimeisessä suuressa taistelussa kaikki muut nefiläiset paitsi 24 heistä
saavat surmansa.

Lukekaa valitut jakeet kohdista Morm. 4; 5:1–7; 6; Moro. 9 ja keskustelkaa niistä.

• Mainitessaan nefiläisten menetykset taistelussa laamanilaisia vastaan
Mormon selitti, että ”jumalattomien välityksellä jumalattomia rangaistaan”
(Morm. 4:5). Mitä tämä mielestänne tarkoittaa? Kuinka näette tämän 
tapahtuvan maailmassa nykyaikana?

• Miltä Mormonista tuntui, kun hän suostui jälleen johtamaan armeijoita?
(Ks. Morm. 5:2.) Minkä Mormon ymmärsi voivan tuoda nefiläisille voiton 
taistelussa? Kuinka tämä eroaa nefiläisten uskosta, kuinka he voisivat voittaa?
(Ks. Morm. 5:1.)

• Miksi Mormon vei levyt Siimin kukkulasta? (Ks. Morm. 4:23; ks. myös
Morm. 1:3–4.) Miksi hän kätki ne Kumoran kukkulaan? (Ks. Morm. 6:6.) Miksi
oli tärkeää varjella levyjä?

• Miten kävi lopullisessa taistelussa Kumoran kukkulalla? (Ks. Morm. 6:7–15.)
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Jos käytät videoesitystä ”Voi teitä kaunoisia!”, näytä se nyt. Ellei käytössäsi ole
videota, näytä kuva Mormonista jättämässä jäähyväisiä nefiläisille ja pyydä yhtä
luokan jäsentä lukemaan ääneen kohta Morm. 6:16–22.

• Kumoran taistelun jälkeen laamanilaiset ajoivat takaa jäljelle jääneitä 24 nefi-
läistä ja surmasivat kaikki muut paitsi Moronin (Morm. 8:2–3). Nefiläiset oli
siten täydellisesti tuhottu. Miksi tällainen suuri tuho kohtasi nefiläisiä?
(Ks. Morm. 1:13, 16; 2:26–27; 3:2–3; 4:12; 5:2, 16–19; Moro. 9:3–5, 18–20.)

• Mekin elämme suuren jumalattomuuden keskellä. Kuinka henkilökohtainen
vanhurskaus voi vaikuttaa epävanhurskaassa maailmassa?

Vanhin Neal A. Maxwell varoitti: ”Vain uudistus ja itsehillintä, institutionaali-
nen ja yksilöllinen, voi lopulta pelastaa yhteiskunnan! Vain riittävä määrä
syntiä vastustavia sieluja voi muuttaa markkinapaikan. Kirkon jäseninä meidän
tulee olla osana tuota syntiä vastustavaa vastakulttuuria.” (”’Katso, viholliset
ovat liittyneet yhteen’ (LK 38:12)”, Valkeus, heinäkuu 1993, s. 75.)

Oppiaiheen päätös Tähdennä ajatusta, että nefiläinen yhteiskunta tuhoutui suuren jumalattomuu-
tensa vuoksi. Vaikka mekin elämme suuren jumalattomuuden aikaa, me emme
saa olla osa sitä. Seuraamalla Mormonin esimerkkiä lujuudesta ja uskosta ja tutki-
malla aikakirjoja, jotka hän niin tarkoin varjeli, me voimme vastustaa aikamme
pahuutta ja näyttää muille esimerkkiä rohkeudesta ja toivosta.

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 

oppiaiheessa näitä ehdotuksia.

1. Vanhurskas nuoriso

• Kuinka vanha Mormon oli, kun Ammaron antoi aikakirjat hänen haltuunsa?
(Ks. Morm. 1:2–4.) Kuinka vanha Mormon oli nähdessään Jeesuksen 
Kristuksen? (Ks. Morm. 1:15.) Sano, että Joseph Smith oli 14-vuotias saadessaan
ensimmäisen näyn Isästä ja Pojasta ja 21–vuotias saadessaan kultalevyt enkeli
Moronilta.

Tähdennä ajatusta, että vanhurskaus ja viisaus eivät riipu iästä tai muista olosuh-
teista. Herra siunaa niitä, jotka palvelevat Häntä, olivatpa he minkä ikäisiä
tahansa.

2. Keskustelua nuorten kanssa

Muistuta luokan jäseniä siitä, että Mormon pysyi vanhurskaana ja uskollisena
silloinkin, kun ihmiset hänen ympärillään olivat jumalattomia.

• Kuinka me voimme pysyä uskollisina huolimatta epävanhurskaan yhteis-
kunnan painostuksesta? Mitä hyötyä on siitä, että teemme näin?

• Kuinka me voimme auttaa niitä ympärillämme olevia, jotka eivät elä evanke-
liumin mukaan? Kuinka Mormon suhtautui niihin lähimmäisiinsä, jotka eivät
olleet vanhurskaita? (Ks. esimerkiksi kohta Morm. 3:12.) Kuinka me voimme
osoittaa rakkautta ja ystävyyttä joutumatta tilanteisiin, jotka ovat ristiriidassa
tasovaatimuksiemme kanssa?
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään Mormonin ja Moronin varoitukset ja
neuvot myöhempinä aikoina eläville ihmisille.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden
johdosta:

a. Morm. 7. Mormon kehottaa Lehin myöhempien aikojen jälkeläisiä teke-
mään parannuksen, uskomaan Kristukseen ja menemään kasteelle.

b. Morm. 8. Moroni profetoi, että Mormonin Kirja tulee esiin suuren jumalat-
tomuuden päivänä.

c. Morm. 9. Moroni kutsuu myöhempien aikojen ihmisiä uskomaan 
Kristukseen. Hän julistaa, että Herra on ihmeiden Jumala.

2. Lisälukemista: Mormonin Kirjan nimisivu.

3. Voit halutessasi puhua neljän luokan jäsenen kanssa etukäteen ja pyytää
kutakin heistä valmistautumaan lukemaan ääneen yhden seuraavista kohdista:
2. Ne. 28:2–6; Morm. 9:7; KH J. S. Hist. 17–19, 21–22 ja 7. uskonkappale.

4. Jos käytät toimintaehdotusta huomion herättämiseksi, kirjoita tauluun ennen
oppitunnin alkua seuraavat lauseet:

”Minä puhun teille, ikään kuin te olisitte läsnä, vaikka te ette ole.”

”Jeesus Kristus on näyttänyt teidät minulle, ja minä tiedän teidän tekonne.”

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Selitä, että opettajat käyttävät usein oppiaiheen alussa kertomuksia, havaintoesi-
tyksiä tai kiinnostavia kysymyksiä herättääkseen ihmisten huomion. Viittaa sitten
lauseisiin, jotka olet kirjoittanut tauluun (ks. ”Valmistelut”, kohta 4).

• Miksi näiden lauseiden pitäisi herättää huomiomme? (Kirjoittaessaan nämä
sanat noin vuonna 400 jKr. Moroni puhui suoraan meille. Ks. Morm. 8:35.)

Sano, että kaikki opetukset Mormonin kirjan luvuissa 7–9 on suunnattu
myöhempinä aikoina eläville ihmisille. Mormonin kirjan luku 7 sisältää neuvoja
erityisesti Lehin myöhempien aikojen jälkeläisille, ja Mormonin kirjan luvut 8
ja 9 sisältävät neuvoja kaikille myöhempien aikojen ihmisille.

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista

Huomion 
herättäminen
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1. Mormon kehottaa Lehin myöhempien aikojen jälkeläisiä tekemään
parannuksen, uskomaan Kristukseen ja menemään kasteelle.

Lukekaa kohta Morm. 7, joka sisältää Mormonin sanat Lehin myöhempien
aikojen jälkeläisille, ja keskustelkaa siitä. Voit selittää, että Lehin myöhempien
aikojen jälkeläisiä on Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikassa sekä Tyynenmeren
saarilla.

• Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan ääneen kohta Morm. 7:2. Sano, että nämä
olivat Mormonin ensimmäiset sanat Lehin myöhempien aikojen jälkeläisille
tässä hänen viimeisessä viestissään. Miksi on tärkeää, että Lehin jälkeläiset
tietävät olevansa Israelin huonetta? Mitä siunauksia Herra on luvannut Israelin
huoneen vanhurskaille jäsenille? (Ks. KH Aabr. 2:8–11.)

• Mitä ohjeita Mormon antoi Lehin myöhempien aikojen jälkeläisille?
(Ks. Morm. 7:3–10 ja seuraava luettelo. Joissakin seuraavissa kohdissa on 
kysymyksiä keskustelun herättämiseksi.)

a. Tehkää parannus, menkää kasteelle ja ottakaa vastaan Pyhän Hengen lahja
(Morm. 7:3, 5, 8, 10).

b. Laskekaa sota-aseenne, ellei Jumala toisin käske (Morm. 7:4).
c. Oppikaa tuntemaan esivanhempanne (Morm. 7:5). Miksi on tärkeää, että

Lehin myöhempien aikojen jälkeäiset oppivat tuntemaan esivanhempansa?
(Ks. Morm. 7:9 ja Mormonin Kirjan nimilehti.) Kuinka me kaikki voimme
hyötyä siitä, että tiedämme, miten Jumala on toiminut esivanhempiemme
keskuudessa?

d. Uskokaa Jeesukseen Kristukseen ja Hänen sovitukseensa (Morm. 7:5–7, 10).
e. Tutkikaa evankeliumia Raamatusta ja Mormonin Kirjasta (Morm. 7:8–9).

