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Johdanto

1

Kokoontuessaan kahdentoista aposto-
lin 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).

Tämä opiskeluopas on tarkoitettu
avuksesi Mormonin Kirjan tutkimiseen.
Se on jaettu samoihin lukuihin kuin
Mormonin Kirja – Evankeliumin oppi
-luokan opettajan opaskin. Jokaisessa
luvussa on esitetty viikon lukutehtävä
sekä kysymyksiä, joiden tarkoituksena
on tehostaa opiskeluasi. Kysymysten
avulla voit paremmin soveltaa pyhiä
kirjoituksia itseesi, virittää evankeliumi-
keskeisiä keskusteluja perheesi jäsenten
kanssa sekä valmistautua osallistumaan
mielekkäästi oppitunneilla käytävään
keskusteluun.

Sinulla on yhdessä Evankeliumin oppi
-luokan opettajan kanssa vastuu auttaa
luokan onnistumisessa. Herra on
sanonut, että opettajien tulee saarnata

”totuuden Hengessä” ja että niiden,
jotka ottavat vastaan ”totuuden sanan”,
tulisi ottaa se ”vastaan totuuden
Hengen kautta” (LK 50:17, 19). Tule
luokkaan valmistautuneena esittämään
näkemyksiä ja kysymyksiä, kertomaan
kokemuksista, lausumaan todistuksesi
sekä kuuntelemaan tarkkaavaisesti
opettajaa ja muita luokan jäseniä. Kun
olet tutkinut kulloisenkin lukutehtävän
ja pohtinut tässä oppaassa annettuja
kysymyksiä, olet paremmin valmistau-
tunut kokemaan Herran sanojen täyt-
tymisen Hänen sanoessaan: ”Sekä se,
joka julistaa, että se, joka ottaa vastaan,
ymmärtävät toisiansa, ja molemmat
rakentuvat ja iloitsevat yhdessä”
(LK 50:22).

Tämä opiskeluopas on arvokas apuvä-
line perheille. Voit käyttää tutkimis-
kysymyksiä evankeliumikeskeisen
keskustelun virittämiseksi perheenjä-
senten kesken. Jokaisessa luvussa on
myös ehdotus perheen keskustelua
varten. Perheenjäsenet voivat käyttää
näitä ehdotuksia valmistaessaan
oppiaiheita perheiltoja varten.

Tutki rukoillen seuraavat pyhien
kirjoitusten kohdat: 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 alkusivut.

• Mitkä ovat Mormonin Kirjan kolme
tarkoitusta sen nimilehden toisen
kappaleen mukaan?

• Mitä olet oppinut Mormonin Kirjan
avulla Jeesuksesta Kristuksesta?
Kuinka Mormonin Kirja on vahvis-
tanut todistustasi Jeesuksesta
Kristuksesta?

”Uskontomme lakikivi” 1
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”Kaiken, tahtonsa mukaan” 2
1. Ne. 1–7

2

• Mitkä kohdat Mormonin Kirjassa
ovat sinusta erityisen innoittavia?

Ehdotuksia keskutelun aiheeksi
perheessä

Lukekaa perheenä seuraavat presidentti
Marion G. Romneyn sanat:

”Olen varma, että jos vanhemmat
lukevat kodeissaan Mormonin Kirjaa
rukoillen ja säännöllisesti sekä itsekseen
että lastensa kanssa, tuo suuri kirja
kyllästää kotimme ja kaikki, jotka siinä
asuvat. Kunnioituksen henki säilyy.
Keskinäinen kunnioitus ja huomaavai-
suus toisia kohtaan kasvaa. Riidan
henki poistuu. Vanhemmat neuvovat
lapsiaan suuremmassa viisaudessa ja

rakkaudessa. Lapset ovat vastaanotta-
vaisempia ja kuuliaisempia vanhem-
piensa neuvoille. Vanhurskaus enentyy.
Usko, toivo ja rakkaus – Kristuksen
puhdas rakkaus – vallitsevat runsaina
kodeissamme ja elämässämme tuoden
mukanaan rauhaa, iloa ja onnea.”
(”Mormonin Kirja”, Valkeus, lokakuu
1980, s. 119.)

Puhukaa niistä siunauksista, joita
perheenne saa, kun noudatatte tätä
neuvoa. Tehkää suunnitelma kokoon-
tua perheenä päivittäin tutkimaan
Mormonin Kirjaa. Kannusta jokaista
perheenjäsentä ottamaan tehtäväkseen
noudattaa suunnitelmaa.

• 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.)

• Miksi Jerusalemin asukkaat hylkäsivät
Lehin ja muiden profeettojen sano-
man? (Ks. 1. Ne. 1:19–20; 2:12–13;
16:1–2.) Miksi jotkut ihmiset nykyään
kapinoivat Herraa ja Hänen palveli-
joitaan vastaan? Mitä me voimme
oppia Nefin avulla siitä, kuinka
voimme tehdä sydämestämme sellai-
sen, että ottaisimme paremmin
vastaan profeettojen opetukset?
(Ks. 1. Ne. 2:16, 19.)

• Miksi Lehin perheen oli hankittava
vaskilevyt haltuunsa? (Ks. 1. Ne. 3:3,
19–20; 4:15–16; ks. myös 1. Ne.
5:21–22; Moosia 1:3–7.)

Kun tutkit kohtaa 1. Ne. 2–4, vertaa
Nefin luonteenpiirteitä Laamanin
ja Lemuelin luonteenpiirteisiin. Voit
kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin
kohtiin: 1. Ne. 1:1; 2:11–13, 16, 19;
3:5, 7, 14–15, 31; 4:1, 3.

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Keskustelkaa siitä, miksi Lehin perhe
tarvitsi haltuunsa vaskilevyt. Puhukaa
siitä, miksi olette kiitollisia siitä, että
teillä on pyhät kirjoitukset. Pyydä
sitten perheenjäseniä tekemään luettelo
ystävistä, joilla ei ole Mormonin Kirjaa.
Miettikää rukoillen, miten voisitte
antaa Mormonin Kirjan joillekin näistä
ihmisistä tai kaikille heille. Voit varata
jokaiselle perheenjäsenelle Mormonin
Kirjan, jonka hän voi antaa eteenpäin.
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”Mitä näin ollessani vietynä pois hengessä” 4
1. Ne. 12–14

Näky elämän puusta 3
1. Ne. 8–11; 12:16–18; 15

3

Kun tutkit kertomusta elämän puuta
koskevasta näystä, kiinnitä huomiosi
seuraaviin vertauskuviin ja niiden
merkitykseen:

elämän puu (1. Ne. 8:10; 11:8–25)
elämän puun hedelmä (1. Ne. 8:10–18,

30; 15:36; ks. myös LK 14:7)
rautakaide (1. Ne. 8:19–24, 30; 11:25;

15:23–24)
pimeyden sumu (1. Ne. 8:23–24; 12:17)
saastaisen veden lähde (1. Ne. 8:13, 26,

32; 15:26–29)
suuri ja avara rakennus

(1. Ne. 8:26–28, 31, 33; 12:18).

• 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; ks. myös Joh. 3:16.)

• Kuinka Lehi ja Nefi kuvailivat elämän
puuta ja sen hedelmiä? (Ks. 1. Ne.
8:10–12; 11:8–9, 23; 15:36.)

• Näyssään Lehi näki lukemattomia
kansanjoukkoja (1. Ne. 8:21). Nämä
ihmiset voidaan jakaa neljään

ryhmään sen mukaan, miten he
suhtautuivat puuhun ja sen hedel-
mään. Lue 1. Ne. 8:21–33 ja etsi
nämä neljä ryhmää. Miten nämä
ryhmät näkyvät nykyajan maail-
massa? Mihin ryhmään tunnet itse
kuuluvasi?

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Johda seuraava toiminta auttaaksesi
perheesi jäseniä ymmärtämään
paremmin näyn elämän puusta:

Sido yhden perheenjäsenen silmät ja
pyöritä häntä ympäri muutaman
kerran. Selitä, että side silmillä kuvaa
pimeyden sumua. Aseta sitten kuva
Vapahtajasta johonkin paikkaan huo-
neessa. Kehota perheenjäsentä, jonka
silmät on sidottu, kulkemaan kuvan
luo ilman apua. Kun selviää, ettei hän
pysty kävelemään suoraan kuvan luo,
pyydä yhtä perheenjäsentä seisomaan
kuvan vieressä narua pidellen (naru
kuvaa rautakaidetta). Pyydä toista
perheenjäsentä pitämään narun toista
päätä. Pyydä sitten perheenjäsentä,
jonka silmät on sidottu, ottamaan
kiinni narusta ja menemään kuvan luo.

• Kohdassa 1. Ne. 12 Nefi kuvailee
näkyä jälkeläistensä ja veljiensä
jälkeläisten tulevaisuudesta. Kuinka
elämän puuta koskevassa näyssä
olevat vertauskuvat (pimeyden
sumu, suuri ja avara rakennus ja

saastaisen veden lähde) kuvasivat
Nefin jälkeläisten rappeutumista?

• Minkä Nefi näki syntyvän ”paka-
nakansojen keskuudessa”? (Ks. 1. Ne.
13:4–5.) Kuka on suuren ja iljettävän
kirkon perustaja? (Ks. 1. Ne. 13:6.)
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Kuunnelkaa totuutta ja ottakaa siitä vaarin 5
1. Ne. 16–22

4

Kun tutkit kohtaa 1. Ne. 16–18, etsi
tapoja, joilla Nefi osoitti kuuliaisuutta,
uskoa ja rohkeutta. Mieti, miten voit
noudattaa Nefin esimerkkiä.

• Miten Nefin suhtautumistapa
koettelemuksiin erosi siitä, miten
monet hänen perheensä jäsenistä
suhtautuivat niihin? (Vertaa kohtaa
1. Ne. 18:16 kohtiin 1. Ne. 16:18–20,
34–36 ja 17:21.) Kuinka me voimme
voittaa taipumuksen napista, kun
kohtaamme koettelemuksia?

Tutki seuraavat pyhien kirjoitusten
kohdat Jumalan käskyjen noudattami-
sesta. Voit alleviivata nämä kohdat.

1. Ne. 3:7 LK 130:20–21
1. Ne. 17:3 KH Aabr. 3:25
LK 82:10

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Hanki kaksi narua – toinen hyväkun-
toinen ja toinen rispaantunut. Näytä
hyväkuntoista narua ja selitä, että se on
tehty monista säikeistä. Selitä, että
aivan kuten on tärkeää, että narun säi-
keet pysyvät tiukasti toisiinsa kietoutu-
neina, on tärkeää, että perheet pysyvät
yhdessä. Näytä sitten narua, joka on
rispaantunut. Selitä, että aivan kuten
naru heikkenee, kun säikeet pääsevät
erilleen, perheet heikentyvät, kun ne
eivät ole yhtä.

Kerratkaa kertomus kohdasta 1. Ne.
16–18. Miettikää, kuinka Lehin perheen
yksittäisten jäsenten teot vaikuttivat
perheen yhtenäisyyteen. Puhukaa
siitä, mitä te voitte tehdä ollaksenne
perheenä yhtenäisempi.

