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Tämän oppikurssin opettajana sinulla on etuoikeus 
auttaa oppilaita löytämään ja ymmärtämään Mormo-
nin kirjan pelastavia totuuksia sekä elämään niiden 
mukaan. Kun valmistaudut opettamaan, noudata Her-
ran kehotusta tavoitella Pyhän Hengen johdatusta, ”sillä 
kun ihminen puhuu Pyhän Hengen voimalla, Pyhän 
Hengen voima vie sen ihmislasten sydämiin” (2. Nefi 
33:1). Tärkeintä, mitä voit tehdä valmistautuaksesi opet-
tamaan, on tutkia rukoillen pyhiä kirjoituksia ja nou-
dattaa Pyhän Hengen johdatusta. Tämä kirja täydentää 
valmistautumistasi. Se tarjoaa alustavaa tietoa kustakin 
Mormonin kirjan lukuosiosta, tuo esiin lukuosion 
sisältämiä tärkeitä evankeliumin periaatteita sekä esittää 
tapoja, joilla voit opettaa nuo periaatteet auttaen oppi-
laita ymmärtämään ne ja soveltamaan niitä elämäänsä. 
Oletpa sitten palkattu tai vapaaehtoinen opettaja, tämä 
kirja on apunasi valmistautuessasi opettamaan.

Tämän kirjan jäsentely
Tässä kirjassa on 56 lukua, ja sitä on tarkoitus käyttää 
koko opiskeluvuoden ajan. Se sisältää kurssin Uskonto 
121, joka käsittää luvut 1. Nefi 1 – Alma 29, sekä kurs-
sin Uskonto 122, joka käsittää luvut Alma 30 – Moroni 
10. Jokaisen oppitunnin tulee kestää noin 50 minuut-
tia. Jos opetat lukukauden kestävän kurssin 14 viikon 
kuluessa, voit opettaa kaksi oppiaihetta viikossa. Jos 
opetat kerran viikossa, sovella aineisto olosuhteisiinne. 
Älä lannistu, vaikket ehdikään opettamaan Mormonin 
kirjan kunkin lukuosion jokaista kohtaa tai kaikkia 
ehdotettuja oppeja ja periaatteita. Valitse ja opeta ne, 
joiden tunnet olevan tärkeimpiä oppilaillesi.

Jokaisessa luvussa on kolme osiota:

•	 Johdanto

•	 Joitakin	oppeja	ja	periaatteita

•	 Opetusehdotuksia.

Johdanto
Johdanto tuo esiin Mormonin kirjan lukuosion ylei-
siä teemoja.

Joitakin oppeja ja periaatteita
Osio ”Joitakin oppeja ja periaatteita” sisältää luettelon 
keskeisistä opeista ja periaatteista kyseisessä Mormo-
nin kirjan lukuosiossa. Esimerkiksi luvussa 23, joka 

Johdanto

keskittyy lukuihin Alma 1–4, luetellaan seuraavat opit 
ja periaatteet:

•	 Myöhempien	aikojen	pyhien	on	vältettävä	pappis
valtaa (ks. Alma 1).

•	 Jumala	vahvistaa	meitä,	kun	me	vastustamme	juma-
lattomuutta (ks. Alma 2).

•	 Puhdas	todistus	ehkäisee	ylpeyttä	(ks.	Alma	4).

Tässä osiossa lueteltujen oppien ja periaatteiden lisäksi 
saatat havaita muita tärkeitä totuuksia, jotka mielestäsi 
pitäisi opettaa. Valitse huolella Pyhän Hengen johda-
tusta käyttäen mahdolliset muut opit ja periaatteet, 
jotka haluat kenties ottaa mukaan. Pidä kuitenkin mie-
lessäsi, että jos lukuosiossa olevaa periaatetta tai oppia 
ei käsitellä luvussa, se esitellään kenties jotakin toista 
lukuosiota käsittelevässä luvussa, jossa aihetta opete-
taan laajemmin.

Opetusehdotuksia
”Opetusehdotuksia”-osiossa on yksityiskohtaisia ideoita 
kuhunkin ”Joitakin oppeja ja periaatteita” -osiossa 
lueteltuun aiheeseen. Joidenkin lukujen ”Opetusehdo-
tuksia”-osiossa on ehdotuksia myös sellaisiin tärkeisiin 
aiheisiin, joita ei ole lueteltu osiossa ”Joitakin oppeja ja 
periaatteita”.