Kuinka Mormonin Kirja auttaa ihmisiä uskomaan Raamattuun? (Ks. Morm.
7:9; ks. myös 1. Ne. 13:38–40; 2. Ne. 3:11–12.)

• Herra on sanonut tässä armotaloudessa, että ”laamanilaiset kukoistavat kuin
ruusu” (LK 49:24). Miten tämä profetia täyttyy tänä aikana?

2. Moroni profetoi, että Mormonin Kirja tulee esiin suuren 
jumalattomuuden päivänä.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Morm. 8 ja keskustelkaa niistä. Selitä, että tämä
luku sisältää Moronin ensimmäiset kirjoitukset isänsä Mormonin kuoleman
jälkeen.

• Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan ääneen kohta Morm. 8:1–5. Millaisia
Moronin tunteita koette lukiessanne nämä sanat? Mitä me voimme oppia
Moronin uutteruudesta, vaikka hän oli aivan yksin?

• Moroni profetoi Joseph Smithistä sanoen: ”Siunattu olkoon se, joka 
[Mormonin Kirjan] tuo ilmi” (Morm. 8:16; ks. myös jakeet 14–15). Miten
Moroni auttoi Joseph Smithiä tuomaan Mormonin Kirjan ”pimeydestä 
valkeuteen”? (Ks. Morm. 8:16; KH J. S. Hist. 30–35, 46, 59.) Mitä me voimme
tehdä, niin että Mormonin Kirja edelleenkin jatkaisi matkaansa pimeydestä
valkeuteen?

Presidentti Ezra Taft Benson sanoi: ”Haluan kiittää teitä uskollisia pyhiä, jotka
pyritte täyttämään maailman ja oman elämänne Mormonin Kirjoilla. Sen
lisäksi, että me levitämme mahtavasti Mormonin Kirjoja, meidän on levitet-
tävä rohkeasti sen ihmeellistä sanomaa omaan elämäämme ja koko maail-
maan.” (”Kavahtakaa ylpeyttä”, Valkeus, heinäkuu 1989, s. 3.)
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• Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan ääneen kohta Morm. 8:21–22. Kuinka
Moronin sanat kohdassa Morm. 8:22 vahvistavat meitä, kun me aherramme
Herran työssä?

• Mitä Moroni profetoi maailman tilasta silloin, kun Mormonin Kirja tulisi esiin?
(Pyydä luokan jäseniä vuorotellen lukemaan jakeet kohdasta Morm. 8:26–33.
Kun he lukevat, pyydä heitä keskustelemaan siitä, kuinka näissä jakeissa
kuvatut asiat näkyvät nykyään.) Miksi Moroni pystyi profetoimaan niin 
selkeästi viimeisistä päivistä? (Ks. Morm. 8:34–35.)

• Moroni sanoi puhuvansa meille näinä viimeisinä päivinä aivan kuin me
olisimme läsnä (Morm. 8:35). Sitten hän sanoi: ”Minä tiedän, että te vaellatte
sydämenne ylpeydessä” (Morm. 8:36). Mitä Moroni sanoi ylpeydestä viimei-
sinä päivinä? (Ks. Morm. 8:36–41.)

• Miten ylpeys vaikuttaa ihmisten asenteisiin puutteenalaisia kohtaan?
(Ks. Morm. 8:37, 39.)

• Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan ääneen kohta Morm. 8:38. Miksi jotkut
häpeävät ”ottaa Kristuksen nimen” päällensä? Miksi meidän kannattaa
muistaa, että loputon autuus on arvokkaampaa kuin maailman kiitos?

• Miten meidän pitäisi suhtautua Moronin ylpeyttä koskeviin profetioihin?

Presidentti Ezra Taft Benson sanoi:

”Ylpeyden vastalääke on nöyryys – sävyisyys ja alistuvuus (ks. Al. 7:23). Se on
särjetty sydän ja murtunut mieli (ks. 3. Ne. 9:20; 12:19; LK 20:37; 59:8; Ps. 34:18;
Jes. 57:15; 66:2). – –

Jumala haluaa nöyrän kansan. Me voimme joko nöyrtyä itse tai meidät
voidaan pakottaa nöyrtymään. – –

Päättäkäämme itse olla nöyriä.” (”Kavahtakaa ylpeyttä”, Valkeus, heinäkuu
1989, s. 5.)

3. Moroni kehottaa viimeisten päivien ihmisiä uskomaan Kristukseen.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Morm. 9 ja keskustelkaa niistä.

• Mormonin kirjan 9. luku alkaa Moronin sanoilla niille myöhempien aikojen
ihmisille, jotka eivät usko Kristukseen (Morm. 9:1). Miksi tällaiset ihmiset olisi-
vat onnettomammat asuessaan Jumalan tykönä kuin tuomittujen sielujen
kanssa helvetissä? (Ks. Morm. 9:3–5.) Mitä meidän on kohdan Morm. 9:6
mukaan tehtävä, että me voisimme asua Jumalan kasvojen edessä? (Ks. myös
LK 121:45.)

• Pyydä neljää luokan jäsentä lukemaan seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat:
2. Ne. 28:2–6; Morm. 9:7; KH J. S. Hist. 17–19, 21–22 ja 7. uskonkappale
(ks. ”Valmistelut”, kohta 3). Kuinka nämä neljä kohtaa liittyvät toisiinsa? Mitä
Moroni sanoi ihmisille, jotka eivät usko Hengen lahjoihin? (Ks. Morm. 9:8–10.)

• Moroni sanoi niille, jotka uskovat, ettei Jumala enää tee ihmeitä: ”Minä näytän
teille ihmeiden Jumalan” (Morm. 9:11). Mikä hänen mukaansa osoitti, että
Herra on ihmeiden Jumala? (Ks. Morm. 9:11–17, josta on lyhennelmä seuraa-
vassa. Sano, että nämä opit ovat yhteenveto lunastussuunnitelmasta.)

a. taivaiden, maan ja ihmiskunnan luominen (Morm. 9:11–12, 17)
b. lankeemus (Morm. 9:12)
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c. lunastus Jeesuksen Kristuksen kautta (Morm. 9:12–13)
d. kaikkien ihmisten ylösnousemus (Morm. 9:13)
e. kaikkien ihmisten palaaminen Herran eteen tuomittaviksi (Morm. 9:13–14).

• Moroni vetosi moniin voimallisiin ihmetekoihin, joita Jeesus ja Hänen aposto-
linsa suorittivat (Morm. 9:18). Mitkä Jeesuksen ja Hänen apostoleidensa suorit-
tamat ihmeteot ovat innoittaneet teitä?

• Miksi ihmeet lakkaavat joidenkin ihmisten elämässä? (Ks. Morm. 9:20.) Mitkä
merkit seuraavat niitä, jotka uskovat Kristukseen? (Ks. Morm. 9:21–25.)

• Mitä vastaisitte, jos joku sanoisi teille, ettei Herra ole ihmeiden Jumala? Millai-
sia kokemuksia voisitte kertoa todistaaksenne, että Herra on ihmeiden Jumala?

• Moroni antoi meille kehotuksen: ”Älkää epäilkö, vaan uskokaa” (Morm. 9:27).
Profeetta Joseph Smith julisti tässä armotaloudessa: ”Siellä missä on epäilystä,
uskolla ei ole valtaa” (Lectures on Faith [1985], s. 46). Miten me voimme voittaa
epäilyksemme?

Joseph Smith opetti: ”Ne, jotka tuntevat heikkoutensa ja alttiutensa syntiin,
epäilisivät jatkuvasti pelastustaan, ellei heillä olisi käsitystä Jumalan erinomai-
suudesta, että Hän on hidas vihaan ja pitkämielinen ja luonteeltaan anteeksi-
antavainen ja antaa anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnin. Ajatus näistä
tosiseikoista karkottaa epäilyksen ja tekee uskosta äärimmäisen vahvan.” 
(Lectures on Faith, s. 42.)

Oppiaiheen päätös Ellet ole jo pyytänyt yhtä luokan jäsentä lukemaan kohtaa Morm. 9:27, tee se
nyt. Sano, että vaikka Moroni varoitti Jumalan tuomioista, hän todisti myös
Herrasta ihmeiden Jumalana, jonka sovitus saa aikaan ihmisen lunastuksen
(Morm. 9:11–12).

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään Jaredin veljen esimerkin avulla, kuinka usko
voi tehdä meidät kelvollisiksi pääsemään ikuisesti Herran kasvojen eteen.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden
johdosta:

a. Et. 1. Herra myöntyy Jaredin veljen pyyntöihin ja lupaa johdattaa jaredilai-
set luvattuun maahan.

b. Et. 2. Jaredilaiset aloittavat matkan luvattuun maahan.
c. Et. 3. Jaredin veli näkee Jeesuksen Kristuksen.
d. Et. 4. Moroni sinetöi Jaredin veljen kirjoitukset siihen asti, kun pakanat

tekevät parannuksen ja osoittavat uskoa.
e. Et. 6:1–12. Jaredilaiset matkaavat luvattuun maahan ja ylistävät sinne

saavuttuaan Herraa Hänen suuresta laupeudestaan.