• Mitä suuri ja iljettävä kirkko teki
Raamatulle? (Ks. 1. Ne. 13:24–26.)
Miksi? (Ks. 1. Ne. 13:27.) Mitkä ovat
oppeja, joita on vaikea ymmärtää
Raamatun avulla mutta jotka ovat
selkeitä ja suuriarvoisia Mormonin
Kirjassa? Kuinka Mormonin Kirja
on auttanut sinua ymmärtämään
paremmin Raamattua tai kasvattanut
todistustasi Raamatusta?

• Nefi näki, että vaikka Herran kirkon
jäseniä olisi viimeisinä aikoina
verrattain vähän, he pystyisivät voit-
tamaan suuren ja iljettävän kirkon
vainon. Millä tavoin Nefi näki

Jumalan pyhien armeijan aseistautu-
neen? (Ks. 1. Ne. 14:14.) Kuinka me
voimme saada aseiksemme vanhurs-
kauden ja Jumalan voiman?

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Lukekaa perheenä valitut jakeet
kohdasta 1. Ne. 12–14. Kun tutkitte
näitä lukuja, kiinnittäkää erityisesti
huomiota Nefin profetioihin. Ehdota,
että perheenjäsenet alleviivaavat
profetiat omista Mormonin Kirjoistaan.
Tehkää luettelo profetioista, jotka
ovat toteutuneet.

35684 130 FI  11.07.2011  11:58 Uhr  Seite 4



”Minä tiedän, keneen minä olen pannut turvani” 7
2. Ne. 3–5

”Vapaasti valita vapauden ja iankaikkisen elämän” 6
2. Ne. 1–2

5

Toisen Nefin kirjan 1. luvussa on neu-
voja, jotka Lehi antoi pojilleen hieman
ennen kuolemaansa. Kun tutkit tätä
lukua, etsi niitä asioita, joita Lehi
neuvoi poikiaan tekemään, ja niitä
siunauksia, joita hän lupasi heille, jos
he noudattaisivat hänen neuvojaan.

Kun tutkit Toisen Nefin kirjan 2. lukua,
etsi sanat vapaus, toimia ja valita.
Voit alleviivata nämä sanat, kun löydät
ne. Mieti rauhassa näiden sanojen
tärkeyttä.

• Lue kohta 2. Ne. 2:6–8. Kuinka voit
tehdä tunnetuksi nämä asiat? Kuinka
näiden asioiden tunnetuksi teke-
minen osoittaa, että olet kiitollinen
Vapahtajalle Hänen sovituksestaan?

• Lue kohta 2. Ne. 2:15–25 ja tunnista 1)
tila, jossa Aadam ja Eeva olivat,
ennen kuin he söivät kiellettyä
hedelmää, ja 2) se vastakohtaisuus,
jota Aadam ja Eeva kokivat syötyään
hedelmää. Mitä siunauksia voit
saada sen vuoksi, että Aadamin ja

Eevan lankeemus toi maailmaan vas-
takohtaisuuden? (Ks. 2. Ne. 2:23–27;
KH Moos. 5:10–12.)

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Selitä, että lähetyssaarnaajille esitetään
usein kysymyksiä, joihin Mormonin
Kirjassa on selkeästi vastattu. Pyydä
perheenjäseniä näyttelemään lähetys-
saarnaajia, joille esitetään seuraavat
kysymykset. Pyydä heitä vastaamaan
näihin kysymyksiin niihin liittyvien
viitteiden avulla, jotka ovat Toisen
Nefin kirjan luvusta 2.

1. Mitä tarkoitatte, kun sanotte,
että Jeesus on Vapahtaja? (Ks. 2. Ne.
2:5–10.)

2. Miksi Jumala sallii maailmassa
sekä hyvän että pahan? (Ks. 2. Ne.
2:11–13.)

3. En halua paljon käskyjä. Eikö vapau-
teni rajoitu, jos noudatan Jeesuksen
opetuksia? (Ks. 2. Ne. 2:26–29.)

• Kun tutkit Toisen Nefin kirjan lukua 3,
etsi opetuksia profeetta Joseph
Smithistä. Mitä siunauksia Joseph
Smithin toiminta on tuonut elämääsi?

• Kuinka Nefi sai toivoa huolimatta
siitä, että hän tunsi olevansa
viettelysten ja syntien ympäröimä?
(Ks. 2. Ne. 4:18–25.) Miten aiemmin
saamiesi siunausten muistaminen
auttaa sinua vaikeina aikoina?

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Lukekaa perheenä kohta 2. Ne. 4:15–35
kokonaan tai osa siitä. Selitä, että tätä
kohtaa nimitetään joskus Nefin psal-
miksi. Se kertoo joistakin Nefin syvim-
mistä tunteista. Keskustelkaa siitä, miksi
on tärkeää, että me kirjoitamme joskus,
mitä sielussamme liikkuu, kuten Nefi
(ks. 2. Ne. 4:15). Kannusta perheenjä-
seniä kirjoittamaan tunteistaan usein.
Joskus he voivat pukea tunteensa
runon tai kiitoslaulun muotoon.
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”Minun sieluni iloitsee Jesajan sanoista” 9
2. Ne. 11–25

”Oi kuinka suuri onkaan meidän Jumalamme 
hyvyys” 8
2. Ne. 6–10

6

Toisen Nefin kirjan luvussa 9 on
Jaakobin, Nefin nuoremman veljen,
saarna Jeesuksen Kristuksen sovituk-
sesta, joka on pelastussuunnitelman
keskeisin tapahtuma. Jotta ymmärtäisit
tässä luvussa olevat opetukset, selvitä
itsellesi, mitä Jaakob tarkoitti ajallisella
ja hengellisellä kuolemalla.

• Mitä Vapahtaja teki voittaakseen
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.)

• Mitä meidän on Jaakobin mukaan
tehtävä, että me pelastuisimme
Jumalan valtakuntaan eli pääsisimme
ikuisesti Jumalan kasvojen eteen?
(Ks. 2. Ne. 9:18, 21:23–24, 39, 41,
50–52.)

• Millaiset asenteet ja teot estävät
meitä saamasta kaikkia sovituksen
siunauksia? (Ks. 2. Ne. 9:27–38.)

• Jaakob profetoi, että nefiläisten
jälkeläiset tuhoutuisivat lihassa

epäuskonsa tähden ja että juutalaiset
Jerusalemissa ristiinnaulitsisivat
Vapahtajan ja heidät hajotettaisiin
heidän syntiensä tähden (2. Ne.
10:2–6). Mitä Herra tekee näille
ihmisille, kun he uskovat Häneen ja
tekevät parannuksen synneistään?
(Ks. 2. Ne. 10:2, 7–8, 21–22; ks. myös
1. Ne. 21:15–16; 2. Ne. 9:1–3, 53;
30:2.) Kuinka tämä sopii meihin
yksilöinä?

Mieti, kuinka seuraavissa kohdissa
olevat yksittäiset sanat ja lauseet vah-
vistavat Jaakobin saarnan merkitystä:

2. Ne. 9:10 2. Ne. 9:28
2. Ne. 9:14 2. Ne. 9:39
2. Ne. 9:18 2. Ne. 9:51

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Kehota perheenjäseniä keskustelemaan
siitä, mitä Vapahtaja on tehnyt heidän
puolestaan yksilöinä ja perheenä.

Ennen kuin alat tutkia Jesajan opetuk-
sia Toisen Nefin kirjan luvuista 11–25,
lue seuraavat vanhin Boyd K. Packerin
sanat:

”Mormonin Kirja on pyhä kirja. Se on
uusi todistus Jeesuksesta Kristuksesta.
Se on kirjoitettu Raamatun kielellä,
profeettojen kielellä.

Suurimmaksi osaksi se on helppolu-
kuista Uuden Testamentin kieltä, jossa

toistuvat esimerkiksi sellaiset sanonnat
kuten ’ja tapahtui’ tai ’katso’.

Jo muutaman sivun luettuanne totutte
kielen rytmiin, ja kerrontaa on helppo
ymmärtää. Itse asiassa useimmat lapset
ja nuoretkin ymmärtävät helposti
Mormonin Kirjan kerrontaa.

Sitten, kun olette juuri alkaneet
päästä mukavasti eteenpäin, törmäätte
esteeseen. Tyyli muuttuu Vanhan
Testamentin profetioiden tyyliksi.
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”Hän kutsuu heitä kaikkia tulemaan tykönsä” 10
2. Ne. 26–30

7

Toisen Nefin kirjan luvuissa 26–30 on
voimallisia profetioita viimeisistä
päivistä. Nefi profetoi ihmisistä, joita
Saatana pettäisi ja jotka lankeaisivat
pois totuudesta. Mutta hän näki
myös evankeliumin palautuksen ja ne
siunaukset, joita vanhurskaat saisivat.

• Mitä esimerkkejä Saatanan menetel-
mistä meidän pettämiseksemme
on Toisen Nefin kirjan luvussa 28?
Kuinka voit välttyä lankeamasta
näihin ansoihin? (Ks. esimerkiksi
1. Ne. 15:24; 2. Ne. 28:30; Al. 17:2–3;
Moro. 7:15–19; LK 21:1–6; 46:7.)

• Miksi meidän tulee tutkia Raamatun
lisäksi myös Mormonin Kirjaa?
(Ks. 2. Ne. 29:4–14; ks. myös 2. Ne.
28:30.)

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Pyydä yhtä perheenjäsentä seisomaan
keskellä huonetta. Selitä, että tässä
havaintoesityksessä alue hänen oikealla
puolellaan kuvaa kaikkea hyvää, mitä
elämässä voi tehdä. Alue kauimpana
oikealla kuvaa parasta, mitä voi tehdä.

Alue perheenjäsenen vasemmalla
puolella kuvaa kaikkea sitä väärää, mitä
elämässä voi tehdä. Alue kauimpana
vasemmalla kuvaa kaikkein kamalinta,
mitä voi tehdä.

Selitä, että vanhin Richard G. Scott
esitti samantapaisen havaintoesityksen.
Sitten hän huomautti: ”Keskellä on
vaikeaa erottaa, mikä on oikein ja
mikä on väärin. Keskialue on se, missä
Saatana hyökkää vanhurskauden
ihmisten kimppuun – –. Sillä alueella
on helppoa hämmentyä. Eläkää sel-
keästi suurenmoisella hyvän puolella,
jonka Herra on määritellyt, niin teillä
ei ole mitään ongelmia kiusausten
kanssa. Jos ette ole varmoja, onko
jokin sopivaa katsottavaa, kuunnel-
tavaa, ajateltavaa tai tehtävää, niin
välttäkää sitä. Voitte olla lankeamaisil-
lanne yhteen Saatanan ansoista.” (”Do
What Is Right”, Ensign, kesäkuu 1997,
s. 53–54.)

Keskustelkaa siitä, kuinka tämä havain-
toesitys liittyy päätöksiin ja kiusauksiin,
joita perheenjäsenet kohtaavat joka
päivä.

Kerronnan lomaan on näet siroteltu
lukuja, joissa toistetaan Vanhan Testa-
mentin profeetta Jesajan profetioita.
Ne sukeltavat esiin kuin este, tiesulku
tai tarkastusasema, jonka ohitse satun-
nainen lukija, joka lukee pelkästä
uteliaisuudesta, ei yleensä pääse.