Kukin opetusehdotus alkaa tällä merkillä: . Vaikka 
jotkin näistä ehdotuksista liittyvät luontevasti toisiinsa, 
voit käyttää niitä toisistaan erillisinä.

Nämä ehdotukset toimivat oppaana valmistellessasi 
oppiaihetta, ja voit soveltaa niitä opetettaviesi tarpeisiin. 
Muista, että tehtäväsi on opettaa siten kuin Henki ohjaa 
auttaen oppilaita ymmärtämään oppeja ja periaatteita. 
Sinun ei tarvitse käydä läpi kaikkea aineistoa. Auta sen 
sijaan oppilaita ymmärtämään Mormonin kirjan luku-
osio opetustilanteen rajoitusten puitteissa ja oppilaidesi 
tarpeiden mukaan.

Pyhien kirjoitusten hallittavat kohdat on merkitty eri 
puolilla tätä kirjaa tällä merkillä:   . Luettelo kaikista 
hallittavista kohdista, joita on sata, on sivulla 4. Jos 
oppilaat ovat käyneet seminaarin, heidän pitäisi tuntea 
nämä opillisesti merkittävät pyhien kirjoitusten koh-
dat. Kun tulet johonkin tällaiseen kohtaan opetukses-
sasi, voit halutessasi kannustaa oppilaita kertomaan, 
miksi se on heille merkityksellinen. Kannusta heitä 
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opettelemaan ulkoa tai palauttamaan mieleensä nämä 
kohdat ja saamaan niistä syvällisempi ymmärrys. Vanhin 
Richard G. Scott kahdentoista apostolin koorumista on 
opettanut: ”Ehdotan, että opettelette ulkoa pyhien kirjoi-
tusten kohtia, jotka koskettavat sydäntänne ja täyttävät 
sielunne ymmärryksellä. Kun pyhiä kirjoituksia käyte-
tään kuten Herra on halunnut ne merkittävän muistiin, 
niissä on luontaista voimaa, joka ei välity toisin ilmais-
tuna.” (”Hän elää”, Liahona, tammikuu 2000, s. 106.)

Muuta opetusapua
Mormonin kirja, oppilaan kirja, uskonto 121–122 
(varastonumero 32506 130). Jokainen oppilaan kirjan 
luku sisältää osiot ”Pohdittavia seikkoja” ja ”Ehdotettuja 
tehtäviä”. ”Pohdittavia seikkoja” -osion kysymykset sekä 
”Ehdotettuja tehtäviä” -osion toiminnat voivat auttaa 
oppilaita syventämään ymmärrystään ja soveltamaan 
pyhien kirjoitusten periaatteita elämäänsä.

Monissa opettajan kirjan opetusehdotuksissa on 
viittauksia oppilaan kirjaan. Voit halutessasi käyttää 
oppilaan kirjaa jokaisella oppitunnilla kehitelläksesi 
eteenpäin ajatuksia, kysymyksiä ja tehtäviä.

Mukana oleva DVD-levy. Tämän opettajan kirjan liit-
teenä on DVD-levy. Se sisältää ääni- ja videotallenteita 
myöhempien aikojen profeettojen sekä muiden kirkon 
johtavien auktoriteettien ja johtavien virkailijoiden 
neuvoista, joita on lainattu oppilaan kirjassa ja opetta-
jan kirjassa. DVD-levyllä olevat lainaukset on merkitty 
opettajan kirjaan tällä merkillä: A . DVD-levy on jaettu 
kirjan mukaisiin lukuihin. Merkin kirjaintunnus tarkoit-
taa DVD-levyn raitaa.

Myöhempien aikojen profeettojen, kirkon johtavien 
auktoriteettien ja johtavien virkailijoiden sanat. Kun 
tutkit yleiskonferensseissa pidettyjä puheita ja kirkon 
lehtien artikkeleita, pane merkille, mitkä muut opetuk-
set voivat auttaa sinua ja oppilaitasi ymmärtämään ja 
soveltamaan pyhiä kirjoituksia.