2. Lisälukemista: 1. Moos. 11:1–9; Moosia 8:7–11.

3. Jos käytössäsi on kuva Jaredin veli näkee Herran sormen (62478; Evankeliumi-
aiheinen kuvasto 318), valmistaudu käyttämään sitä oppiaiheessa.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Esitä luokan jäsenille seuraava kertomus:

”Asuessaan Kirtlandissä vanhin Reynolds Cahoon sai pojan. Eräänä päivänä, kun
presidentti Joseph Smith kulki hänen talonsa ohi, hän pyysi profeettaa astumaan
sisään ja antamaan pojalle siunauksen ja nimen. Joseph teki tämän ja antoi
pojalle nimen Mahonri Moriankumer. Kun hän oli päättänyt siunauksen, hän
asetti lapsen vuoteelle, kääntyi vanhin Cahoonin puoleen ja sanoi: ’Nimi, jonka
annoin pojallesi, on Jaredin veljen nimi; Herra osoitti [ilmoitti] sen juuri minulle.’
Vanhin William F. Cahoon – – kuuli profeetan sanovan näin isälleen; ja tämä oli
ensimmäinen kerta, kun Jaredin veljen nimi tunnettiin kirkossa tässä armotalou-
dessa.” (George Reynolds, ”The Jaredites”, Juvenile Instructor, 1. toukokuuta 1892,
s. 282; ks. myös Mormonin Kirja – Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas
[PCSS 56M6 130], s. 200–202.

Selitä, että tässä oppiaiheessa kerrotaan Jaredin veljestä Mahonri Moriankume-
rista, josta Herra sanoi: ”Koskaan ei yksikään ihminen ole uskonut minuun kuten
sinä” (Et. 3:15). Uskonsa tähden jaredilaisia siunattiin niin, että he saivat pitää
kielensä Babylonin tornin tapahtumien jälkeen, ja heidät opastettiin turvallisesti
luvattuun maahan. Hänen esimerkkinsä voi lisätä ymmärrystämme uskon merki-
tyksestä ja voimasta.

Huomion 
herättäminen
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Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

1. Herra suostuu Jaredin veljen pyyntöihin.

Keskustelkaa Eterin kirjan 1. luvusta. Pyydä luokan jäseniä lukemaan valitut
jakeet ääneen. Selitä, että profeetta Eter kirjoitti aikakirjan jaredilaisista, jotka
lähtivät Babylonista, kun Herra sekoitti kansojen kielen näiden yrittäessä raken-
taa Babylonin tornin (Et. 1:33–43; ks. myös 1. Moos. 11:1–9). Eter kirjoitti aikakir-
jansa 24 kultalevylle, jotka Limhin kansa myöhemmin löysi (Moosia 8:7–11).
Eterin kirja sisältää Moronin lyhennelmän Eterin aikakirjasta.

• Kun kansa hajotettiin ja sen kieli sekoitettiin, Jared pyysi veljeään menemään
Herran eteen. Millainen ihminen Jaredin veli oli? (Ks. Et. 1:34.)

• Jaredin veli suostui Jaredin pyyntöihin ja ”huusi Herran puoleen”
(Et. 1:34–39). Mikä ero on sillä, että huutaa Herran puoleen, ja sillä, että vain
pitää rukouksen? Miten me voimme tehdä rukouksistamme tehokkaampia?
(Ks. Al. 34:17–28.)

• Joka kerran Jaredin veljen rukoillessa Herra armahti Jaredin veljeä ja tämän
kansaa (Et. 1:35, 37, 40). Kuinka te olette tunteneet Herran armon vastauksena
rukouksiinne?

• Mitä valmisteluja Herra käski kansan tehdä? (Ks. Et. 1:41–42.) Mistä syystä
Herra lupasi johdattaa jaredilaiset luvattuun maahan? (Ks. Et. 1:43. Huomaa
Herran sanat: ”Koska olet tämän pitkän ajan huutanut minun puoleeni.”) Mitä
me voimme oppia tämän esimerkin avulla rukouksen voimasta?

2. Jaredilaiset aloittavat matkansa luvattuun maahan.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Et. 2 ja keskustelkaa niistä.

• Herra lupasi johdattaa jaredilaiset ”lupauksen maahan, joka oli kaikkia muita
maita oivallisempi” (Et. 2:7). Kenelle Herra oli varannut lupauksen maan?
(Ks. Et. 2:7.) Minkä varoituksen Herra antoi Jaredin veljelle lupauksen maasta?
(Ks. Et. 2:8.)

• Mitä Moroni sanoi Jumalan säädöksistä, jotka koskevat lupauksen maata?
(Ks. Et. 2:9–12. Sano, että varoitus ja lupaus koskivat kaikkia ihmisiä, jotka
asuisivat Amerikassa, eivät vain jaredilaisia.)

• Saavuttuaan meren rantaan jaredilaiset pystyttivät telttansa ja jäivät sinne
neljäksi vuodeksi (Et. 2:13). Neljän vuoden kuluttua Herra puhui Jaredin veljen
kanssa. Miksi Herra kuritti häntä? (Ks. Et. 2:14.) Miksi me unohdamme joskus
huutaa Herran puoleen?

• Jaredin veli teki parannuksen ja alkoi rakentaa laivoja, joilla he pääsisivät
meren yli (Et. 2:15–17). Mitä ongelmia Jaredin veli kohtasi, kun laivat oli raken-
nettu? (Ks. Et. 2:19.) Mitä Herra neuvoi Jaredin veljeä tekemään, niin että
laivoissa olisi ilmaa? (Ks. Et. 2:20.)

• Mitä Herra vastasi, kun Jaredin veli kysyi, kuinka laivoihin saataisiin valoa?
(Ks. Et. 2:23–25.) Mitä me voimme oppia Herran vastauksesta? (Ks. seuraava

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista
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lainaus.) Miksi on tärkeää, että me teemme kaiken voitavamme, vaikka
pyydämmekin Herran apua?

Vanhin Russell M. Nelson sanoi, että hän on kuullut usein presidentti Gordon
B. Hinckleyn sanovan: ”En tiedä muuta tapaa saada jotakin aikaan kuin mennä
polvilleni ja pyytää apua ja sitten nousta jaloilleni ja lähteä työhön” (”Hengel-
liset kyvyt”, Valkeus, tammikuu 1998, s. 16–17).

• Kuinka luulette laivojen valaisemisen tarjoaman haasteen auttaneen Jaredin
veljeä kasvamaan? Kuinka meidän elämämme haasteet voivat auttaa meitä?

3. Jaredin veli näkee Jeesuksen Kristuksen.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Et. 3 ja keskustelkaa niistä.

• Millaista ratkaisua Jaredin veli ehdotti laivojen valaisemisongelmaan? 
(Ks. Et. 3:1–5.) Kuinka tämä osoitti hänen nöyryyttään ja uskoaan? (Voit pyytää
luokan jäseniä etsimään Jaredin veljen käyttämiä sanoja tai ilmaisuja, jotka
osoittavat hänen nöyryyttään ja uskoaan.)

• Kun Jaredin veli oli lopettanut puhumisen, Herra kosketti sormellaan kiviä
yksitellen (Et. 3:6). Miksi Jaredin veli pelästyi niin kovasti nähdessään Herran
sormen? (Ks. Et. 3:6–8. Jos käytät kuvaa, jossa Jaredin veli näkee Herran
sormen, ota se nyt esille.) Mitä Herra sanoi Jaredin veljen uskosta? (Ks. Et. 3:9.)

• Mitä Herra kysyi ennen kuin näyttäytyi kokonaan Jaredin veljelle? 
(Ks. Et. 3:11.) Kuinka Jaredin veljen vastaus osoitti hänen uskonsa lujuuden?
(Ks. Et. 3:12. Hän hyväksyi Herran sanat jo ennen kuin oli kuullut ne.)
Miten me voimme seurata hänen esimerkkiään?

• Miten Herra kuvaili itseään Jaredin veljelle? (Ks. Et. 3:13–14. Voit pyytää yhtä
luokan jäsentä lukemaan ääneen nämä jakeet.) Millainen Jaredin veljen täytyi
olla Herran kasvojen edessä? Millaisia meidän on oltava, että voisimme olla
Herran kasvojen edessä ikuisesti?

• Mitä Herra näytti Jaredin veljelle? (Ks. Et. 3:15–18, 25–26.) Mitä Herra neuvoi
Jaredin veljeä tekemään tämän nähtyä kaiken? (Ks. Et. 3:21–24, 27–28; 4:1.)

4. Moroni sinetöi Jaredin veljen kirjoitukset.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Et. 4 ja keskustelkaa niistä.

• Miten Moroni kuvaili Jaredin veljen näkyä? (Ks. Et. 4:4.) Mitä Herra käski
Moronin tehdä Jaredin veljen aikakirjoille ja kääntäjille? (Ks. Et. 4:3, 5.) Milloin
me voimme saada nämä aikakirjat? (Ks. Et. 4:6–7. Me voimme saada ne sitten,
kun meillä on yhtä suuri usko kuin Jaredin veljellä ja meidät pyhitetään.)

• Mitä Herra opetti niistä, jotka kieltävät Hänen sanansa viimeisenä päivänä?
(Ks. Et. 4:8, 10, 12.) Mitä siunauksia saavat ne, jotka uskovat Herran sanoihin?
(Ks. Et. 4:11.) Miten Pyhä Henki auttaa teitä tietämään, että Herran sanat ovat
tosia?

• Herra kehotti pakanoita ja Israelin huonetta tulemaan luokseen ja ottamaan
vastaan suuria siunauksia ja tietoa (Et. 4:13–14). Mitä meidän on Hänen
mukaansa tehtävä päästäksemme Hänen luokseen? (Ks. Et. 4:15, 18.) Mitä
siunauksia Hän lupasi niille, jotka tekevät näin? (Ks. Et. 4:15–19.)