Teillekin saattaa tulla kiusaus lopettaa
siihen, mutta älkää tehkö sitä! Älkää
lopettako lukemista! Jatkakaa eteenpäin
noiden vaikeaselkoisten vanhan
Testamentin profetioita sisältävien
lukujen ylitse, vaikka ette ymmärtäisi
paljoakaan. Jatkakaa, vaikka vain
lukisitte pintapuolisesti ja poimisitte

ajatuksen sieltä täältä. Jatkakaa, vaikka
vain katselisitte sanoja. – –

– – Herralla oli tietty tarkoitus säilyttä-
essään Jesajan profetiat Mormonin
Kirjassa, vaikka ne ovatkin esteenä
satunnaiselle lukijalle.

Ne, jotka eivät koskaan pääse Jesaja-
lukuja pitemmälle, jäävät vaille niitä
henkilökohtaisia aarteita, joita matkan
varrelta voisi saada.” (”’Mitä sielussani
liikkuu’”, Valkeus, 1986, konferenssi-
raportti 156. vuosikonferenssista,
s. 62–63.)
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”Etsikää Jumalan valtakuntaa” 12
MK Jaak. 1–4

”Kiiruhtakaa eteenpäin kestävinä Kristuksessa” 11
2. Ne. 31–33

8

• Nefi aloitti viimeiset kirjoituksensa
sanomalla, että hänen on puhuttava
Kristuksen opista (ks. 2. Ne. 31:2).
Kuinka määrittelisit ”Kristuksen
opin” Toisen Nefin kirjan luvussa 31
olevien Nefin opetusten mukaan?

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Kata päivällispöytä yhteistä ateriaa
varten ja sano perheenjäsenille, että aiot
tarjoilla ruoan heille. Kun perheenjä-
senet istuvat pöydässä, anna heille
annokset, jotka ovat paljon pienempiä

kuin mitä he yleensä syövät. Johda sitten
keskustelua seuraavista kysymyksistä:

• Miten pyhien kirjoitusten tutkimis-
tamme voi joskus verrata hyvin
pienen annoksen syömiseen?

• Lukekaa perheenä kohta 2. Ne. 32:3.
Mitä mielestänne tarkoittaa se,
että iloitsee Kristuksen sanoista?
(Ks. 2. Ne. 32:3.) Miten me voimme
tehdä omastamme ja perheen
pyhien kirjoitusten tutkimishetkestä
juhla-aterian?

Opit enemmän profeetta Jaakobista
lukemalla seuraavat kohdat: 1. Ne. 18:7;
2. Ne. 2:1–4; 6:2–4; MK Jaak. 1:1–2,
18–19.

• Profeetta Jaakob varoitti rikkauksien
tavoittelusta, ylpeydestä, moraalitto-
muudesta ja rotuennakkoluuloista
(MK Jaak. 2:12–16, 22–23; 3:5, 9).
Kutsuttuaan kansaansa parannukseen
hän päätti saarnansa todistamalla
sovituksen kautta tulevasta anteeksi-
annon toivosta. Kuinka me voimme
saada Kristukseen kohdistuvan
toivon, josta Jaakob puhui? (Ks. MK
Jaak. 4:4–12.)

Jaakob nuhteli nefiläismiehiä siitä,
miten huonosti he kohtelivat vaimo-
jaan ja lapsiaan (ks. MK Jaak. 2:9,
31–32, 35). Myös myöhempien aikojen
kirkon johtajat ovat varoittaneet
voimallisesti kaikenlaisista väärinkäy-

töksistä. Ensimmäinen presidentti-
kunta ja kahdentoista koorumi ovat
varoittaneet, että ”ne, jotka rikkovat
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).

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Pyydä perheenjäseniä lukemaan
MK Jaak. 2:35. Esitä sitten seuraavat
kysymykset:

• Mitä sellaista me saatamme tehdä
tai sanoa, mikä voi murtaa toisen
sydämen? Miten me voimme tuoda
suurempaa ykseyttä ja rakkautta
kotiimme?
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Vertaus öljypuista 13
MK Jaak. 5–7

9

Jaakobin kirjan luvussa 5 on Senoksen,
useaan kertaan Mormonin Kirjassa
mainitun heprealaisprofeetan, vertaus.
Vertaus on kirjailijan käyttämä keino,
jolla hän jonkin esineen tai tapahtu-
man avulla kuvaa tai valottaa jotakin
toista. Seuraava kaavio voi auttaa sinua
ymmärtämään vertauksen paremmin.

Vertauskuva Merkitys

viinitarha maailma

viinitarhan herra Jeesus Kristus

jalo öljypuu Israelin huone,
Herran liitonkansa

villi öljypuu pakanat (ihmiset,
jotka eivät ole
syntyneet Israelin
huoneeseen)

oksat ihmisryhmiä

Vertauskuva Merkitys

palvelijat profeetat ja muut
palvelemaan
kutsutut

hedelmä ihmisten elämä ja
työt

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Selitä, että kohdassa MK Jaak. 5:61–72
mainitut palvelijat ovat myöhempien
aikojen pyhiä, jotka kertovat evanke-
liumista muille (LK 133:8). Keskustelkaa
tavoista, joilla perheenjäsenet voivat
valmistautua kertomaan evankeliumista
sekä kokoaikaisina lähetyssaarnaajina
että jokapäiväisessä elämässään. Aseta
tavoite, joka auttaa perheenjäseniä val-
mistautumaan paremmin lähetystyön
tekemiseen.

• Miten Enos kuvaili Herralle esittä-
määnsä rukousta? (Ks. Enos 2.) Mitä
hänen kertomuksensa anteeksiannon
tavoittelusta opettaa sinulle paran-
nuksesta? Mitä kertomus opettaa
sinulle rukouksesta?

• Kuinka me voimme uhrata koko
sielumme uhriksi Vapahtajalle?
(Om. 26.)

• Mikä Mormonin mukaan oli koko
sen pyhän aikakirjan tarkoitus, jota
hän oli lyhentämässä? (Ks. Morm.
S. 2, 8; ks. myös Mormonin Kirjan
nimilehti.) Miksi on tärkeää lukea
Mormonin Kirjaa tämä tarkoitus
mielessämme?

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Selitä, että Enoksen, Jaaromin ja Omnin
kirjan kirjoittajia käskettiin pitämään
huolta kansansa aikakirjasta ja kirjoit-
tamaan siihen. Myös myöhempien
aikojen pyhiä on neuvottu pitämään
henkilökohtaista ja perheen historiaa.
Jos teillä on mahdollisuus lukea
jonkun esivanhempanne päiväkirjaa,
lukekaa joitakin poimintoja perheenä.
Keskustelkaa siitä, miten tärkeää
on pitää omaa päiväkirjaa ja perhe-
historiaa.

”Viisasta tarkoitusta varten” 14
Enos, Jaar., Om., Morm. S.
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”Teitä nimitetään Kristuksen lapsiksi” 16
Moosia 4–6

”Ikuisessa velassa taivaalliselle Isällenne” 15
Moosia 1–3

10

• Mikä ero oli kuningas Benjaminin
hallituskaudella nefiläisillä, jotka
tutkivat pyhiä kirjoituksia, ja laama-
nilaisilla, jotka eivät tutkineet?
(Ks. Moosia 1:5.) Kuinka huomaat
tämän eron näkyvän nykyajan
yhteiskunnassa?

• Lue kohta Moosia 2:20–21, 34.
Mitä tarkoittaa se, että on ansioton
palvelija, joka on ikuisesti velassa
taivaalliselle Isälleen? Miksi me
olemme ansiottomia palvelijoita
Jumalalle, vaikka me kiitämme
ja palvelemme Häntä kaikesta
sielustamme? (Ks. Moosia 2:22–25;
ks. myös tällä sivulla oleva kuvitus.)
Mitä tämä opettaa taivaallisen
Isän rakkaudesta sinua kohtaan?

• Mitä opit Jeesuksen Kristuksen
sovituksesta kohdan Moosia 2–3
perusteella?

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Piirrä paperiin vaaka oheisen mallin
mukaan.

Kysy perheenjäseniltä, miksi vaaka
ei ole tasapainossa. Pyydä heitä sitten
lukemaan ääneen kohta Moosia
2:20–25. Kun he lukevat, pyydä heitä
etsimään uhrauksia, joita me voimme
antaa Herralle, ja siunauksia, joita
Hän antaa meille. Kirjoita uhraukset
sille puolelle vaakaa, jossa lukee meidän
uhrauksemme. Kirjoita Jumalan siu-
naukset sille puolelle vaakaa, jossa lukee
Jumalan siunaukset. Auta perheenjäseniä
huomaamaan, että me olemme aina
velassa Herralle. Ilmaise kiitollisuutesi
Jumalan siunauksista.

• Mistähän syystä kuningas Benjamin
tähdensi kansansa mitättömyyttä ja
kelvottomuutta? (Ks. Moosia 4:5–8,
11–12.) Miksi on tärkeää, että
me tunnistamme riippuvuutemme
Herrasta?

• Mitä velvollisuuksia vanhemmilla
on kuningas Benjaminin mukaan
lapsiaan kohtaan? (Ks. Moosia
4:14–15.)

• Kuningas Benjamin neuvoi kansaansa
pitämään huolta puutteenalaisista
(Moosia 4:16–17, 22). Miksi meillä
on suuri syy tehdä parannus, jos me
kieltäydymme auttamasta puutteen-
alaisia? (Ks. Moosia 4:18–23.)
Missä mielessä me olemme kaikki
kerjäläisiä? (Ks. Moosia 4:19–20.)

• Minkä neuvon kuningas Benjamin
antoi köyhille, joilla ei ole mitään

Jumalan
siunaukset

meidän
uhrauksemme
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”Näkijä – – on suureksi siunaukseksi 
lähimmäisillensä” 17
Moosia 7–11

11

Kun tutkit Moosian kirjan lukuja 7–11,
etsi kohtia, jotka opettavat, miten
tärkeää on noudattaa niiden ohjeita,
jotka Herra on kutsunut profeetoiksi,
näkijöiksi ja ilmoituksensaajiksi.

• Kuinka Ammon kuvaili tehtäväänsä
näkijänä? (Ks. Moosia 8:16–18.)
Kuinka Abinadi täytti tehtävänsä
näkijänä? (Ks. erityisiä esimerkkejä
kohdasta Moosia 11.)

Joskus me voimme saada lisää innoi-
tusta pyhistä kirjoituksista vertaamalla
kahta ihmistä samanlaisessa tilanteessa.
Vertaa kuningas Nooaa ja kuningas
Benjaminia seuraavan luettelon avulla:

Kuningas Nooa Kuningas 
Benjamin

Moosia 11:2 Moosia 2:13

Moosia 11:3–4, 6 Moosia 2:12, 14

Moosia 11:5, 7 Morm. S. 17–18

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Selitä, että ensimmäisen presidentti-
kunnan ja kahdentoista apostolin
koorumin jäsenet ovat profeettoja,
näkijöitä ja ilmoituksensaajia. Keskus-
telkaa siitä, kuinka myöhempien
aikojen profeetat, näkijät ja ilmoituk-
sensaajat ovat meille suureksi siunauk-
seksi (Moosia 8:16–18). Käykää sitten
läpi kirkon presidentin viimeinen
konferenssipuhe.

annettavaa? (Ks. Moosia 4:24–25.)
Kuinka voit saada anteliaamman
sydämen taloudellisesta tilanteestasi
riippumatta?