Muut kirkon hyväksymät julkaisut. Tässä kirjassa laina-
taan usein muita hyväksyttyjä kirkon julkaisuja, kuten 
Bible Dictionary [Raamatun sanasto], Pyhien kirjoitus-
ten opas (scriptures .lds .org/ fi), Lujana uskossa – evan-
keliumiaiheinen hakuteos (varastonumero 36863 130) 
sekä Nuorten voimaksi – uskollisuus Jumalalle (kirja-
nen, varastonumero 36550 130).

Tämän kirjan käyttö
Kun valmistat oppiaiheita, ensisijainen lähteesi ovat 
pyhät kirjoitukset. Tämä kirja auttaa sinua opettamaan 
oppilaitasi pyhiä kirjoituksia käyttäen.

Voit käyttää tätä opettajan kirjaa kolmella pääasiallisella 
tavalla:

 1. Voit noudattaa tarkoin annettuja opetusehdotuksia.

 2. Voit käyttää kirjaa opiskeluoppaana, jotta löydät 
periaatteita ja teemoja oppiaiheesi kokoamiseksi.

 3. Voit käyttää kirjaa lähdeaineistona täydentämään 
ajatuksia, jotka tulevat mieleesi, kun tutkit Mormonin 
kirjan lukuosioita.

Päätä, mitä opetat
Valitse jokaisesta Mormonin kirjan lukuosiosta ne opit, 
periaatteet ja tapahtumat, jotka oppilaidesi on tär-
keintä ymmärtää. Anna Hengen kehotusten ja oppi-
laidesi tarpeiden ohjata, kun päätät, mitä aiot opettaa. 
Tutki Mormonin kirjan lukuosiota perusteellisesti ja 
pane merkille, mitä oppeja, periaatteita, tapahtumia ja 
vaikeita sanoja tai ilmauksia haluat auttaa oppilaitasi 
ymmärtämään. Sinulle on kenties hyötyä siitä, että luet 
lukuosion useampaan kertaan.

Sinun ei ole pakko opettaa kaikkia luvussa ehdotettuja 
oppeja ja periaatteita. Itse asiassa huomaat todennäköi-
sesti, ettei sinulla ole aikaa tehdä niin. Vanhin Richard G. 
Scott on neuvonut: ”Muistakaa, että tärkeintä ei ole 
käydä läpi kaikkea aineistoa, jos se tarkoittaa sitä, ettei 
sitä voida kunnolla omaksua. Tehkää se, minkä kyke-
nette tekemään ymmärrettävästi.” (”Ymmärtäkää totuus 
ja eläkää sen mukaan”, puhe kirkon koululaitoksen 
uskontokasvattajille, 4. helmikuuta 2005, s. 2, ldsces .org.)

Päätä, kuinka opetat
Kun päätät, mitä menetelmiä aiot käyttää opettaessasi, 
muista oppilaidesi hengellinen kypsyys. Puhuessaan 
seminaarin- ja instituutinopettajille presidentti J. Reu-
ben Clark jr. (1871–1961) ensimmäisestä presidenttikun-
nasta sanoi: ”Teidän ei tarvitse hiiviskellä tämän hen-
gellisiä asioita kokeneen nuoren taakse ja kuiskutella 
uskonasioita hänen korviinsa” (Kirkon viitoitettu kurssi 
kasvatuksessa, kirjanen, tarkistettu painos, 2005, s. 10).

Koska monet oppilaistasi ovat hengellisesti kypsiä, 
voit odottaa heidän suhtautuvan vakavasti rooliinsa 
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oppilaina. Suunnittele, millä keinoin voit auttaa heitä 
ottamaan vastuun omasta oppimisestaan. Seuraavat 
ehdotukset voivat olla hyödyllisiä:

•	 Kannusta	heitä	lukemaan	annettu	Mormonin	kirjan	
lukuosio sekä oppilaan kirjan aineisto ennen kutakin 
oppituntia. Auta heitä myös ottamaan tavaksi tutkia 
pyhiä kirjoituksia päivittäin. Kannusta heitä tutki-
maan Mormonin kirjaa koko elämänsä ajan.