200

35683 130 FI 01–48  25.06.2007  18:37 Uhr  Seite 200



5. Jaredilaiset matkaavat luvattuun maahan.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Et. 6:1–12 ja keskustelkaa niistä. Selitä, että nämä
jakeet jatkavat kertomusta jaredilaisista heidän matkatessaan luvattuun maahan.
Keskustelkaa siitä, kuinka jaredilaisten matkaa luvattuun maahan voidaan verrata
meidän matkaamme elämän halki.

• Herra sai laivoissa oleva kivet loistamaan pimeydessä niin, että ne antoivat
valoa miehille, naisille ja lapsille (Et. 6:3). Mitä valoja Herra on antanut meille
meidän matkatessamme elämän halki?

• Mitä jaredilaiset tekivät valmistauduttuaan matkalleen parhaalla mahdollisella
tavalla? (Ks. Et. 6:4. He uskoivat itsensä Herran haltuun.) Kuinka me voimme
osoittaa samanlaista luottamusta Herraan?

• Mitä jaredilaiset tekivät päivin ja öin, kun tuulet puhalsivat ja ajoivat heitä
eteenpäin? (Ks. Et. 6:8–9.) Miten me voimme veisata ylistystä Herralle?

• Mitä jaredilaiset tekivät saavuttuaan luvattuun maahan? (Ks. Et. 6:12.) Millä
tavoin tätä voisi verrata paluuseemme taivaallisen Isämme luo?

Oppiaiheen päätös Lue seuraavat vanhin Jeffrey R. Hollandin sanat:

”Jaredin veljellä ei ehkä ollut suurta uskoa itseensä mutta hänen uskonsa Juma-
laan oli ennenkuulumaton. Siinä on toivoa meille kaikille. Hänen uskonsa ei
tuntenut epäilystä eikä rajoja. – – Kerrankin julistettiin, että tavalliset ihmiset
tavallisine haasteineen voivat reväistä rikki epäuskon verhon ja astua ikuisuuden
maailmoihin.” (Christ and the New Covenant [1997], s. 29.)

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

Lisäopetusehdotus Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppi-
aiheessa tätä ehdotusta.

Opetuksia Eterin kirjan 5. luvusta

• Kenelle Eterin kirjan 5. luku on osoitettu? (Joseph Smithille.) Ketkä olivat ne
kolme todistajaa, joista Moroni puhui kohdassa Et. 5:3? (Oliver Cowdery,
David Whitmer ja Martin Harris. Ks. Kolmen silminnäkijän todistus Mormonin
Kirjan alussa.) Kuinka kolmen silminnäkijän todistus on vahvistanut teidän
todistustanne Mormonin Kirjasta?
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään, miten tärkeää on harjoittaa uskoa, olla
nöyrä ja kuunnella profeettojen neuvoja.

Valmistelut Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. Et. 12:1–22. Moroni selittää uskon merkityksen ja antaa esimerkkejä uskon
voimasta.

b. Et. 12:23–41. Herra opettaa Moronille, että Hän antaa meille heikkouksia, että
me olisimme nöyriä. Moroni käskee meitä ”etsimään tätä Jeesusta, josta profee-
tat ja apostolit ovat kirjoittaneet”.

c. Et. 13:1–12. Moroni kirjoittaa muistiin Eterin profetiat luvatusta maasta.
d. Et. 13:13–15:34. Moroni kirjoittaa Eterin kertomuksen jaredilaisen sivilisaation

tuhosta.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Pyydä luokan jäseniä lukemaan kohdat Moosia 8:8–9, 12, 19 ja 28:17–19.

• Mihin aikakirjaan tässä viitataan? (Jaredilaisten aikakirjaan, jonka Moroni
lyhensi Eterin kirjaksi.) Millainen vaikutus tämän aikakirjan kuulemisella oli
Moosian kansaan? Mistähän syystä meidän on tärkeää lukea tämä kertomus?

Selitä, että tässä oppiaiheessa käsitellään kertomusta siitä, kuinka jaredilaiset
saapuivat luvattuun maahan aina siihen asti, kun he tuhoutuivat täydellisesti
monta sukupolvea myöhemmin. Vaikka kertomus heidän tuhostaan on traagi-
nen, me voimme Moosian kansan tavoin riemuita tiedoista, joita aikakirja meille
antaa.

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

1. Moroni selittää uskon tärkeyden.

Selitä, että saavuttuaan luvattuun maahan jaredilaiset alkoivat lisääntyä ja
voimistua maassa (Et. 6:18). Kun Jared ja hänen veljensä kuolivat, kansaa johta-
maan nimitettiin kuningas (Et. 6:21–30). Eterin kirjan luvuissa 7–11 kerrotaan
vanhurskaista ja jumalattomista kuninkaista, salaliittojen ilmaantumisesta
kansan keskuuteen ja niiden profeettojen opetuksista, jotka kutsuttiin saarnaa-
maan parannusta jaredilaisille (ks. ensimmäinen ja toinen lisäopetusehdotus,

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista
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joissa on enemmän käsitelty Eterin kirjan lukuja 7–11). Eterin kirjan luku 12 alkaa
Eterin opetuksilla. Eter oli yksi näistä profeetoista.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Et. 12:1–22 ja keskustelkaa niistä.

• Eter kehotti kansaa uskomaan Jumalaan sanomalla, että ”uskon kautta kaikki
toteutuu” (Et. 12:3). Miten Eter kuvaili niitä, jotka uskovat Jumalaan? (Ks. Et.
12:4.) Kuinka usko ja toivo voivat olla meille ankkurina? Mitä esimerkkejä
meillä on siitä, että usko johtaa hyviin tekoihin Jumalan kirkastamiseksi?

• Eter profetoi kansalle ”suuria ja ihmeellisiä asioita” mutta se ei uskonut häntä.
Miksi ei? (Ks. Et. 12:5.)

• Pyydä luokan jäseniä ajattelemaan esimerkkejä, jolloin heitä tai muita ihmisiä
on siunattu siksi, että he ovat noudattaneet profeetallisia neuvoja, vaikka he
eivät voineetkaan nähdä tai ymmärtää syitä tällaisiin neuvoihin. Pyydä heitä
kertomaan esimerkeistään, mikäli ne ovat sopivia.

• Moroni kirjoitti, että kansa ei uskonut Eterin profetioihin, koska se ei voinut
nähdä niitä. Sitten Moroni määritteli uskon ja antoi siitä esimerkkejä. Kuinka
hän määritteli uskon? (Ks. Et. 12:6; ks. myös Hepr. 11:1; Al. 32:21.) Mitä mieles-
tänne tarkoittaa ajatus, ettemme saa todistusta ennen kuin uskomme on
koeteltu (Et. 12:6; ks. myös Et. 12:29–31; LK 58:2–4)? Millä tavoin koettelemuk-
set ovat vahvistaneet ja lujittaneet uskoanne?

• Moroni listasi monia tapahtumia, jotka olivat uskon seurausta. Mitä tapahtu-
mia hän luetteli? (Ks. Et. 12:7–22. Kirjoita luokan jäsenten vastaukset tauluun.
Ehdota myös, että luokan jäsenet alleviivaavat sanan usko joka kerran, kun se
tulee esiin näissä jakeissa.) Mitkä muut pyhien kirjoitusten esimerkit ovat
osoittaneet teille uskon voiman?

• Profeetta Joseph Smith opetti: ”Me saamme uskon kautta kaikki ajalliset
siunaukset, joita saamme, [ja] samalla tavoin me saamme uskon kautta kaikki
hengelliset siunaukset, joita saamme” (Lectures on Faith [1985], s. 3). Mitä
siunauksia te olette saaneet uskonne vuoksi? (Voit pyytää luokan jäseniä miet-
timään tätä kysymystä mielessään. Siihen ei tarvitse vastata ääneen.)

2. Herra opettaa Moronille, että Hän antaa meille heikkoutta, että me
olisimme nöyriä.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Et. 12:23–41 ja keskustelkaa niistä.

• Mikä Moronia huolestutti siinä, miten pakanat ottaisivat vastaan hänen aika-
kirjansa? (Ks. Et. 12:23–25.) Mitä Herra vastasi? (Ks. Et. 12:26.) Miksi on tärkeää
lukea Moronin sanat – ja kaikkia pyhiä kirjoituksia – sävyisyydessä?

Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan ääneen kohta Et. 12:27. Suuntaa luokan
jäsenten huomio Herran lupaukseen niille, jotka nöyrtyvät ja uskovat Häneen.
(”Minä teen sen, mikä on heikkoa, heidän väkevyydeksensä.”) Pyydä luokan
jäseniä miettimään esimerkkejä tämän lupauksen toteutumisesta joko pyhistä
kirjoituksista tai heidän tai muiden ihmisten elämästä. Kehota heitä kertomaan
esimerkeistään.

• Moroni kirjoitti uskon, toivon ja rakkauden tärkeydestä (Et. 12:28–34). Miten
nämä ominaisuudet tuovat meidät Kristuksen tykö?

• Moroni kehotti meitä ”etsimään tätä Jeesusta, josta profeetat ja apostolit ovat
kirjoittaneet” (Et. 12:41). Miten me voimme etsiä Jeesusta tänä päivänä? Mitä
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Herra lupaa niille, jotka tekevät näin? (Ks. Et. 12:41.) Miksi me tarvitsemme
Jumalan ja Hänen Poikansa armoa?