• Kuningas Benjamin opetti kansaansa
välttämään syntiä ja pysymään
uskollisena Jumalalle valvomalla
ajatuksiaan, sanojaan ja tekojaan
(Moosia 4:29–30). Miten ajatukset,
sanat ja teot liittyvät toisiinsa?

• Mikä vaikutus Herran Hengellä oli
kansaan kuningas Benjaminin
puhuessa sille? (Ks. Moosia 5:2–5.)
Miten meidän elämämme ja ihmis-
suhteemme muuttuisivat, jos
meillä ei olisi enää mitään halua
tehdä pahaa?

• Mitä Kristuksen lapseksi tuleminen
tarkoittaa? (Ks. Moosia 5:2, 5–7.)
Mitä tarkoittaa ottaa päälleen
Kristuksen nimi? (Ks. Moosia 5:8–11.)
Mitä sellaista voit joka päivä tehdä,
mikä pitää Kristuksen nimen
kirjoitettuna sydämeesi? (Ks. Moosia
5:11–15.)

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Lukekaa perheenä kohta Moosia
4:16–27. Keskustelkaa siitä, miten
voitte yhdessä auttaa puutteenalaisia.
Voitte suunnitella halutessanne
palvelutempauksen. Voitte myös
puhua paastouhreista ja siitä, kuinka
niitä käytetään.
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”Ainoastaan – – Jumala taisi vapauttaa heidät” 19
Moosia 18–24

”Jumala itse on – – lunastava kansansa” 18
Moosia 12–17

12

Kun tutkit Moosian kirjan lukuja 12–17,
etsi Abinadin pääsanoma kuningas
Nooalle ja hänen papeilleen. Kysy
itseltäsi, miksi Abinadi oli valmis kuole-
maan saadakseen sanomansa välitettyä.

• Abinadin väistettyä pappien yritykset
saada hänet puhumaan ristiin yksi
papeista esitti hänelle erästä pyhien
kirjoitusten kohtaa koskevan kysy-
myksen (Moosia 12:19–24; ks. myös
Jes. 52:7–10). Miksi papit eivät
pystyneet ymmärtämään tätä pyhien
kirjoitusten kohtaa? (Ks. Moosia
12:25–27.) Miten voi kilvoitella
sydämessään päästäkseen ymmär-
rykseen?

• Miten käskyt voivat olla kirjoitettuina
sydämeemme? (Ks. Moosia 13:11.)
Miten se, että käskyt ovat kirjoitet-
tuina sydämeemme, voisi vaikuttaa
pyrkimyksiimme noudattaa niitä?

• Mitä opit Vapahtajasta Moosian kir-
jan 14 luvussa lainatusta profetiasta?

• Mitä Abinadi kehotti saarnansa
lopussa Nooaa ja pappeja tekemään?
(Ks. Moosia 16:13–15.) Kuinka sinä
voit soveltaa tätä neuvoa elämässäsi?

• Miten voit seurata Abinadin
esimerkkiä, vaikka sinun ei luultavasti
tarvitse kuolla uskosi vuoksi?

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Laatikaa perheenä luettelo ihmisistä,
jotka Abinadin tavoin ovat julistaneet
sanomaa Jeesuksen Kristuksen
sovituksesta, vaikka ovat joutuneet
suureen vaaraan (ks. esim. Ap.t. 4:1–12;
1. Ne. 1:18–20; Moosia 18:1–2;
He. 13:1–7). Jos tiedät, että perheen-
jäsenet ovat tehneet lähetystyötä
vaikeissa olosuhteissa, puhukaa heidän
kokemuksistaan. Kehota perheen-
jäseniä kirjoittamaan nämä kokemukset
päiväkirjaansa.

Moosian kirjan luvussa 18 on selitys
kasteenliitosta. Ennen kuin tutkit
tämän luvun, lue seuraavat presidentti
Joseph Fielding Smithin sanat:

”Liitto on sitoumus ja sopimus ainakin
kahden osapuolen välillä. Evankeliu-
min 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.)

• Mitä me lupaamme tehdä, kun mei-
dät kastetaan? (Ks. Moosia 18:8–13;
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.)
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”Minun sieluni [ei] enää ole tuskassa” 20
Moosia 25–28; Al. 36

13

Moosian kirjan luvut 25–28 ja Alman
kirjan luku 36 kertovat Alman ja
Moosian poikien ihmeellisestä käänty-
myksestä. Kun tutkit näitä lukuja,
mieti syvällisesti omaa kääntymystäsi.

• Miksi on tärkeää antaa anteeksi toi-
nen toisellemme? (Ks. Moosia 26:31.)
Kuinka olet tullut siunatuksi, kun
olet antanut anteeksi jollekulle
tai kun joku on antanut anteeksi
sinulle?

• Miksi Herra lähetti enkelin puhu-
maan Alma nuoremmalle ja hänen
tovereilleen? (Ks. Moosia 27:14.)
Kuinka rukous voi auttaa meitä,
kun rakkaamme harhautuu pois
evankeliumista?

Huomaa sanat ja ilmaisut, jotka
Moosian kirjan luvussa 27 ja Alman
kirjan luvussa 36 kuvaavat Alman
tunteita ennen kuin hän sai anteeksi
ja sen jälkeen. (Ks. esim. Moosia 27:29.
Ennen kuin Alma sai anteeksi, hänen
sieluaan kidutti ikuinen vaiva. Kun
hän sai anteeksi, hänen sielunsa ei
enää ollut tuskassa.)

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Esitä perheenjäsenille seuraava kysymys:

• Mitkä ovat tärkeimmät asiat, mistä
teidän on huolehdittava, kun
valmistaudutte palvelemaan lähe-
tystyössä? (Auta perheenjäseniä
huomaamaan, että se, missä me
palvelemme, ei ole niin tärkeää kuin
se, miksi me palvelemme ja miten
me palvelemme.)

Pyydä perheenjäseniä etsimään
Moosian kirjan luku 28. Selitä, että
tässä luvussa on kertomus Moosian
pojista, jotka halusivat palvella
lähetyssaarnaajina laamanilaisten
keskuudessa.

• Miksi Moosian pojat halusivat
saarnata laamanilaisille? (Ks. Moosia
28:2–3.) Kuinka me voimme omis-
tautua päättäväisemmin evankeliu-
min levittämiselle?

• Miksi Herra siunasi Alman kansaa
orjuudessa nopeammin ja run-
saammin kuin Limhin kansaa?
(Vrt. Moosia 21:5–15 kohtaan
Moosia 23:26–27; 24:10–16.) Kuinka
tämä soveltuu meidän elämäämme?

• Miksi taakkamme kevenevät, kun
me alistumme mielellämme ja kärsi-
vällisesti kaikessa Herran tahtoon?
(Ks. Moosia 24:15.) Miten Herra on
vahvistanut sinua auttaakseen sinua
kantamaan taakkasi helpommin?

• 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.)

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Keskustelkaa edellä olevista kasteenliit-
toa koskevista kysymyksistä. Kehota
perheenjäseniä, jotka on kastettu,
kertomaan muistojaan kasteestaan.
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Alman luvussa 5 on yli 40 kysymystä.
Etsi kysymykset ja mieti, kuinka
vastaisit niihin.

• Kaikkialla puheessaan kansalle
Sarahemlassa Alma puhui kokeneensa
voimallisen sydämen muutoksen ja
syntyneensä Jumalasta (ks. Al. 5:14).
Usein me käytämme sanaa kääntymys,
kun puhumme tästä kokemuksesta.
Mitä kääntymys tarkoittaa?
(Ks. Moosia 5:2; 27:24–26.)

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Lukekaa perheenä kohdat Al. 5:14, 19.
Selitä, että sana kasvonpiirteet viittaa
niin ihmisen käytökseen kuin myös
siihen tapaan, jolla ihmisen kasvot
ilmentävät hänen luonnettaan.

• Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että
Jumalan kuva on painunut kasvon-
piirteisiin? Mikä muissa ihmisissä
on osoittanut, että he ovat saaneet
Hänen kuvansa kasvonpiirteisiinsä?

”Alma – – langetti vanhurskaita tuomioita” 21
Moosia 29; Al. 1–4

Kun kaikki kuningas Moosian pojat
kieltäytyivät ryhtymästä kuninkaaksi
isänsä jälkeen, Moosia lähetti kansan
keskuuteen kirjallisen julistuksen
ehdottaen tuomarijärjestelmää kunin-
gaskunnan tilalle kuolemansa jälkeen.
Kun tutkit Moosian kirjan lukua 29,
mieti, mitä kuningas Moosian sanat
opettavat siitä, millaiset johtajat
auttavat lujittamaan kansan rauhaa
(ks. Moosia 29:10).

• Tuomarien hallituskauden ensim-
mäisenä vuonna Nehor-niminen
mies tuotiin Alman eteen tuomitta-
vaksi (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 miellyttivät niin
monia ihmisiä? Mitä samoja opetuk-
sia olet kuullut meidän aikanamme?

• Mitä Alma teki nähdessään ylpeyden
ja jumalattomuuden lisääntyvän
kansassa? (Ks. Al. 4:15–19.) Kuinka
Jumalan sanan saarnaaminen saa
ihmiset muistamaan velvollisuu-
tensa? Kuinka Jumalan sanan saar-
naaminen voi kukistaa ylpeyden
ja juonet ja eripuraisuuden?

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Lukekaa perheenä kohta Al. 4:15–20.
Esitä sitten seuraavat kysymykset:

• Mistähän syystä Alma ei pystynyt
auttamaan kansaa millään muulla
tavalla kuin esittämällä suoria todis-
tuksia sitä vastaan? Mitkä maailman
nykyisistä ongelmista voitaisiin
ratkaista saarnaamalla evankeliumia
ja elämällä sen mukaan?

”Onko teidän kasvonpiirteisiinne painunut
hänen kuvansa?” 22
Al. 5–7
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”Enemmän kuin yksi todistaja” 23
Al. 8–12

• Vakiinnutettuaan kirkon järjestyksen
gideonilaisten ja melekiläisten
keskuudessa Alma lähti saarnaamaan
Ammonihan maahan. Minkä haas-
teen Alma kohtasi Ammonihassa?
(Ks. Al. 8:8–9.)

• Millä sanoilla kohdassa Al. 8:10
kuvaillaan Alman sinnikkyyttä
Ammonihassa? Kuinka ammoniha-
laiset suhtautuivat Alman saarnaa-
miseen? (Ks. Al. 8:11–13.)

Kun tutkit kohtia Al. 8:18–32 ja
Al. 10–11, etsi tapoja, joilla Amulek
muuttui noudattaessaan enkelin sano-
maa ja palvellessaan Alman toverina.

• Miten sydämemme tila vaikuttaa
siihen, miten ymmärrämme Jumalan
sanaa? (Ks. Al. 12:9–11.) Kuinka
me voimme saada sydämen, joka
tunnistaa, ymmärtää ja ottaa vastaan
Jumalan sanan? (Ks. 1. Ne. 2:16;
15:11.)