•	 Anna	heille	tilaisuuksia	esittää	kysymyksiä	ja	vastata	
niihin. Hyvät kysymykset voivat auttaa heitä otta-
maan vastuun omasta oppimisestaan. Kun he pohti-
vat Mormonin kirjassa olevia oppeja ja periaatteita, 
kannusta heitä selittämään oppimiensa totuuksien 
tarkoitusta, kertomaan oivalluksiaan ja todistamaan 
niistä. Luo ilmapiiri, jossa oppilaat tietävät, että heillä 
on etuoikeus kuunnella ja puhua. Tarjoa heille tilai-
suuksia rakentaa toisiaan (ks. OL 88:122).

•	 Vältä	käyttämästä	luennointia	ainoana	opetusmene-
telmänä. Anna sen sijaan oppilaiden löytää totuuk-
sia. Ohjaa heitä näkemään, mitä sinä ja muut olette 
nähneet – ja näkemään sellaisiakin asioita, joita ette 
ole panneet merkille koskaan aiemmin. Muista, mitä 
vanhin David A. Bednar kahdentoista apostolin 
koorumista on sanonut: ”Olen huomannut yhden 
yhteisen piirteen niissä opettajissa, joilla on ollut 
suurin vaikutus minun elämääni. He ovat auttaneet 
minua etsimään oppimista uskon kautta. He ovat 
kieltäytyneet antamasta minulle vaikeisiin kysy-
myksiin helppoja vastauksia. Itse asiassa he eivät 
ole antaneet minulle mitään vastauksia. Sen sijaan 
he ovat näyttäneet minulle tien ja auttaneet minua 
ottamaan askelia, niin että voin löytää omat vastauk-
seni. En ole varmastikaan aina arvostanut tätä tapaa, 
mutta kokemus on auttanut minua ymmärtämään, 
ettei toisen ihmisen antamaa vastausta yleensä muis-
teta kovin pitkään, jos muistetaan lainkaan. Mutta 
sellaisen vastauksen, jonka löydämme tai saamme 
osoittamalla uskoa, me muistamme yleensä koko 

elämän ajan.” (Ks. ”Etsikää oppia uskon kautta”, 
puhe kirkon koululaitoksen uskontokasvattajille, 
3. helmikuuta 2006, s. 5, ldsces .org.) Sen sijaan että 
jakaisit tietoa pelkästään luennoimalla, pyri löytä-
mään opetusmenetelmiä, jotka auttavat oppilaita 
ymmärtämään pyhiä kirjoituksia heidän löytäessään 
oppeja ja periaatteita itse.

•	 Kannusta	oppilaita	elämään	oppimiensa	periaattei-
den mukaan. Auta heitä osallistumaan sentyyppiseen 
oppimiseen, jota vanhin Bednar kuvaili – oppimi-
seen, joka ”yltää paljon pidemmälle kuin pelkkä 
tiedollinen ymmärtäminen ja tiedon säilyttäminen ja 
muistaminen” ja joka ”saa meidät riisumaan pääl-
tämme luonnollisen ihmisen (ks. Moosia 3:19) [ja] 
saa aikaan muutoksen sydämessämme (ks. Moosia 
5:2)” (ks. ”Etsikää oppia uskon kautta”, s. 3). Kun 
päätät, kuinka opetat oppeja ja periaatteita, mieti 
keinoja kannustaa oppilaita jatkamaan oppimistaan 
luokan jälkeenkin.

Oppiaiheiden soveltaminen 
sellaisten jäsenten auttamiseksi, 
joilla on jokin vamma
Kun opetat oppilaita, joilla on jokin vamma, sovella 
oppiaiheet vastaamaan heidän tarpeitaan. Monissa 
oppiaiheissa pyydetään esimerkiksi oppilaita lukemaan 
ääneen tai itsekseen ja kirjoittamaan vastauksia pape-
rille. Kun sovellat näitä toimintoja niiden oppilaiden 
kohdalla, joilla on vaikeuksia lukea tai kirjoittaa, mieti, 
luetko ääneen itse, pyydätkö muita oppilaita lukemaan 
vai käytätkö äänitteitä. Kun toiminnoissa pyydetään 
kirjallisia vastauksia, voisit kannustaakin vastaamaan 
suullisesti.