3. Moroni kirjoittaa Eterin profetiat luvatusta maasta.

Lukekaa kohta Et. 13:1–12 ja keskustelkaa siitä.

• Mitä Eter profetoi Uudesta Jerusalemista ja Vanhasta Jerusalemista? (Pyydä
luokan jäseniä lukemaan kohta Et. 13:2–12, jossa on vastauksia tähän kysymyk-
seen; ks. myös seuraava luettelo.)

a. Vanha Jerusalem (josta Lehi tuli) ”rakennettaisiin uudelleen, pyhäksi
kaupungiksi Herralle” (Et. 13:5). Juudan jälkeläiset tekisivät tämän ennen
toista tulemista.

b. ”Uusi Jerusalem rakennettaisiin tähän maahan [Amerikkaan]” ennen toista
tulemista (Et. 13:6). Uusi Jerusalem on pyhä kaupunki, jonka Joosefin
huoneen jäännös tulee rakentamaan (Et. 13:8).

c. Eenokin kaupunki laskeutuu alas taivaasta, ja siitä tulee osa Uutta Jerusale-
mia (Et. 13:3, 10; ks. myös Ilm. 21:2, 10). Tämä tapahtuu toisen tulemisen
jälkeen.

• Miten Moroni kuvaili niitä, jotka olisivat kelvollisia asumaan näissä pyhissä
kaupungeissa? (Ks. Et. 13:10–11.) Mitä tarkoittaa se, että vaatteet on valkaistu
Kartisan veressä? (Että Jeesuksen Kristuksen sovitus on puhdistanut synnistä.)

4. Sota raivoaa kaikkialla maassa. Jaredilaisten sivilisaatio tuhoutuu.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Et. 13:13–15:34 ja keskustelkaa niistä. Selitä, että
kansa karkotti Eterin, joka kirjoitti loput aikakirjastaan piileskellessään kallioluo-
lassa (Et. 13:13–14). Pian sodat ja salaliitot valtasivat kansan.

• Toisena kallioluolassa viettämänään vuotena Eter sai Herralta sanan. Mitä
Herra käski Eterin tehdä? (Ks. Et. 13:20–21.) Miten Koriantumr suhtautui Eterin
profetioihin? (Ks. Et. 13:22.)

Selitä, että kohdassa Et. 13:23–15:28 kuvataan jatkuvaa verenvuodatusta, jonka eri
ryhmien valtaanpääsy-yritykset aiheuttivat. Miljoonat jaredilaiset saivat surmansa
taisteluissa. Vaikka Koriantumr hävisi monia taisteluita ja haavoittui monta
kertaa, hän ei kuollut. Aikakirjan lähestyessä loppuaan Koriantumr ja Siis keräsi-
vät kaiken kansan yhteen viimeiseen taisteluun. Monen taistelupäivän jälkeen
vain Koriantumr ja Siis olivat elossa.

• Miten taistelu lopulta päättyi? (Ks. Et. 15:29–32.) Miten tämä täytti Eterin
profetian? (Ks. Et. 13:20–21.)

• Mitä me voimme oppia jaredilaisten aikakirjan perusteella siitä, miten tärkeää
on tehdä parannus, ennen kuin olemme liian syvällä synnissä? (Ks. Et. 15:1–5,
18–19; ks. myös He. 13:32–33, 38.) Miten synnin tekeminen rajoittaa tahdon-
vapauttamme?

• Mitä yhteistä on nefiläisten ja jaredilaisten historialla? Mitä me voimme oppia
näitä sivilisaatioita koskevista kertomuksista?

Oppiaiheen päätös Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

204

35683 130 FI 01–48  25.06.2007  18:37 Uhr  Seite 204



Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 

oppiaiheessa yhtä tai useampaa näistä ehdotuksista.

1. Profeettojen seuraamisen tärkeys

Sano, että jaredilaisten historia tarjoaa monia esimerkkejä seuraavasta kaavasta:

a. Kansa tulee jumalattomaksi.
b. Profeetat kutsuvat kansaa parannukseen.
c. Kansa ottaa profeetat vastaan ja sitä siunataan tai se hylkää profeetat ja alkaa

kärsiä jumalattomuutensa seurauksista.
d. Seurausten tähden kansa tekee parannuksen ja seuraa profeettoja tai jatkaa

jumalattomuuttaan ja tuhoutuu.

Voitte lukea esimerkkejä tästä kaavasta kohdista Et. 7:23–27; 9:23–35; 11:1–8,
11–14, 19–23 ja keskustella niistä.

2. Moroni varoittaa salaliitoista

Jaredin ja hänen veljensä kuoleman jälkeen kansaa hallitsi lukuisa määrä 
kuninkaita. Kunkin sukupolven kuoltua kiistely kruunusta voimistui. Kiistelyn
kiihtyessä Jaredin tytär laati suunnitelman tehdäkseen isästään kuninkaan
(Et. 8:8; muistuta luokan jäseniä siitä, että tässä kohdassa oleva Jared oli Eterin
kirjan kuudessa ensimmäisessä luvussa mainitun Jaredin jälkeläinen).

• Millaisen suunnitelman Jaredin tytär laati tehdäkseen isästään kuninkaan? (Ks.
Et. 8:9–12.) Miten tämä suunnitelma toi salaliitot maahan? (Ks. Et. 8:13–18.)

• Mitä Moroni opetti salaliittojen vaarallisuudesta? (Ks. Et. 8:21–22.) Miksi hän
otti nämä asiat aikakirjaansa? (Ks. Et. 8:23, 26.) Kuinka me voimme tunnistaa
salaliitot ja varjella itseämme niiltä? (Ks. Et. 8:23–25.)

3. ”Koska sinä olet nähnyt heikkoutesi, sinut tehdään väkeväksi” (Et. 12:37)

• Valmistautuessaan lähtemään Carthagen vankilaan, jossa hänet ja profeetta
Joseph Smith murhattiin, Hyrum Smith luki kohdan Et. 12:36–38 ja taittoi
lehden siltä kohdalta (LK 135:4–5). Mitä lohtua nämä jakeet tarjosivat? Mikä
pyhien kirjoitusten kohta on vahvistanut tai lohduttanut teitä?
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Tavoite Lisätä luokan jäsenten ymmärrystä evankeliumin toimituksista ja siitä, miten
tärkeää on vahvistaa toinen toistaan.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden
johdosta:

a. Moro. 1. Selviydyttyään hengissä nefiläisten tuhosta Moroni jatkaa kirjoitta-
mista. Hänen on pysyttävä piilossa, koska hän ei kiellä Kristusta.

b. Moro. 2–5. Moroni opettaa välttämättömiin evankeliumin toimituksiin 
liittyviä asioita.

c. Moro. 6. Moroni selittää kirkon jäsenyyden vaatimukset ja sen, miksi aika-
kirjojen pitäminen ja perehdyttäminen on tärkeää.

2. Lisälukemista: ”Ajatuksia temppeleistä, käännynnäisten kirkossa pysymisestä ja
lähetystyöstä” (Gordon B. Hinckley, Valkeus, tammikuu 1998, s. 50–57),
”Uusista käännynnäisistä huolehtiminen” (Carl B. Pratt, Valkeus, tammikuu
1998, s. 11–12).

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Pyydä luokan jäseniä miettimään edellistä kertaa, jolloin he osallistuivat jonkin
muun seurakunnan sakramenttikokoukseen kuin omaansa.

• Mitkä osat sakramenttikokouksessa ovat samat olimmepa missä kirkon seura-
kunnassa tahansa? (Mahdollisia vastauksia: rukous, laulujen laulaminen, sakra-
mentin siunaaminen ja jakaminen, Pyhän Hengen antaminen uusille kään-
nynnäisille sekä todistusten tai puheiden päättäminen Jeesuksen Kristuksen
nimessä.) Mistähän syystä on tärkeää, että me olemme yhtä näissä asioissa?

Selitä, että tässä oppiaiheessa käsitellään Moronin opetuksia joistakin evankeliu-
min toimituksista – Pyhän Hengen lahjan antamisesta, pappien ja opettajien 
asettamisesta, sakramentin antamisesta ja kasteesta – jotka ovat osa palautettua
kirkkoa nykyään. Hänen opetuksensa voivat auttaa meitä näkemään, että samat
toimitukset, jotka olivat kirkossa, jonka Vapahtaja muinoin perusti, ovat edel-
leenkin olemassa. Ne auttavat meitä myös täyttämään tehtävämme, joka meillä
on kirkon jäseninä vahvistaa toinen toistamme pysyäksemme oikealla tiellä
(Moro. 6:4; ks. myös 2. Ne. 25:28–29).

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista

Huomion 
herättäminen
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1. Jäätyään henkiin nefiläisten tuhosta Moroni jatkaa kirjoittamista.

Lukekaa Moronin kirjan luku 1 ja keskustelkaa siitä. Selitä, että Moroni oli
uskonut, että hänen lyhennelmänsä Eterin aikakirjasta olisi hänen viimeinen
kirjoituksensa. Mutta koska hän ei ollut vielä kuollut, hän jatkoi kirjoittamista.

• Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan ääneen kohta Moro. 1:1–4. Millainen oli
Moronin tilanne, kun hän kirjoitti tämän luvun? (Ks. Moro. 1:1. Hän oli yksin
ja piilossa laamanilaisia.) Miksi laamanilaiset olisivat surmanneet hänet?
(Ks. Moro. 1:2–3.) Mitä tämä osoittaa meille Moronin uskosta? Kuinka me
voimme kasvattaa näin lujan todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta?