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Selitä, että kun Alma meni yksin
Ammonihan kaupunkiin, ihmiset

sanoivat: ”Kuka Jumala on, kun ei val-
tuuta yhtä miestä enempää julistamaan
tälle kansalle totuutta?” (Al. 9:6.)
Myöhemmin ihmiset hämmästyivät,
kun Amulek saarnasi heille, että ”oli
enemmän kuin yksi todistaja” (Al.10:12).
Lukekaa perheenä seuraavassa luette-
lossa olevat pyhien kirjoitusten
kohdat. Huomatkaa, kuinka Alma ja
Amulek tukivat toistensa pyrkimyksiä
saarnaamalla samoja oppeja:

Oppi Amulekin Alman 
todistus 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

• Mitä hyötyä on siitä, että on
enemmän kuin yksi todistaja, kun
kerromme evankeliumista? Kuinka
me voimme tukea toisiamme
näissä pyrkimyksissä?

”Anna meille voimaa sen uskon mukaan, 
joka meillä on Kristukseen” 24
Al. 13–16

Opetettuaan Seesromille ja muille
ammonihalaisille lunastussuunnitel-
maa Alma todisti pappeudesta ja
ennalta-asettamisen opista. Lue
seuraavat lainaukset samalla, kun
tutkit kohtaa Al. 13:1–7:

Profeetta Joseph Smith sanoi: ”Jokainen
ihminen, joka on kutsuttu palvelemaan
maan asukkaita, asetettiin tätä tarkoi-
tusta varten taivaan suuressa neuvon-
pidossa ennen kuin maailmaa olikaan”
(Profeetta Joseph Smithin opetuksia,
toim. Joseph Fielding Smith [Helsinki:
MAP-kirkko, 1985], s. 361).
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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 asioi-
den suurenmoista todellisuutta, joihin
kerran olemme suostuneet. Te olette
tilivelvollisia siinä, mitä teiltä kauan
sitten odotettiin, samoin kuin ovat ne,
jotka olemme hyväksyneet profeetoiksi
ja apostoleiksi.” (”Vanhurskaiden
naisten tehtävä”, Valkeus, toukokuu
1980, s. 171.)

• Kuinka Alma ja Amulek pääsivät
viimein vapaiksi oltuaan monta
päivää vainottuina vankilassa?
(Ks. Al. 14:26–29; Et. 12:12–13.) Mistä
asioista me tarvitsemme vapautuk-

sen? Miksi uskomme täytyy kohdis-
tua Kristukseen niin, että se johtaa
meidät vapauteen? (Ks. Moosia 3:17;
Moro. 7:33.)

• Mitä kohta Al. 15:3–5 paljastaa
Seesromin luottamuksesta Almaan
ja Amulekiin? Kehen Seesromin oli
turvattava, ennen kuin hän saattoi
parantua? (Ks. Al. 15:6–10.) Mitä
opit Seesromin toiminnasta parantu-
misen jälkeen? (Ks. Al. 15:11–12.)

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Kun olette kerranneet Alman kirjan
luvut 13–16 kokonaan tai osittain,
pyydä jokaista perheenjäsentä
kertomaan, mitä hän on oppinut
kertomuksesta.

”He opettivat Jumalan voimalla ja valtuudella” 25
Al. 17–22

• Mikä johti Ammonin ja hänen
veljiensä menestykseen heidän
pyrkimyksessään tuoda laamanilaiset
totuuden tuntemiseen? Mitä opit
Ammonin ja Aaronin tavasta aloittaa
lähetystyö?

• Mitä oppeja Ammon ja Aaron
opettivat kuningas Lamonille
ja hänen isälleen? (Ks. Al. 18:34–39;
Al. 22:7–14.)

• Mitä uhrauksia Lamonin isä oli
halukas tekemään oppiakseen
tuntemaan Jumalan? (Ks. Al. 22:15,
17–18.) Mitä voit oppia hänen
esimerkistään?

Kun tutkit Alman kirjan lukuja 17–22,
etsi kohtia ihmisistä, jotka saivat

siunauksia kärsittyään koettelemuksia.
Mieti siunauksia, joita itse olet saanut
kestettyäsi koettelemuksia uskollisesti.

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Näytä muutamia erilaisia työkaluja.
Pyydä perheenjäseniä selittämään,
kuinka kutakin työkalua käytetään.
Lue sitten kohta Al. 17:1–9 ja sano,
että me voimme olla Moosian poikien
tavoin aseina eli työkaluina Jumalan
kädessä, kun me kerromme evankeliu-
mista muille. Tähdennä ajatusta, että
Herra auttaa meitä, kun me pyrimme
olemaan työkaluja Hänen kädessään.
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”Ne, jotka kääntyivät Herraan” 26
Al. 23–29

Alman kirjan luvuissa 23–27 kerrotaan
antinefilehiläisistä, ihmisryhmästä,
joka kääntyi Herraan niin täysin, ettei
yksikään heistä ”koskaan langennut
pois” (Al. 23:6). Kun tutkit tätä kerto-
musta, etsi todisteita antinefilehiläisten
kääntymyksen todellisuudesta ja
vilpittömyydestä.

• Antinefilehiläiset kääntyivät Herraan
(ks. Al. 23:6). Miksi on välttämätöntä,
että Jeesus Kristus on kääntymyk-
semme keskipiste?

• Kääntyneet laamanilaiset halusivat
erottua veljistään, jotka olivat edel-
leenkin jumalattomia (Al. 23:16–18;
27:27–30). Millä tavoin me erotumme
maailmasta, kun me koemme
kääntymyksen?

• Mistä antinefilehiläiset olivat kiitol-
lisia koettelemuksistaan huolimatta?
(Ks. Al. 24:7–10.) Kuinka kiitollisuus
Jumalalle voi auttaa meitä kohtaa-
maan koettelemuksia ja ahdistusta?

• Antinefilehiläiset ”ottivat miekkansa
– – ja hautasivat ne syvälle maahan”
(Al. 24:15–17). Miksi on merkittävää,
että he hautasivat aseensa eivätkä
vain luvanneet olla koskaan käyttä-
mättä niitä? Kuinka me voimme
haudata kapina-aseemme?

Kun tutkit Alman kirjan lukuja 26–27,
etsi esimerkkejä siunauksista, joita lähe-
tyssaarnaajat saavat työnsä ansiosta.

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Esitä kertomus antinefilehiläisten
kääntymyksestä. Mieti, voitko käyttää
joitakin edellä olevia kysymyksiä
keskustelun virittämiseksi. Pyydä sitten
perheenjäseniä lukemaan kaikki
seuraavat kääntymystä koskevat pyhien
kirjoitusten kohdat tai joitakin niistä:

Luuk. 22:32 Al. 5:7–14
Moosia 5:2 3. Ne. 6:14
Moosia 5:7 3. Ne. 9:13–14

”Kaikki osoittaa, että on olemassa Jumala” 27
Al. 30–31

Pidä mielessäsi seuraavat presidentti
Ezra Taft Bensonin sanat, kun tutkit
Alman kirjan lukuja 30 ja 31:

”Mormonin Kirja paljastaa Kristuksen
viholliset. – – Mormonin Kirjassa
esiintyvät luopumukset ovat tyypiltään
samanlaisia kuin ne, joita meillä nyky-
ään 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.)
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”Sana on Kristuksessa pelastukseksi” 28
Al. 32–35

• Alma vertasi Jumalan sanaa sieme-
neen (Al. 32:28). Miten sinä voit antaa
sydämessäsi sijaa Jumalan sanalle?
(Al. 32:28.)

• Lue kohta Al. 32:28–35. Mitä
mielestäsi tarkoittaa se, että sana
alkaa paisua rinnassa? Kuinka pyhät
kirjoitukset avartavat sieluasi, valis-
tavat ymmärryksesi ja laajentavat
muistiasi? Millä tavoin Jumalan sana
on käynyt sinulle suloiseksi?

• Kuultuaan Alman saarnan ihmiset
halusivat tietää, ”millä tavoin heidän
piti ruveta harjoittamaan uskoansa”
(Al. 33:1). Alma vastasi lainaamalla
profeetta Senoksen, Seenokin ja
Mooseksen opetuksia Jeesuksesta
Kristuksesta. Mikä oli näiden
opetusten keskeinen sanoma?
(Ks. Al. 33:3–22.)

Kun olet tutkinut kohdan Al. 33:19–22,
lue kohdat 4. Moos. 21:4–9; Joh. 3:1–16;
1. Ne. 17:41, Al. 37:46 ja He. 8:13–15.
Mieti, millä tavoin nämä kohdat
yhdessä antavat sinulle enemmän
ymmärrystä kuin yksikään näistä
kohdista yksinään.

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Auta perheenjäseniä muistamaan
Alman sanoma Jumalan sanan ravitse-
misesta sydämessämme (Al. 32:28–43)
niin, että annat jokaiselle perheenjäse-
nelle siemenen ja pienen multa-astian.
Pyydä perheenjäseniä istuttamaan
siemenet ja ravitsemaan niitä riittävällä
vedellä ja auringonpaisteella. Tark-
kailkaa seuraavien viikkojen aikana,
kuinka siemenet kasvavat.

• Mitä merkkejä Alma esitti todisteina
siitä, että Jumala elää, kun Korihor
pyysi merkkiä Jumalan olemassao-
losta? (Ks. Al. 30:44.) Kuinka nämä
todisteet ovat vahvistaneet sinun
uskoasi?

Kun tutkit Alman kirjan lukua 31,
vertaa soramilaisten rukousta Alman
rukoukseen. Voit halutessasi merkitä
löytämäsi erot.

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Selitä, että nykyajan ihmiset esittävät
toisinaan Korihorin opetusten kaltaisia

ajatuksia. Keskustelkaa sitten seuraa-
vasta kysymyksestä:

• Miten me voimme vastustaa sellais-
ten ihmisten vaikutusta, jotka yrittä-
vät tuhota uskomme? (Mahdollisia
vastauksia: voimme tutkia pyhiä
kirjoituksia, rukoilla, välttää kiistelyä
ja puhua vanhempiemme, piispan
tai muiden luotettavien ystävien
kanssa.)
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”Kallista korvasi sanoilleni” 29
Al. 36–39

• Alman kirjan luvuissa 26–29 on
Alman todistus pojilleen Helamanille,
Siblonille ja Koriantonille. Miksi las-
ten on tärkeää kuulla vanhempiensa
todistavan? Millä tavoin vanhempiesi
todistus on vaikuttanut sinuun?

Katso seuraavat pyhien kirjoitusten
kohdat, jotka osoittavat vanhempien
lapsilleen antamien neuvojen
tärkeyden:

Al. 36–39 Al. 57:21, 26–27
2. Ne. 1–3 He. 5:5–14
Enos 1:1–3 LK 68:25–28
Moosia 1:1–8 LK 93:39–50
Al. 56:47–48

• Millainen vaikutus elämääsi on ollut
sillä, että olet pyrkinyt noudatta-
maan kohdassa Al. 37:36–37 olevia
neuvoja?

• Kuinka Koriantonin synnillisyys
vaikutti muihin? (Ks. Al. 39:11, 13.)