Lisää ideoita ja lähdeaineistoa on kirkon koululaitok-
sen menettelytapaoppaassa CES Policy Manual osiossa 
”Adapted Classes and Programs for Students with Disa-
bilities” [Sovellettuja luokkia ja ohjelmia oppilaille, joilla 
on jokin vamma].
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Pyhien kirjoitusten 
hallittavat kohdat

Vanha testamentti Uusi testamentti Mormonin kirja Oppi ja liitot

Moos. 1:39 Matt. 5:14–16 1. Nefi 3:7 OL 1:37–38

Moos. 7:18 Matt. 6:24 1. Nefi 19:23 OL 8:2–3

Abr. 3:22–23 Matt. 16:15–19 2. Nefi 2:25 OL 10:5

1. Moos. 1:26–27 Matt. 25:40 2. Nefi 2:27 OL 14:7

1. Moos. 39:9 Luuk. 24:36–39 2. Nefi 9:28–29 OL 18:10, 15–16

2. Moos. 20:3–17 Joh. 3:5 2. Nefi 28:7–9 OL 19:16–19

2. Moos. 33:11 Joh. 7:17 2. Nefi 32:3 OL 25:12

3. Moos. 19:18 Joh. 10:16 2. Nefi 32:8–9 OL 58:26–27

5. Moos. 7:3–4 Joh. 14:15 MK Jaak. 2:18–19 OL 58:42–43

Joos. 1:8 Joh. 17:3 Moosia 2:17 OL 59:9–10

Joos. 24:15 Ap. t. 7:55–56 Moosia 3:19 OL 64:9–11

1. Sam. 16:7 Room. 1:16 Moosia 4:30 OL 64:23

Job 19:25–26 1. Kor. 10:13 Alma 32:21 OL 76:22–24

Ps. 24:3–4 1. Kor. 15:20–22 Alma 34:32–34 OL 82:3

Sananl. 3:5–6 1. Kor. 15:29 Alma 37:6–7 OL 82:10

Jes. 1:18 1. Kor. 15:40–42 Alma 37:35 OL 84:33–39

Jes. 29:13–14 Ef. 4:11–14 Alma 41:10 OL 88:123–124

Jes. 53:3–5 2. Tess. 2:1–3 Hel. 5:12 OL 89:18–21

Jes. 55:8–9 2. Tim. 3:1–5 3. Nefi 11:29 OL 121:34–36

Jer. 16:16 2. Tim. 3:16–17 3. Nefi 27:27 OL 130:18–19

Hes. 37:15–17 Hepr. 5:4 Et. 12:6 OL 130:20–21

Dan. 2:44–45 Jaak. 1:5–6 Et. 12:27 OL 130:22–23

Aam. 3:7 Jaak. 2:17–18 Moroni 7:16–17 OL 131:1–4

Mal. 3:8–10 Ilm. 14:6–7 Moroni 7:45 OL 137:7–10

Mal. 3:23–24 Ilm. 20:12–13 Moroni 10:4–5 JS–H 15–20
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Uskontomme lakikivi

Johdanto
Tällä oppitunnilla sinulla on tilaisuus luoda oikea 
ilmapiiri koko kurssille. Henkilökohtainen todistuksesi 
ja innostuksesi ovat tärkeitä keskustellessasi oppilaiden 
kanssa Mormonin kirjan merkityksestä heidän elämäs-
sään. Kannusta oppilaita janoamaan hengellisiä totuuk-
sia tästä pyhästä kirjasta. Vanhin Jeffrey R. Holland 
kahdentoista apostolin koorumista on julistanut: ”Ei 
mikään historiassamme eikä mikään sanomassamme 
ole yhtä olennaista kuin ehdoton julistuksemme, että 
Mormonin kirja on Jumalan sanaa. Tästä emme voi tin-
kiä.” (”Oikea tai väärä”, Valkeus, kesäkuu 1996, s. 48.)

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Mormonin	kirja	on	toinen	todistus	Jeesuksesta	

 Kristuksesta.

•	 Mormonin	kirja	on	uskontomme lakikivi.

•	 Monet	silminnäkijät	ovat	todistaneet	Mormonin	
 kirjan totuudenmukaisuudesta.

•	 Me	pääsemme	lähemmäksi	Herraa,	kun	tutkimme	
rukoillen Mormonin kirjaa.

Opetusehdotuksia
Mormonin kirja on toinen todistus Jeesuksesta 
Kristuksesta
Kehota oppilaita katsomaan omaa Mormonin kir-
jaansa ja huomaamaan sen alaotsikko: ”toinen todis-
tus Jeesuksesta Kristuksesta”. Tai näytä kirjaa, jossa 
 alaotsikko näkyy.