• Miksi Moroni jatkoi kirjoittamista? (Ks. Moro. 1:4. Sano, että vaikka hänen
aikansa laamanilaiset olisivat surmanneet Moronin, hän oli edelleenkin 
huolissaan heidän jälkeläisistään.)

2. Moroni opettaa välttämättömiä evankeliumin toimituksia koskevia
asioita.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Moro. 2–5 ja keskustelkaa niistä. Selitä, että
Mormonin Kirjassa meille opetetaan evankeliumin toimitusten tärkeys. Mutta
ennen Moronin kirjaa muistiin on merkitty suhteellisen vähän siitä, kuinka
toimitukset suoritettiin. Keskustelkaa siitä, kuinka Moroni lisää ymmärrystämme
siitä, kuinka toimitukset suoritettiin muinaisessa kirkossa.

Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan ääneen Moronin kirjan luku 2, jossa kuvail-
laan Vapahtajan sanoja, jotka Hän puhui nefiläisille opetuslapsilleen laskiessaan
kätensä heidän päälleen. Kirjoita tauluun otsikko Pyhän Hengen lahjan antaminen.

• Kuinka Vapahtaja neuvoi opetuslapsiaan antamaan Pyhän Hengen lahjan?
(Ks. Moro. 2:2. Kirjoita tauluun otsikon alle: kätten päällepanemisella Jeesuksen
Kristuksen nimessä.)

Pyydä yhtä luokan jäsentä lukemaan ääneen Moronin kirjan luku 3, jossa kuva-
taan, kuinka opetuslapset asettivat pappeja ja opettajia. Kirjoita tauluun otsikko
Pappien ja opettajien asettaminen.

• Mitä papit ja opettajat asetettiin tekemään? (Ks. Moro. 3:3. Kirjoita toisen
otsikon alle saarnaamaan parannusta ja syntien anteeksisaamista.) Kuinka nämä
tehtävät vastaavat pappeudenhaltijoiden velvollisuuksia nykyään? (Ks. LK
20:46–59.) Miten me voimme auttaa Aaronin pappeuden haltijoita ymmärtä-
mään saamansa tehtävät ja suorittamaan ne?

Pyydä kahta luokan jäsentä lukemaan ääneen Moronin kirjan luvut 4 ja 5, joissa
kuvataan sakramentin antamista. Kirjoita tauluun otsikko Sakramentin antaminen.

• Mitä lupauksia me annamme sakramentissa? (Ks. Moro. 4:3; 5:2. Kirjoita
kolmannen otsikon alle muistaaksemme Vapahtajan, seurataksemme ja totellak-
semme Häntä.) Mitä meille luvataan vastalahjaksi? Miltä teistä tuntuu, kun
olette nauttineet sakramentin kunnioittavasti ja kelvollisesti?

• Miksi luvut 2–5 ovat tärkeitä meidän aikanamme? (Mahdollisia vastauksia:
ne auttavat meitä näkemään evankeliumin toimitusten samanlaisuuden eri
aikakausina.) Kuinka teitä vahvistaa se, että näette samojen toimitusten olevan
olemassa Herran kirkossa eri armotalouksina?
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3. Moroni selittää kirkon jäsenyyden vaatimukset ja sen, miksi aikakirjojen
pitäminen ja perehdyttäminen ovat tärkeitä.

Lukekaa Moronin kirjan luku 6 ja keskustelkaa siitä.

• Mitä Moroni opetti kasteen edellytyksistä? (Ks. Moro. 6:1–3.)

Pyydä luokan jäseniä miettimään esimerkkejä ihmisistä, jotka ovat täyttäneet
nämä vaatimukset kasteensa jälkeenkin. Pyydä heitä kertomaan näistä esimer-
keistä, mikäli ne ovat sopivia.

• Moroni opetti, että kun ihmiset oli kastettu ja he olivat saaneet Pyhän Hengen
lahjan, ”heidät luettiin Kristuksen kirkon jäseniin kuuluviksi; ja heidän
nimensä merkittiin muistiin” (Moro. 6:4). Miksi heidän nimensä merkittiin
muistiin? (Ks. Moro. 6:4.) Kenellä on velvollisuus huolehtia siitä, että sekä
pitkäaikaisia että uusia jäseniä muistetaan ja ravitaan Jumalan hyvällä sanalla?
(Tähdennä ajatusta, että jokaisella meistä on tämä mahdollisuus ja velvolli-
suus. Lue sitten seuraavat lainaukset.)

Presidentti Gordon B. Hinckley opetti: ”Jokainen käännynnäinen, jonka usko
kylmenee, on meille murhenäytelmä. Jokainen jäsen, joka jää epäaktiiviseksi,
on meille vakavan huolen aihe. Herra jätti yhdeksänkymmentäyhdeksän
lammasta löytääkseen kadonneen. Hänen huolenpitonsa kadonneesta oli niin
vakavaa, että Hän teki siitä yhden suurimman opetuksensa aiheen. Meidän on
jatkuvasti pidettävä kirkon virkailijat ja jäsenet tietoisina valtavasta velvoit-
teesta perehdyttää hyvin todellisella ja lämpimällä ja suurenmoisella tavalla
niitä, jotka tulevat kirkkoon käännynnäisinä, ja lähestyä rakkaudella niitä,
jotka syystä tai toisesta astuvat epäaktiivisuuden varjoihin.” (Julkaisussa Church
News, 8. huhtikuuta 1989, s. 6.)

Presidentti Hinckley on sanonut myös: ”Kasvavan käännynnäismäärän myötä
meidän täytyy yhä voimakkaammin ponnistella auttaaksemme heitä, kun he
etsivät tietään. Jokainen heistä tarvitsee kolmea asiaa: ystävää, tehtävää ja sitä,
että heitä ravitaan ’Jumalan hyvällä sanalla’ (Moro. 6:4).” (”Käännynnäisiä ja
nuoria miehiä”, Valkeus, heinäkuu 1997, s. 47.)

• Miten me voimme noudattaa presidentti Hinckleyn neuvoja? Kuinka teitä ovat
siunanneet ihmiset, jotka ovat muistaneet teidät ja ravinneet teitä?

• Moroni merkitsi muistiin, että ”seurakunta kerääntyi usein yhteen” (Moro.
6:5). Miksi? (Ks. Moro. 6:5–6.) Kuinka me vahvistumme, kun me paastoamme
ja rukoilemme yhdessä? Kuinka kirkon kokoukset antavat meille tilaisuuden
puhua toinen toisemme kanssa sielujemme parhaasta? Miksi on tärkeää, että
me kokoonnumme yhteen nauttimaan sakramentin?

• Mitä Moroni opetti kirkon kokousten johtamisesta? (Ks. Moro. 6:9.) Mitä 
jokainen meistä voi tehdä Hengen kutsumiseksi kokouksiimme?

Oppiaiheen päätös Selitä, että Moroni opetti, miten tärkeää on vahvistaa toinen toistaan kirkon jäse-
ninä. Kannusta luokan jäseniä etsimään keinoja, joilla he voivat muistaa ja ravita
toisia seurakunnan jäseniä.

Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

208

35683 130 FI 01–48  25.06.2007  18:37 Uhr  Seite 208



Lisäopetusehdotus Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää 
oppiaiheessa tätä ehdotusta.

Muiden toivottaminen tervetulleeksi seurakuntiimme

Vanhin Carl B. Pratt kertoi tunteista, joita hänen perheensä koki käydessään
kirkon eri seurakunnissa. Esitä seuraavat lainaukset luokan jäsenille:

”Oli seurakuntia, joissa lapsemme vierailivat mielellään, koska he löysivät heti
nuorten joukosta ystäviä, ja meidät kaikki otettiin lämpimästi ja sydämellisesti
vastaan. Mutta oli myös seurakuntia, joihin lapsemme palasivat vähemmän
innokkaasti. Niistä seurakunnista puuttui selvästi lämpimän ja sydämellisen
tervetulon tuoma henki.

Aloimme silloin kiinnittää huomiota siihen, että emme olisi tunteneet olevamme
kovin tervetulleita, jos me olisimme olleet tutkijoita tai uusia jäseniä – –.

Nämä kokemukset auttoivat meitä ymmärtämään – – että meidän kaikkien on
syytä parantaa ’perehdyttämistaitojamme’. – –

Veljet ja sisaret, meillä on rikkaimmat siunaukset, mitä Jumala voi antaa lapsil-
leen. Meillä on Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteys. Meidän pitäisi olla
kaikkein avoimimpia, ystävällisimpiä, onnellisimpia, hyväntahtoisimpia, hieno-
tunteisimpia, huomaavaisimpia, rakastavimpia ihmisiä koko maailmassa. – –

Tuntevatko kirkkoon kuulumattomat, uudet käännynnäiset ja kappeleissamme
vierailevat meidät Hänen opetuslapsikseen siitä lämmöstä, jolla me tervehdimme
heitä, hymyilevistä kasvoistamme, siitä ystävällisyydestä ja aidosta huolenpi-
dosta, joka loistaa silmistämme?” (”Uusista käännynnäisistä huolehtiminen”,
Valkeus, tammikuu 1998, s. 11–12.)

• Miltä luulette vierailijoista tai uusista käännynnäisistä tuntuvan meidän seura-
kunnassamme? (Pyydä luokan jäseniä pohtimaan tätä kysymystä, johon ei
tarvitse vastata ääneen.) Kuinka me voimme parantaa tapaa, jolla kohtelemme
vieraita ja uusia käännynnäisiä?