Miksi on tärkeää, että kirkon jäsenet
näyttävät hyvää esimerkkiä? Kuinka
tekosi voivat vaikuttaa muiden
mielipiteisiin kirkosta?

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Pyydä yhtä perheenjäsentä lukemaan
kohta Al. 37:6–7. Näytä sitten naulaa,
pulttia tai jotain muuta pientä
tarviketta, joka pitää esineitä yhdessä.

• Millä tavoin tämä tarvike on pieni
ja vähäpätöinen asia? Kuinka tätä
tarviketta voidaan käyttää suurien
aikaansaamiseen? Mitä voisi tapahtua,
ellei meillä olisi tätä tarviketta?

• Mitkä pienet ja vähäiset asiat pitävät
perheemme yhdessä? Mitä pientä ja
vähäistä me voimme tehdä perheenä
osoittaaksemme rakkautemme
taivaallista Isää, Jeesusta Kristusta
ja toisiamme kohtaan?

”Suuri autuudensuunnitelma” 30
Al. 40–42

• Mitä hengellemme tapahtuu kuole-
man ja ylösnousemuksen välisenä
aikana? (Ks. Al. 40:11–15, 21;
ks. myös LK 138.)

• Mitä meille tapahtuisi, jos me
jäisimme vain oikeudenmukaisuuden
varaan? (Ks. Al. 42:14.) Mitä tarvitaan
tyydyttämään oikeudenmukaisuuden
vaatimukset, niin että me voimme

palata taivaallisen Isän kasvojen
eteen? (Ks. Al. 42:15.) Kuinka
Jeesuksen Kristuksen sovitus tyydytti
oikeudenmukaisuuden vaatimukset?
(Ks. Moosia 15:7–9.) Mitä meidän on
tehtävä, että me 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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”Luja uskossa Kristukseen” 31
Al. 43–52

Alman kirjan luvuissa 43–52 on monia
sotatapahtumia. Nämä tapahtumat
voivat opettaa meille, kuinka selviytyä
maallisista ristiriidoista ja kuinka
puolustautua ja puolustaa perhettämme
taistelussa Saatanaa vastaan.

• Mieti seuraavia periaatteita, jotka
hallitsivat vanhurskaiden nefiläisten
asenteita ja toimintaa sodan aikoina.
Kuinka näiden periaatteiden ymmär-
täminen ja soveltaminen nykyään
voi tuoda suurempaa rauhaa maail-
maan? Kuinka sinä voit soveltaa
näitä periaatteita oman elämäsi
ristiriitatilanteissa?

a. Taistele vain vanhurskaiden syiden
vuoksi kuten itsepuolustukseksi
(Al. 43:8–10, 29–30, 45–47; 48:14).

b. Älä vihaa vihollisiasi; tavoittele
niin heidän parastaan kuin omaa-
sikin (Al. 43:53–54; 44:1–2, 6).

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).

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Lue kertomus siitä, kuinka kapteeni
Moroni kohottaa vapauden tunnuksen
(Al. 46:12–20). Tehkää sitten perheenä
oma vapauden tunnuksenne. Pyydä
perheenjäseniä luettelemaan joitakin
tärkeitä periaatteita, jotka muistuttaisi-
vat ja innoittaisivat heitä ottamaan
päälleen Kristuksen nimen. Kirjoittakaa
sitten nämä periaatteet suureen pape-
riin. Kannusta perheenjäseniä elämään
näiden perheenne vapauden tunnuk-
seen kirjoittamienne periaatteiden
mukaan.

”He tottelivat jokaista käskysanaa [täsmällisesti]” 32
Al. 53–63

Kun tutkit Alman kirjan lukuja 53 ja
56–58, etsi periaatteita, joita 2060
nuorta soturia noudatti, ja luonteen-
piirteitä, joita he kehittivät nuoruudes-
saan. Kiinnitä erityisesti huomiota

siihen, kuinka nämä periaatteet ja
luonteenpiirteet auttoivat nuoria sotu-
reita saamaan voimaa Herralta. Päätä,
kuinka voit käyttää näitä periaatteita
omassa elämässäsi.

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Auta perheenjäseniä ymmärtämään
Alman luku 42 lukemalla vanhin Boyd
K. Packerin vertaus Välimiehestä, joka

on julkaisun Evankeliumin periaatteet
(31110 130) luvussa 12. Voit pyytää
eri perheenjäseniä lukemaan kertojan,
velallisen, velkojan ja velallisen
ystävän osat.
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• Keiltä nuoret ammonilaissoturit
olivat saaneet niin vahvan uskon ja
rohkeuden? (Ks. Al. 56:47–48;
ks. myös Al. 53:21; 57:21.) Miksi
lasten on tärkeää tietää, että heidän
vanhemmillaan on vahva ja varma
todistus?

Tutki seuraavat äitiyttä koskevat pyhien
kirjoitusten kohdat:

Al. 56:47–48 1. Sam. 1:27–28
1. Moos. 24:60 Sananl. 1:8
2. Moos. 20:12 KH Moos. 4:26

• Nuoret ammonilaiset pyysivät
profeetta Helamanin johtajakseen
(Al. 53:19; 56:1, 5). Kuinka he
suhtautuivat saamiinsa käskyihin?
(Ks. Al. 57:21.) Mitä sinun on tehtävä,
että seuraisit profeettaa täsmällisesti?

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Esitä kertomus Helamanin 2060
nuoresta soturista (Al. 53; 56–58). Pyydä
sitten perheenjäseniä lukemaan kaikki
seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat
tai joitakin niistä. Puhukaa siitä, kuinka
perheenjäsenet voivat soveltaa näissä
kohdissa opetettuja periaatteita.

Al. 53:20–21 Al. 57:25–27
Al. 56:45–48 Al. 58:6–11
Al. 57:21 Al. 58:39–40

Käydessänne tätä keskustelua voitte
laulaa yhdessä laulun ”Kuin Nefi
muinoin” (Lasten laulukirja, 92).

”Varma perustus” 33
He. 1–5

Helamanin kirjan luvuissa 1–4 kuva-
taan rauhan ja riidan aikoja nefiläisten
ja laamanilaisten välillä. Helamanin
kirjan luvussa 5 kerrotaan ihmeellisestä
lähetystyöstä laamanilaisten ja nefi-
läisluopioiden keskuudessa. Kun tutkit
näitä tapahtumia, etsi vertauskohtia
meidän aikaamme. 

• Kuinka Kristuksen nöyrät seuraajat
suhtautuivat vainoon? (Ks. He.
3:33–35.) Kuinka heidän esimerkkinsä
voi auttaa sinua?

• Lue kohta He. 5:12. Mitä tarkoittaa
se, että rakentaa Kristuksen kalliolle?
(Ks. myös 3. Ne. 14:24–27.)

Mormonin Kirjassa on yli 240 kohdassa
käytetty verbiä muistaa tai jotain sen
muotoa (kuten muista, muistakaa
tai älkää unohtako). Etsi näistä kohdista

ne viisitoista, jotka ovat Helamanin
kirjan 5. luvussa. Kun teet niin, mieti,
miksi verbi muistaa on tärkeä Herran
liitonkansalle.

Voit etsiä hakemiston avulla muita
kohtia, joissa verbi muistaa esiintyy
jossakin muodossa.

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Lue ääneen kohta He. 5:12. Keskustelkaa
sitten keinoista, joilla perheenne
voi rakentaa perustuksen Jeesuksen
Kristuksen kalliolle.

Käydessänne tätä keskustelua voitte
halutessanne laulaa yhdessä
laulun ”Niin varma on perustus”
(MAP-lauluja, 43).
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Tehkää parannus ja kääntykää takaisin 
Herran tykö 35
He. 13–16

Presidentti Ezra Taft Benson sanoi:
”Nefiläisten historia juuri ennen
Vapahtajan käyntiä sisältää monia
vertailukohtia omaan aikaamme,
jolloin me odotamme Vapahtajan
toista tulemista” (”Vapahtajan käynti
Amerikassa”, Valkeus, heinäkuu
1987, s. 3).

Seuraava luettelo osoittaa, että
Helamanin kirjan luvuissa 13–16 on
profetioita ja tapahtumia, jotka tulevat
olemaan samanlaisia kuin Jeesuksen
Kristuksen toista tulemista edeltävät
merkit ja tapahtumat.

”Kuinka olette saattaneet unohtaa Jumalanne?” 34
He. 6–12

Helamanin kirjan lukujen 6–12 tapah-
tumat osoittavat, kuinka ylpeyden
synti vaikuttaa ihmisiin. Kun tutkit
näitä tapahtumia, tarkkaile kehää,
joka on kuvattu kohdassa ”Ehdotus
keskustelunaiheeksi perheessä”.

• Lue kohta He. 12:7. Millä
perusteella Mormon sanoi näin?
(Ks. He. 12:1–6, 8.)

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Piirrä paperiin seuraava havaintoesitys:

Selitä, että Mormonin Kirjassa on
useita esimerkkejä ihmisistä, joiden
elämä seurasi tätä kehää.

• Kuinka ihmiset voivat päästä irti
tästä kehästä? (Pyydä perheenjäseniä
lukemaan kohdat Al. 62:48–51;
He. 12:23–24.)

Vedä yli paperista kohdat ylpeys ja
jumalattomuus ja hävitys ja kärsimys.
Sano, että me voimme oppia nefiläisten
erehdyksistä. Me voimme muistaa
aina Herraa nöyrinä ja kiitollisina,
silloinkin kun olemme vauraita.

vanhurskaus 
ja vauraus

ylpeys ja 
jumalattomuus

hävitys 
ja kärsimys

nöyryys 
ja parannus
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Helamanin kirjan
luvuissa 13–16
olevia profetioita ja
tapahtumia

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. 14:3–4

He. 14:5–6, 20

He. 16:13–18

Profetia tai 
tapahtuma

vahva vanhurskas
vähemmistö

hengellisiä ilmentymiä
ja ihmeitä

suuri jumalattomuus

Herran profeettojen ja
heidän parannuskeho-
tustensa hylkääminen

profetia yöstä ilman
pimeyttä

profetioita merkeistä ja
ihmeistä taivaalla

merkkien, ihmeiden
ja Kristuksen tulemisen
kieltäminen

Toista tulemista
edeltäviä merkkejä ja
tapahtumia

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

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

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Tutkikaa perheenä kaikki luettelon
kohdat tai joitakin niistä. Pyydä

jokaista perheenjäsentä sanomaan yksi
tapa, jolla luettelon tiedot voivat auttaa
ihmisiä valmistautumaan toiseen
tulemiseen.

”Huomispäivänä minä tulen maailmaan” 36
3. Ne. 1–7

• Odottaessaan Samuelin profetioiden
täyttymistä ”ihmiset, jotka uskoivat,
alkoivat tulla perin murheellisiksi”
(3. Ne. 1:7). Miksi he olivat mur-
heellisia? (Ks. 3. Ne. 1:5–9.) Mitä
uskovaiset tekivät näistä uskoonsa
kohdistuneista haasteista huolimatta?
(Ks. 3. Ne. 1:8.) Miten sinä voit
pysyä lujana, kun uskoasi koetellaan?