•	 Miksi	toinen	todistus	Jeesuksesta	Kristuksesta	on	
arvokas? (Ks. OL 6:28; Matt. 18:16.)

Voit auttaa oppilaita ymmärtämään, mitä tarkoittaa sana 
todistus, pyytämällä heitä lukemaan oppilaan kirjan 
sivulta 5 presidentti Boyd K. Packerin ja presidentti 
Ezra Taft Bensonin lausunnot. Presidentti Bensonin lau-
sunto on myös mukana olevan DVD-levyn raidalla A .

Nimisivu
Pyydä oppilaita ottamaan esiin Mormonin kirjan nimi-
sivu. Tämä sivu alkaa sanoilla ”Mormonin kirja, Mormo-
nin käden levyihin kirjoittama kertomus, otettu Nefin 
levyistä”. Selitä, että Joseph Smith käänsi tämän sivun 
kultalevyiltä (ks. oppilaan kirjan s. 3). Kehota oppilaita 
lukemaan itsekseen ensimmäinen kappale etsien tietoja, 

Luku 1
Uskontomme lakikivi

jotka kuvaavat Mormonin kirjan ihmeellisyyttä. Pyydä 
heitä kertomaan, mitä he löytävät.

•	 Mitä	asioita	opitte	nimisivun	ensimmäisestä	
 kappaleesta?

Kirjoita taululle sanat saada vakuuttuneiksi. Kehota 
oppilaita lukemaan itsekseen nimisivun toinen kappale 
etsien vastausta tähän kysymykseen:

•	 Mistä	Mormonin	kirjan	kirjoittajat	halusivat	saada	
maailman vakuuttuneeksi?

Kun joku oppilas vastaa tähän kysymykseen, sinun on 
ehkä tarpeen selittää, että sana Kristus on kreikan kieltä 
ja tarkoittaa ”voideltua”. Heprean kielessä ”voideltua” 
tarkoittava sana on Messias. Profeetta Lehi nimitti kerran 
Jeesusta Kristusta Messiaaksi eli toisin sanoen maailman 
Vapahtajaksi (ks. 1. Nefi 10:4). Kun siis sanomme, että 
Jeesus on Kristus, todistamme, että Hän on se, joka 
voideltiin [eli asetettiin] pelastamaan meidät.

•	 Kuinka	Mormonin	kirja	on	saanut	teidät	vakuuttu-
neiksi siitä, että Jeesus on Kristus?

Voit halutessasi kannustaa oppilaita lausumaan todistuk-
sensa vastauksena tähän kysymykseen pyytämällä heitä 
miettimään Mormonin kirjasta sellaisia kohtia, jotka ovat 
vahvistaneet heidän todistustaan Vapahtajasta. Kehota 
heitä kertomaan ajatuksiaan toisilleen pareittain tai 
pienissä ryhmissä, lukemaan kohtia toisilleen ja selittä-
mään, miksi he valitsivat kyseiset kohdat.

Jossakin vaiheessa tätä keskustelua haluat ehkä itse ker-
toa parista Mormonin kirjan kohdasta, jotka ovat vah-
vistaneet omaa todistustasi siitä, että Jeesus on Kristus. 
Todista Mormonin kirjasta. Kerro oppilaille, että toivot 
auttavasi heitä tällä kurssilla vahvistamaan todistustaan 
Mormonin kirjasta ja Jeesuksesta Kristuksesta.

Kehota oppilaita sanomaan puuttuvat sanat, kun luet 
seuraavat ilmaukset:

Kymmenen kadonnutta S S S S S S  (heimoa)

Kaksi sauvaa, S S S S S S  ( Juudan) sauva ja  
S S S S S S  ( Joosefin) sauva

Abraham, Iisak ja S S S S S S  ( Jaakob)

S S S S S S  ( Joosef) ja värikäs puku

Luvattu S S S S S S  (maa)
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Pyydä oppilaita keksimään, mitä yhteistä näillä ilmauk-
silla on. Auta heitä huomaamaan, että ilmaukset liittyvät 
Israelin huoneeseen, Herran liittokansaan.