209

Oppiaihe 47

35683 130 FI 01–48  25.06.2007  18:37 Uhr  Seite 209



Tavoite Opettaa luokan jäsenille, kuinka erottaa hyvä pahasta ja kuinka saada todistus
evankeliumista ja Mormonin Kirjasta.

Valmistelut Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. Moro. 7:1–9. Mormon selittää, kuinka erottaa hyvä pahasta (huomaa, että
nämä sanat on merkinnyt muistiin Mormonin poika Moroni).

b. Moro. 7:20–48. Mormon selittää, että usko Kristukseen on voima, jolla saadaan
aikaan ihmeitä. Hän selittää uskon, toivon ja rakkauden tärkeyden.

c. Moro. 8. Kirjeessään Moronille Mormon esittelee pelastuksen ehdot ja selittää,
että pienet lapset pelastuvat Kristuksen sovituksen kautta.

d. Moro. 10. Moroni selittää, että Pyhä Henki todistaa kaikesta totuudesta niille,
jotka kysyvät uskossa. Hän kuvailee hengellisiä lahjoja ja kehottaa kaikkia tule-
maan Kristuksen tykö.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Esitä seuraava kertomus:

Eräänä kylmänä helmikuun päivänä vuonna 1910 protestanttipappi Vincenzo di
Francesca löysi sään runteleman uskonnollisen kirjan, jossa ei ollut nimilehteä.
Uteliaisuuttaan hän kietoi kirjan sanomalehteen ja otti sen mukaansa. Kotona
hän puhdisti kirjan ja luki sen. ”Luin yhä uudelleen, ja minusta tuntui, että kirja
oli viides evankeliumi Lunastajasta”, hän kertoi.

Hänen löytämänsä kirja oli Mormonin Kirja. Kun hän oli lukenut sen, hän
noudatti kohdassa Moro. 10:4 olevaa kehotusta. ”Päivän päättyessä lukitsin
huoneeni oven, polvistuin kirja käsissäni ja luin Moronin kirjan kymmenennen
luvun. Rukoilin Jumalaa, iankaikkista Isää, Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen
nimessä, ja pyysin Häntä ilmoittamaan minulle, oliko kirja Jumalasta, oliko se
hyvä ja tosi ja pitäisikö minun käyttää sen sanoja muiden neljän evankeliumin
ohella saarnoissani.

Tunsin ruumiini käyvän kylmäksi kuin merituuli. Sitten sydämeni alkoi lyödä
kiihkeämmin, ja ilon tunne – ikään kuin olisin löytänyt jotakin kallisarvoista ja
harvinaista – lämmitti sieluani ja jätti minuun sellaisen ilon, että ihmiskieli ei voi
löytää sanoja sitä kuvaamaan. Olin saanut varmuuden siitä, että Jumala oli
vastannut rukoukseeni ja että kirja oli erittäin hyödyllinen minulle ja kaikille,
jotka kuulisivat sen sanoja.”

Huomion 
herättäminen
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Vincenzo di Francescan tuolloin saama todistus auttoi häntä monissa vaikeissa
kokemuksissa. Hän menetti papinvirkansa, koska hän opetti Mormonin Kirjan
opetuksia. Vasta vuonna 1930 hän sai tietää kirjan nimen ja sen kirkon nimen,
joka oli kirjan julkaissut. Sodan ja muiden poliittisten ongelmien vuoksi kului
vielä 21 vuotta, ennen kuin hän saattoi mennä kasteelle. Näissä vaikeuksissa hän
säilytti vahvan todistuksen Mormonin Kirjan totuudellisuudesta. (Ks. Don
Vincenzo di Francesca, ”Minä en polta kirjaa”, Valkeus, kesäkuu 1988, s. 15–18.)

Sano, että tässä oppiaiheessa käsitellään Mormonin Kirjan viimeisiä lukuja. Näissä
kirjoituksissa on Moronin ohjeet siitä, kuinka jokainen meistä voi saada oman
todistuksen Mormonin Kirjan totuudellisuudesta.

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaiheen
aineisto, jotka parhaiten vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä,
kuinka valittuja pyhien kirjoitusten kohtia sovelletaan jokapäiväiseen elämään.
Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät kohdissa esitet-
tyihin periaatteisiin.

1. Mormon selittää, kuinka voi erottaa hyvän pahasta.

Keskustelkaa kohdasta Moro. 7:1–19. Kehota luokan jäseniä lukemaan ääneen
valitut jakeet. Sano, että Moronin kirjan luku 7 sisältää Mormonin sanat, jotka
hänen poikansa Moroni on kirjoittanut muistiin.

• Mormon puhui kirkon jäsenistä rauhaa rakastavina Kristuksen seuraajina
(Moro. 7:3). Millä perusteella Mormon esitti tämän arvion kirkon jäsenistä?
(Ks. Moro. 7:4–5.) Kuinka meistä tulee rauhaa rakastavia Kristuksen seuraajia?

• Mitä Mormon opetti siitä, miten tärkeä on syy, miksi teemme hyvää?
(Ks. Moro. 7:6–9.) Mitä tarkoittaa se, että antaa lahjan tai rukoilee, mutta ei tee
sitä vilpittömällä mielellä? Kuinka me voimme saada puhtaammat motiivit
tehdä hyvää?

• Mitä Mormon opetti siitä, kuinka me voimme erottaa hyvän pahasta?
(Ks. Moro. 7:12–19.)

Kirjoita tauluun Houkutteleeko _____________ minua rakastamaan Jumalaa ja
palvelemaan Häntä? Onko _____________ Jumalan innoittamaa? Kehota luokan
jäseniä käyttämään näitä kysymyksiä, kun he arvioivat, onko jokin asia tai teko
hyvä vaiko paha. (Voit sanoa, että on helpompaa arvioida, johtaako jokin
kohti Jumalaa vai ei kuin se, johtaako jokin meitä kohti paholaista vai ei.
Saatanan petolliset keinot kannustavat meitä usein ajattelemaan, ettei jokin
ole niin hirveän pahaa, vaikka se ei olekaan hyvää. Tähdennä ajatusta, että
kaikki, mikä ei johda meitä kohti Jumalaa, johtaa meitä vain pois Hänen
luotaan.)

• Mormon varoitti ihmisiä ottamaan vaarin siitä, etteivät he katsoisi sellaisen,
mikä on pahaa, olevan Jumalasta, tai sellaisen, mikä on hyvää, olevan perke-
leestä (Moro. 7:14; ks. myös 2. Ne. 15:20). Miten näemme tätä tapahtuvan
nykyaikana? (Voit kirjoittaa luokan jäsenten vastaukset tauluun otsikoiden
Paha, mikä näyttää hyvältä ja Hyvä, mikä näyttää pahalta alle.)

• Mikä voima meille on annettu, niin että voimme erottaa hyvän pahasta?
(Ks. Moro. 7:16, 18–19.)

Keskustelua ja 
sovelluksia 
pyhien kirjoitusten
kohdista
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Selitä, että ”Kristuksen Henki” tai ”Kristuksen valkeus” on ”kohottava, jalos-
tava, kannustava voima, jonka ihmiskunta saa Jeesuksen Kristuksen ansiosta”
(Bible Dictionary, ”Light of Christ”, s. 725). Se on kaikkien ihmisten ulottu-
villa, ja se voi valmistaa ihmistä löytämään totuuden ja ottamaan vastaan
Pyhän Hengen. Koska Kristuksen valkeus auttaa meitä erottamaan oikean
väärästä, sitä kutsutaan usein omaksitunnoksemme.

• Millä tavoin Kristuksen valkeus on auttanut teitä erottamaan hyvän pahasta?
Kuinka me voisimme olla herkempiä ottamaan vastaan Kristuksen valkeuden
ohjausta?

2. Mormon selittää uskon, toivon ja rakkauden tärkeyden.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Moro. 7:20–48 ja keskustelkaa niistä.

• Mormon kysyi: ”Kuinka on mahdollista, että te voisitte pitää kiinni kaikesta
hyvästä?” (Moro. 7:20.) Kuinka hän vastasi tähän kysymykseen? (Ks. Moro.
7:21–26. Kristuksessa tulee kaikkinainen hyvä ja me voimme pitää siitä kiinni
uskomalla Häneen.)

Pyydä luokan jäseniä ajattelemaan siunauksia, joita he tai muut ovat saaneet
uskon kautta. Kehota heitä kertomaan sopivia esimerkkejä.

• Mikä suhde on uskon ja ihmeiden välillä? (Ks. Moro. 7:28–30, 35–38.) Miksi
uskon on edellettävä ihmeitä? (Ks. Moro. 7:37; ks. myös Et. 12:12, 18 ja seuraava
lainaus.) Miksi ihmeet yksin eivät takaa varmaa uskon perustaa?

Presidentti Brigham Young sanoi: ”Ihmeet eli nämä epätavalliset Jumalan
voiman ilmenemiset eivät ole epäuskoisia varten. Ne ovat pyhien lohduksi ja
niiden uskon, jotka rakastavat, pelkäävät ja palvelevat Jumalaa, lujittamiseksi
ja vahvistamiseksi.” (Kirkon presidenttien opetuksia – Brigham Young [1997],
s. 254.)

• Mitä on toivo? Mikä suhde on uskon ja toivon välillä? (Ks. Moro. 7:40–42.)