• Lue kohta 3. Ne. 3:12–26, jossa nefi-
läiset valmistautuvat Gaadiantonin
rosvojen hyökkäykseen. Mitä sellaista
voit oppia nefiläisten toiminnasta
vaaran aikana, mikä voi auttaa sinua
suojelemaan itseäsi kiusauksen tai
pelon hetkinä?
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”Vanha on kadonnut, ja kaikki on uudeksi 
tullut” 38
3. Ne. 12–15

Kun tutkit Vapahtajan opetuksia
3. Nefin kirjan luvuissa 12–15,
etsi opetuksia, joita itse erityisesti
tarvitset.

Jeesus sanoi nefiläisille: ”Minä panen
teidät maan suolaksi” (3. Ne. 12:13).
Jotta ymmärtäisit paremmin tämän

”Jokaisen, joka tulee, minä otan vastaan” 37
3. Ne. 8–11

Profeetta Samuel profetoi Vapahtajan
ristiinnaulitsemisen merkeistä. Lue
hänen kohdassa He. 14:20–27 olevat
profetiansa. Tutki sitten 3. Nefin kirjan
luvuista 8–9, kuinka nämä profetiat
täyttyivät.

• Minkä kutsun Herra esitti niille,
jotka olivat selvinneet hengissä
hävityksestä? (Ks. 3. Ne. 9:13–14.
Huomaa, että verbi tulla esiintyy
kolme kertaa jakeessa 14.) Miten
sinä voit ottaa vastaan tämän
kutsun?

• Ihmiset menivät yksitellen Vapah-
tajan luo (3. Ne. 11:15; ks. myös
3. Ne. 17:25, jossa sanotaan, että
kansanjoukossa oli 2500 ihmistä).

Mitä opit tämän esimerkin avulla
Vapahtajan rakkaudesta?

• Jeesus opetti, ettei kansan keskuu-
dessa saanut olla riitaisuuksia
(3. Ne. 11:22, 28). Miksi riiteleminen
evankeliumin opeista on vaarallista?
(Ks. 3. Ne. 11:29; LK 10:62–63.)
Kuinka me voimme olla yhtä tosi
opissa?

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Lukekaa perheenä kohta 3. Ne. 11:1–17.
Pyydä perheenjäseniä ajattelemaan,
miltä heistä olisi tuntunut, jos he
olisivat olleet nefiläisten keskuudessa,
kun ylösnoussut Herra ilmestyi heille.

• Mistä siunauksista koko kansa olisi
voinut nauttia, jos se olisi pysynyt
uskollisena? (Ks. 3. Ne. 10:18–19.)

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Lukekaa perheenä kohta 3. Ne. 5:13.
Selitä, että tämän jakeen sanat ovat
profeetta Mormonin. Esitä sitten
seuraavat kysymykset:

• Mitä Jeesuksen Kristuksen opetus-
lapsena oleminen tarkoittaa? (Että

seuraa Jeesusta Kristusta.) Mitä me
voimme tehdä yksilöinä ja perheenä
seurataksemme Vapahtajaa?

Käydessänne tätä keskustelua voitte
halutessanne laulaa yhdessä laulun
”Minua käy sä seuraamaan” (MAP-
lauluja, 67) tai laulun ”Suo enemmän
mulle” (MAP-lauluja, 76) tai laulun
”Kuin Jeesus mä olla tahdon” (Lasten
laulukirja, s. 40).
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”Katsokaa, nyt minun iloni on täydellinen” 39
3. Ne. 17–19

Kun tutkit 3. Nefin kirjan lukuja 17–19,
etsi jakeita, jotka kertovat Jeesuksen
rakkaudesta. Voit kirjoittaa tunteistasi
päiväkirjaasi.

• Miksi Jeesus viipyi vähän kauemmin
ihmisten luona? (Ks. 3. Ne. 17:5–6.)
Mitä tämä kertoo Hänen tunteistaan
ihmisiä kohtaan? Miten olet tuntenut
Jeesuksen rakkauden ja huolenpidon?

• Jeesus antoi nefiläisille sakramentin.
Mitä me opimme sakramenttitoimi-
tuksesta kohdan 3. Ne. 18:1–11
perusteella? Miten voit valmistautua
nauttimaan sakramentin joka viikko?

• Jeesus kehotti: ”Rukoilkaa perheis-
sänne Isää” (3. Ne. 18:21). Kuinka
perherukous on vaikuttanut perhee-
seesi? Kuinka perheet voivat sitoutua
paremmin päivittäisiin perheru-
kouksiin?

Kun luet pyhiä kirjoituksia ääneen,
voit saada oivalluksia opeista ja tapah-
tumista, jotka jäävät huomaamatta
ääneti lukiessa. Lue ääneen 3. Nefin
kirjan luku 17. Kun luet, pane merkille
Hengen vaikutus. Voit alleviivata
jakeet, jotka ovat sinulle erityisen
merkityksellisiä.

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Kahden ensimmäisen nefiläisten parissa
viettämänsä päivän aikana Vapahtaja
palveli kumpanakin niistä lapsia.
Lukekaa perheenä kohdat 3.Ne.17:11–24
ja 26:14–16. Puhukaa sitten Jeesuksen
rakkaudesta pieniin lapsiin.

Keskustelua käydessänne voitte
halutessanne laulaa yhdessä laulun
”Kun jälleen saapuu Hän” (Lasten
laulukirja, s. 46).

lauseen, lue seuraavat kohdat. Voit
alleviivata ne pyhistä kirjoituksistasi.

3. Moos. 2:13 LK 101:39–40
Matt. 5:13 LK 103:9–10

• Lue kohta 3. Ne. 12:48. Miksi me
tarvitsemme Jeesuksen Kristuksen
sovitusta, että meistä voi tulla
täydellisiä? (Ks. 2. Ne. 2:7–9;
3. Ne. 19:28–29; Moro. 10:32–33.)

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Tarjoile perheenjäsenille ruokaa, jonka
valmistuksessa käytetään tavallisesti

suolaa. Tarjoile kullekin perheenjäse-
nelle annos, jossa on suolaa, ja annos,
jossa ei ole suolaa. He huomaavat,
kuinka suola tuo esiin ruoan luontaiset
makuaromit.

Sytytä pimennetyssä huoneessa tasku-
lamppu tai kynttilä.

Keskustelkaa näiden havaintoesimerk-
kien jälkeen siitä, mitä maan suolana
ja kansan valkeutena oleminen
tarkoittaa (ks. 3. Ne. 12:13–14).
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”Hän selitti sille kaikki asiat” 41
3. Ne. 22–26

• Lainattuaan Jesajan profetioita
Jeesus käski kansaa tutkistelemaan
”ahkerasti näitä asioita” (3. Ne. 23:1).
Miten pyhien kirjoitusten tutkis-
teleminen eroaa niiden pelkästä
lukemisesta?

• Mormon otti aikakirjaansa vain
”vähäisemmän osan” siitä, mitä Jeesus
opetti kansalle (3. Ne. 26:8). Kuinka
me voimme saada ”suuremmatkin
asiat”? (Ks. 3. Ne. 26:9.)

• Lue kohta 3. Ne. 26:19–21. Kuinka me
voimme noudattaa tätä esimerkkiä
avioliitossamme, perheessämme,
seurakunnassamme ja vaarnassamme?

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Selitä, että ollessaan nefiläisten keskuu-
dessa Jeesus lainasi Malakian profetiaa
Elian tehtävästä (3. Ne. 25:1–6). Tämä
opetus on niin tärkeä, että se löytyy
kirkon jokaisesta neljästä ohjekirjasta.

Lukekaa perheenä seuraavat pyhien
kirjoitusten kohdat: Mal. 3:19–24;
Luuk. 1:17; 3. Ne. 25:1–6; LK 2:1–3 ja
KH J. S. Hist. 1:37–39. Voit ehdottaa,
että perheenjäsenet alleviivaavat nämä
kohdat kirjoistaan.

Keskustelkaa siitä, kuinka nämä
kohdat liittyvät sukututkimus- ja temp-

”Silloin minä kokoan heidät” 40
3. Ne. 16; 20–21

Kolmannen Nefin kirjan luvuissa 16, 20
ja 21 on Jeesuksen Kristuksen opetuksia
nefiläisille siltä ajalta, jonka Hän oli
heidän kanssaan ylösnousemuksensa
jälkeen. Näissä luvuissa Herra opettaa
ja profetoi evankeliumin palautuksesta
ja Israelin huoneen kokoamisesta
viimeisinä päivinä.

• Miksi Israel hajotettiin? (Ks. 3. Ne.
16:4.) Mitä on Israelin kokoaminen?
(Ks. 3. Ne. 16:4, 12; 20:10–13.)

• Millainen osuus Mormonin
Kirjalla on Israelin kokoamisessa?
(Ks. esimerkkejä vertaamalla kohtia
3. Ne. 16:4, 12 ja 20:10–13 kohtaan
1. Ne. 6:3–4 ja Mormonin Kirjan
nimilehteen.) Mitä velvollisuuksia
sinulla kirkon jäsenenä on Israelin
kokoamisessa? 

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Levittele tavaroita ympäri huonetta.
Pyydä sitten perheenjäseniä keräämään
tavarat. Voit sanoa, että kerääminen
on kokoamista.

Kun perheenjäsenet ovat keränneet
tavarat, lue kohta 3. Ne. 20:12–13.
Selitä, että taivaallinen Isä kokoaa
kansansa kaikkialta maailmasta saatta-
malla heidät tuntemaan ”Herra,
heidän Jumalansa, joka on lunastanut
heidät”. Keskustelkaa siitä, mitä voitte
tehdä yksilöinä ja perheenä auttaak-
senne taivaallista Isää Hänen kansansa
kokoamisessa.
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pelityöhön. Suunnitelkaa, miten voitte
yhdessä etsiä kuolleiden esivanhempien
nimiä temppelitoimituksia varten ja

lähettää nimet eteenpäin. Mikäli
olosuhteet sallivat, suunnitelkaa,
miten palvelette yhdessä temppelissä.

”Tämä on minun evankeliumini” 42
3. Ne. 27–30; 4. Ne.

• Jeesuksen kaksitoista nefiläistä opetus-
lasta kysyivät Häneltä, miten heidän
tulisi nimittää Hänen kirkkoaan
(ks. 3. Ne. 27:3). Mitä Jeesus vastasi
tähän kysymykseen? (Ks. 3. Ne.
27:4–9.) Herra on antanut käskyn,
että Hänen palautettua kirkkoaan
aivan kuten Hänen kirkkoaan nefi-
läisten aikana on nimitettävä Hänen
mukaansa (LK 115:4). Miksi meidän
on tärkeää muistaa, että kirkkoa
nimitetään Jeesuksen Kristuksen
mukaan?

• Tutki kohtaa 3. Ne. 27:13–21 ja etsi
Jeesuksen Kristuksen evankeliumin
osa-alueet. Mitä Vapahtaja lupasi
niille, jotka elävät Hänen evankeliu-
minsa mukaan? (Ks. 3. Ne. 27:21–22.)

• Vastauksena pyyntöönsä kolme
nefiläistä opetuslasta kirkastettiin
eli heidän ruumiinsa muutettiin
väliaikaisesti siten, että ”he saattoivat
nähdä sitä, mikä Jumalan on”
(3. Ne. 28:13–15). Sitten heidät muu-
tettiin. Mitä 3. Nefin luku 28 opettaa
muutetuista olennoista?

• Moneen vuoteen sen jälkeen
kun Jeesus oli käynyt nefiläisten
keskuudessa, ei ollut mitään -laisia
(4. Ne. 1:17). Mitä tämä tarkoittaa?
(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?

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Lukekaa yhdessä 4. Nefin kirja. Kun
luette jakeita 1–19, laatikaa luettelo
asenteista ja teoista, jotka johtivat
rauhaan ja onneen. Kun luette jakeita
20–46, tehkää luettelo asenteista ja
teoista, jotka johtivat riitaan ja tuhoon.

Verratkaa laatimianne luetteloita.
Puhukaa siitä, miten te voitte perheenä
olla enemmän niiden ihmisten
kaltaisia, joita kuvataan kohdassa
4. Ne. 1:1–19.

”Kuinka saatoitte poiketa Herran teiltä?” 43
Morm. 1–6; Moro. 9

• Kun Mormon oli viisitoistavuotias,
Herra ilmaisi itsensä hänelle ja hän
sai maistaa ja oppia tuntemaan
Jeesuksen hyvyyttä (ks. Morm. 1:15).
Kuinka me voimme oppia tuntemaan
Jeesuksen hyvyyttä?

• Millainen tilanne vallitsi nefiläisyh-
teiskunnassa Mormonin elinaikana?
(Ks. Morm. 1:19; 2:1, 8, 10, 18.) Mitä
me voimme tehdä säilyttääksemme
uskomme ja vanhurskautemme,
vaikka me elämme Mormonin
tavoin suuren jumalattomuuden
aikana?
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• Mormon sanoi, että kun hänen kan-
sansa 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.)

• Lue kohta Morm. 5:17–18. Millä
tavoin ihmiset, jotka eivät seuraa
Vapahtajaa, ovat kuin laiva ilman
purjetta tai ankkuria? Kuinka
evankeliumi on sinulle purje ja
ankkuri?

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Lukekaa perheenä kohdat Morm.
1:13–14 ja 2:18. Lukekaa sitten kohdat
Morm. 1:15 ja 2:19. Tähdennä ajatusta,
että vaikka jumalattomuus ympäröikin
meidät, me voimme tuntea Herran
hyvyyden. Jos me Mormonin tavoin
pyrimme seuraamaan Herraa ja pysy-
mään uskollisina todistuksellemme
evankeliumista, me voimme saada toi-
voa tiedosta, että meidät ”korotetaan
viimeisenä päivänä” (Morm. 2:19).

”Minä puhun teille, ikään kuin te olisitte läsnä” 44
Morm. 7–9

Kun tutkit Mormonin kirjan lukuja 7–9,
pidä mielessäsi, että kaikki näiden
lukujen opetukset on osoitettu viimei-
sinä aikoina eläville ihmisille.

• Mitä Moroni profetoi maailman
tilasta silloin, kun Mormonin Kirja
tulisi esiin? (Ks. Morm. 8:26–33.)
Miksi Moroni pystyi profetoimaan
näin selkeästi viimeisistä päivistä?
(Ks. Morm. 8:34–35.)

• Mitä Moroni sanoi ylpeydestä viimei-
sinä päivinä? (Ks. Morm. 8:36–41.)

• Moroni sanoi, että viimeisinä
aikoina jotkut ihmiset uskoisivat,
että Herra ei ole ihmeiden Jumala
(Morm. 9:10). Mitä vastaisit, jos
joku väittäisi sinulle, että Herra ei
ole ihmeiden Jumala? Millaisia koke-
muksia voisit kertoa todistaaksesi,
että Herra on ihmeiden Jumala?

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Lukekaa perheenä kohta Morm. 8:34–35.
Pyydä sitten jokaista perheenjäsentä
kirjoittamaan kirje tulevan perheensä
jäsenille (kuten lapsille, lastenlapsille,
veljien ja sisarten lapsille) ja kirjoitta-
maan ikään kuin he olisivat läsnä.
Ehdota, että he lisäävät kirjeisiinsä
neuvoja, jotka voivat auttaa tulevia
perheenjäseniä elämään evankeliumin
mukaan kohtaamistaan haasteista
huolimatta. Voit myös ehdottaa, että
he säilyttäisivät kirjeitään turvallisessa
paikassa, kuten päiväkirjassa, niin
että he voivat lukea niitä joskus tule-
vaisuudessa.
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”Ei yksikään ihminen ole uskonut minuun 
kuten sinä” 45
Et. 1–6

• Mitä Herra vastasi, kun Jaredin veli
kysyi Häneltä, kuinka laivat valais-
taisiin? (Ks. Et. 2:23–25.) Miksi on
tärkeää, että me teemme voitavamme
sen lisäksi, että pyydämme apua
Herralta?

• Minkä kysymyksen Herra esitti
Jaredin veljelle, ennen kuin näytti
itsensä hänelle? (Ks. Et. 3:11.) Miten
Jaredin veljen vastaus osoittaa hänen
uskonsa lujuuden? (Ks. Et. 3:12.)
Miten sinä voit noudattaa hänen
esimerkkiään?

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Lukekaa yhdessä kohta Et. 6:1–12.
Käytä seuraavia kysymyksiä auttaaksesi
perheesi jäseniä huomaamaan, mitä
yhteistä on jaredilaisten matkalla luvat-
tuun maahan ja meidän matkallamme
elämän halki.

• Herra sai laivoissa olevat kivet
loistamaan pimeydessä niin, että ne
antoivat valoa (Et. 6:3). Mitä valoja
Herra on antanut meille meidän
matkatessamme elämän halki?

• Mitä jaredilaiset tekivät valmistau-
duttuaan matkalleen parhaalla
mahdollisella tavalla? (Ks. Et. 6:4.)
Kuinka te voitte 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 paluu-
seemme taivaallisen Isämme luo?

”Uskon kautta kaikki toteutuu” 46
Et. 7–15

• Miten Eter kuvaili niitä, jotka usko-
vat Jumalaan? (Ks. Et. 12:4.) Kuinka
usko ja toivo voivat olla sinulle
ankkurina? Mitä esimerkkejä on siitä,
että usko johtaa hyviin tekoihin
Jumalan kirkastamiseksi?

• Kuinka Moroni määritteli uskon?
(Ks. Et. 12:6.) Mitä mielestäsi
tarkoittaa ajatus, ettemme me saa
todistusta ennen kuin uskomme on
koeteltu? Millä tavoin koettelemukset
ovat vahvistaneet ja lujittaneet
uskoasi?

• Herra opetti, että jos me nöyrrymme
Hänen edessään ja uskomme
Häneen, Hän tekee sen, mikä on
heikkoa, meidän väkevyydeksemme
(ks. Et. 12:27). Kuinka tämä lupaus
on toteutunut joko pyhissä kirjoituk-
sissa, omassa elämässäsi tai muiden
ihmisten elämässä?

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Valmistautuessaan lähtemään
Carthagen vankilaan, jossa hänet ja
profeetta Joseph Smith murhattiin,
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”Tulkaa Kristuksen tykö” 48
Moro. 7–8; 10

”Heidän pitämisekseen oikealla tiellä” 47
Moro. 1–6

• Miksi Moronin kirjan luvut 2–5 ovat
tärkeitä meidän aikanamme? Kuinka
sinua vahvistaa se, että näet samojen
toimitusten olevan olemassa Herran
kirkossa eri armotalouksissa?

• Mitä lupauksia me annamme sakra-
mentissa? (Ks. Moro. 4:3; 5:2.) Mitä
meille luvataan vastalahjaksi? Miltä
sinusta tuntuu, kun olet nauttinut
sakramentin kunnioittavasti ja
kelvollisesti?

• 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.) Miten sinä
voit omalta osaltasi vaikuttaa kirkon
pyrkimyksiin huolehtia siitä, että
sekä pitkäaikaisia että uusia jäseniä
muistetaan ja ravitaan Jumalan
hyvällä sanalla?

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Jos perheenjäsenet ovat uusia kään-
nynnäisiä, keskustelkaa siitä, millaista

oli liittyä kirkkoon. Anna perheenjä-
senten puhua asioista, joista he pitivät
kirkkoon liittymisessä, ja haasteista,
joita he kohtasivat liittyessään kirk-
koon. Jos perheenjäsenet ovat olleet
kirkon jäseniä pitkään, pyydä heitä
puhumaan siitä, miltä heistä tuntuisi,
jos he tulisivat kirkkoon ensimmäistä
kertaa.

Pyydä yhtä perheenjäsentä luke-
maan seuraava presidentti Gordon
B. Hinckleyn neuvo:

”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 tätä
neuvoa?

Moronin kirjan luvuissa 7–8 on Moronin
isän Mormonin opetuksia. Moronin
kirjan luvussa10 on Moronin viimeinen
kirjallinen todistus.

• Mormon puhui kirkon jäsenistä
rauhaa rakastavina Kristuksen seu-
raajina (Moro. 7:3). Millä perusteella
Mormon esitti tämän arvion?

Hyrum Smith luki kohdan Et. 12:36–38
ja taittoi lehden siltä kohdalta
(LK 135:4–5). Pyydä perheenjäseniä
lukemaan nämä jakeet.

• Miten nämä jakeet lohduttavat?
Mitkä pyhien kirjoitusten kohdat
ovat vahvistaneet tai lohduttaneet
sinua?
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(Ks. Moro. 7:4–5.) Kuinka meistä
tulee rauhaa rakastavia Kristuksen
seuraajia?

Moroni päättää kirjoituksensa muuta-
maan kehotuksen sanaan (ks. Moro.
10:2). Kehottaminen tarkoittaa neuvo-
mista tai voimallista kannustusta. Kun
tutkit Moronin kirjan lukua 10, voit
alleviivata verbin kehottaa aina, kun
se esiintyy. Mieti tässä luvussa olevien
Moronin kehotusten tarkoitusta ja
tärkeyttä.

• Mitä Moroni opetti hengellisistä
lahjoista? (Ks. Moro. 10:8–19.)

• Kuinka Moronin kehotus ”tulkaa
Kristuksen tykö” kuvastaa koko
Mormonin Kirjan sanomaa
(Moro. 10:30, 32)? Miten Mormonin
Kirjan tutkiminen erityisesti tänä
vuonna on auttanut sinua tulemaan
Kristuksen tykö?

Ehdotus keskustelunaiheeksi
perheessä

Todista Mormonin Kirjasta, ja kehota
perheenjäseniä tekemään samoin. Lue
sitten seuraavat presidentti Ezra Taft
Bensonin sanat:

”Mormonin Kirjaa tutkitaan pyhä-
koululuokissamme ja seminaariluo-
kissamme joka neljäs vuosi. Kirkon
jäsenten ei kuitenkaan pidä noudattaa
tätä neljän vuoden rytmiä henkilökoh-
taisessa ja perheen yhteisessä tutkimi-
sessaan. 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.)

Kannusta perheenjäseniä jatkamaan
Mormonin Kirjan tutkimista ja
antamaan edelleen Mormonin Kirjoja
muille.
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