Vanhin Bruce R. McConkie opetti: ”Ilmoituksien mukaan toivo on uskollisten
ihmisten halu saada ikuinen pelastus Jumalan valtakunnassa tämän elämän
jälkeen. – – Usko ja toivo ovat erottamattomat. Toivon kautta meillä voi ensin-
näkin olla uskoa ja sitten uskon kautta toivo lisääntyy, kunnes pelastus on
saavutettu.” (Mormon Doctrine, 2. laitos [1966], s. 365–366.)

• Minkä ominaisuuden on edellettävä uskoa ja toivoa? (Ks. Moro. 7:43.) Miksi
ihmisen on oltava ”sävyisä ja nöyrä sydämeltään”, ennen kuin hän voi saada
todellisen uskon ja toivon?

• Mormon opetti, että uskon ja toivon lisäksi meillä on oltava rakkautta. Mitä on
Kristuksen puhdas rakkaus? (Ks. Moro. 7:46–47.) Millaisia ominaisuuksia 
Kristuksen puhtaalla rakkaudella on? (Ks. Moro. 7:45. Voit kirjoittaa luettelon
luokan jäsenten vastauksista tauluun.) Kuinka teidän kokemuksenne ovat
osoittaneet sen, että Kristuksen puhdas rakkaus ei koskaan häviä?

• Kuinka me voimme kasvattaa uskoamme ja toivoamme? Kuinka me voimme
täyttyä Kristuksen puhtaalla rakkaudella? Miksi meidän on pyrittävä hankki-
maan uskoa, toivoa ja rakkautta? (Ks. Moro. 10:20–21.)
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3. Mormon opettaa, että pienet lapset pelastuvat Kristuksen sovituksen
kautta.

Lukekaa valitut jakeet kohdasta Moro. 8 ja keskustelkaa niistä. Sano, että tämä
luku on Mormonin kirje pojalleen Moronille.

• Miksi pienet lapset eivät tarvitse kastetta? (Ks. Moro. 8:8–9, 11, 19–20. Huomaa,
että Mormonin opetukset pienistä lapsista soveltuvat myös kaikkiin niihin,
jotka ovat ilman lakia [ks. Moro. 8:22], mikä tarkoittaa niitä, jotka eivät pysty
ymmärtämään evankeliumin käskyja ja toimituksia.) Miksi pienten lasten
kastaminen on pilkkaa Jumalan edessä? (Ks. Moro. 8:20, 22–23.)

• Pienet lapset pelastuvat, koska he ovat viattomia eivätkä pysty tekemään
syntiä. Kuinka ne meistä, jotka ovat tehneet syntiä, voivat saada pelastuksen
Kristuksen sovituksen kautta? (Ks. Moro. 8:10, 24–26.)

4. Pyhä Henki todistaa kaikesta totuudesta. Hengelliset lahjat seuraavat
niitä, jotka tulevat Kristuksen tykö.

Lukekaa valitut jakeet Moronin kirjan luvusta 10 ja keskustelkaa niistä.

• Mormonin Kirjan viimeinen luku, Moro. 10, sisältää Moronin päätössanat.
Kenelle tämä luku on osoitettu? (Ks. Moro. 10:1.) Moroni päättää kirjoituksensa
muutamaan kehotuksen sanaan (ks. Moro. 10:2). Mitä kehottaminen tarkoit-
taa? (Neuvomista tai voimallista kannustusta.) Pyydä luokan jäseniä silmäile-
mään lukua ja etsimään seikat, joita Moroni kehottaa lukijoitaan tekemään.
(Seuraavassa on luettelo vastauksista. Voit pyytää luokan jäseniä lukemaan
ääneen kuhunkin kehotukseen liittyvän jakeen.)

a. Muistakaa, ”kuinka armollinen Herra on ollut ihmislapsille” (jae 3).
b. Kysykää ”Jumalalta, iankaikkiselta Isältä, Kristuksen nimessä, eikö tämä

kaikki ole totta” (jae 4).
c. Älkää kieltäkö Jumalan voimaa (jae 7).
d. Älkää kieltäkö Jumalan lahjoja (jae 8).
e. Muistakaa, ”että jokainen hyvä lahja tulee Kristukselta” (jae 18).
f. Muistakaa, että Kristus ”on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti” (jae 19).
g. Muistakaa nämä asiat, jotka Moroni on kirjoittanut (jae 27).
h. ”Tulkaa Kristuksen tykö” (jae 30).

• Pyydä luokan jäseniä ajattelemaan, onko heillä todistus siitä, että Mormonin
Kirja on Jumalan sanaa. Mikä osuus Pyhällä Hengellä on siinä, että me saamme
todistuksen hengellisistä asioista? (Ks. Moro. 10:4–5.) Miksi me emme voi saada
todistusta yksin älymme avulla? (Ks. 1. Kor. 2:11; Al. 26:21–22; Moro. 10:6–7.)

• Moroni kehotti meitä olemaan kieltämättä Jumalan voimaa (Moro. 10:7).
Miten me joskus kiellämme Jumalan voiman? (Voit luokan jäsenten vastausten
lisäksi lukea seuraavan lainauksen.)

Vanhin Jeffrey R. Holland opetti:

”Vapahtaja sanoi: ’Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille
– –. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.’ (Joh. 14:27)

Esitän teille, että edellinen voi olla yksi Vapahtajan käskyistä, jota muutoin
uskolliset myöhempien aikojen pyhät melkein yleismaailmallisesti rikkovat
sydämessään, ja samalla mietin, voisiko haluttomuutemme ottaa tämä kutsu
vastaan tuoda enempää murhetta Herran armeliaalle sydämelle. Voin kertoa
tämän teille isänä: niin huolissani kuin olisinkin, jos jossain vaiheessa
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elämäänsä yksi lapsistani olisi vakavissa vaikeuksissa tai onneton tai tottelema-
ton, niin siitä huolimatta olisin ehdottomasti onnettomampi, jos minusta
tuntuisi, että sellaisena aikana tuo lapsi ei voisi pyytää minulta apua tai ajatte-
lisi, että hänen hyvinvointinsa ei kiinnostaisi minua tai että en piittaisi siitä.
Tässä samassa hengessä olen vakuuttunut siitä, että yksikään meistä ei osaa
arvostaa sitä, kuinka syvästi maailman Vapahtajan rakastavaa sydäntä haavoit-
taa se, että hän huomaa, että hänen kansansa ei luota Hänen apuunsa, ei
turvaa Hänen käsiinsä eikä luota Hänen käskyihinsä.” (”Come unto Me”,
Ensign, huhtikuu 1998, s. 19.)

• Mitä Moroni opetti hengellisistä lahjoista? (Ks. Moro. 10:8–19.) Miksi me jokai-
nen saamme eri lahjoja Jumalalta? (Ks. LK 46:11–12.)

• Mitä olette oppineet ja tunteneet, kun olette pohtineet Mormonin Kirjaan
sisältyviä sanomia? (Kehota luokan jäseniä miettimään tätä kysymystä hiljaa
mielessään, elleivät he halua tuoda ajatuksiaan julki luokalle.)

• Kuinka Moronin kehotus ”tulkaa Kristuksen tykö” kuvastaa koko Mormonin
Kirjan sanomaa (Moro. 10:30, 32)? Miten Mormonin Kirjan tutkiminen 
erityisesti tänä vuonna on auttanut teitä tulemaan Kristuksen tykö?

Oppiaiheen päätös Todista Hengen johdatuksen mukaan oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.

Lisäopetusehdotus Voit käyttää seuraavia ilmoituksia rohkaistessasi luokan jäseniä jatkamaan
Mormonin Kirjan tutkimista:

Presidentti Gordon B. Hinckley sanoi: ”Haluaisin kehottaa jokaista miestä ja
naista – – ja jokaista poikaa ja tyttöä, joka on riittävän vanha, lukemaan jälleen
Mormonin Kirjaa tulevana vuonna – –. Emme voi tehdä mitään tärkeämpää kuin
vahvistaa kukin omassa elämässämme lujaa vakaumusta siitä, että Jeesus on
Kristus, elävän Jumalan elävä Poika. – – Se on tämän huomattavan ja suurenmoi-
sen kirjan esiintulon tarkoitus.” (Julkaisussa Church News, 4. toukokuuta 1996,
s. 2.)

Presidentti Joseph Fielding Smith sanoi: ”Yksikään tämän kirkon jäsen, joka ei ole
vakavissaan ja huolella lukenut Mormonin Kirjaa, ei voi seisoa hyväksyttynä
Jumalan kasvojen edessä” (julkaisussa Conference Report, lokakuu 1961, s. 18).

Presidentti Ezra Taft Benson sanoi: ”Mormonin Kirjaa tutkitaan pyhäkoululuokis-
samme ja seminaariluokissamme joka neljäs vuosi. Kirkon jäsenten ei kuitenkaan
pidä noudattaa tätä neljän vuoden rytmiä henkilökohtaisessa ja perheen yhtei-
sessä tutkimisessaan. Meidän täytyy lukea päivittäin kirjaa, jonka käskyt pitämällä
’ihminen pääsee lähemmäksi Jumalaa kuin minkään muun kirjan avulla’.
(Profeetta Joseph Smithin opetuksia [Helsinki: MAP-kirkko, 1985], s. 192)” (”Täyttä-
käämme maailma Mormonin Kirjoilla”, Valkeus, tammikuu 1989, s. 3.)

Presidentti Benson sanoi myös: ”Jokaisen myöhempien aikojen pyhän on 
otettava tämän kirjan tutkiminen elämäntehtäväkseen” (”Mormonin Kirja on
Jumalan sanaa”, Valkeus, elokuu 1975, s. 46).
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