•	 Mitä	käsite	”Israelin	huone”	tarkoittaa?

Voit halutessasi varmistaa, että luokan jäsenillä on perus-
ymmärrys tästä aiheesta, käyttämällä kahta ensimmäistä 
luetelmapallon kohtaa, jotka ovat oppilaan kirjan otsikon 
”Mormonin kirja vahvistaa Jumalan liiton Israelin kanssa” 
alla sivuilla 4–5. Varmista, että he ymmärtävät, että Her-
ran kirkon jäseninä he kuuluvat Israelin huoneeseen.

Pyydä luokan jäseniä tarkastelemaan nimisivun toista 
kappaletta ja etsimään kaksi asiaa, jotka Mormonin kirja 
opettaa Israelin huoneen jäsenille. (”Osoitukseksi Israe-
lin huoneen jäännökselle, kuinka suuria Herra on tehnyt 
sen isien hyväksi ja jotta se tuntisi Herran liitot, jottei sitä 
hylätä ikiajoiksi.”)

•	 Mitä	apua	meille	on	siitä,	että	saamme	tietää,	kuinka	
suuria asioita Herra on tehnyt liittokansansa hyväksi 
menneisyydessä?

Kuinka OL 132:29–31 auttaa meitä ymmärtämään suh-
dettamme entisaikojen liittokansaan?

Voit auttaa oppilaita ymmärtämään, kuinka Mormonin 
kirja vahvistaa Herran liitot kansansa kanssa, kun pyydät 
heitä avaamaan oppilaan kirjansa sivulta 5. Pyydä jota-
kuta lukemaan vanhin Bruce R. McConkien lausunto. 
Kehota oppilaita selittämään omin sanoin, mitä van-
hin McConkie opetti Mormonin kirjan roolista Israelin 
kokoamisessa.

Ehdota, että kun oppilaat tutkivat Mormonin kirjaa 
tämän kurssin kuluessa, he etsisivät opetuksia liitoista, 
joita Herra on tehnyt Israelin huoneen kanssa. Kehota 
heitä myös pohtimaan näiden liittojen merkitystä omassa 
elämässään.

Pyydä oppilaita lukemaan nimisivun kolmelta viimeiseltä 
riviltä Herran varoitus.

•	 Mitä	tämä	varoitus	sanoo	niistä,	jotka	tuomitsevat	
Mormonin kirjan?

Mormonin kirja on uskontomme lakikivi
Piirrä taululle yksinkertainen alla olevan kaltainen kuva 
holvikaaresta. Merkitse lakikivi, joka on piirroksessa var-
jostettu. Kehota oppilaita selittämään lakikiven merkitys.

Pyydä oppilaita ottamaan esiin Mormonin kirjan joh-
danto. Kehota yhtä heistä lukemaan kuudes kappale.

•	 Miksi	arvelette	Joseph	Smithin	verranneen	Mormo-
nin kirjaa lakikiveen?

•	 Miksi	Mormonin	kirja	on	palautetulle	evankeliumille	
ratkaisevan tärkeä?

•	 Kuinka	todistuksemme	Mormonin	kirjasta	vaikuttaa	
todistukseemme muista evankeliumin aiheista?

Voit tämän keskustelun kuluessa pyytää oppilaita 
lukemaan johdannon kaksi viimeistä kappaletta. Voisit 
myös pyytää heitä lukemaan OL 20:8–12.

•	 Kuinka	todistuksen	saaminen	Mormonin	kirjasta	
auttaa ihmisiä tietämään, että Joseph Smith on tosi 
profeetta ja että Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuk-
sen Kristuksen Kirkko on tosi kirkko?

Kerro oma näkemyksesi siitä, miksi todistus Mormonin 
kirjasta on Jeesusta Kristusta ja palautettua evankeliu-
mia koskevan todistuksen lakikivi.

Monet silminnäkijät ovat todistaneet Mormonin 
kirjan totuudenmukaisuudesta
Kirjoita taululle 2. Nefi 27:12–14; Et. 5:2–4. Kehota 
luokkaa lukemaan itsekseen nämä jakeet ja ottamaan 
selville, miksi Herra järjesti kultalevyille silminnäkijöitä. 
Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he saivat selville.

Kehota toista puolta luokasta lukemaan itsekseen 
Kolmen silminnäkijän todistus ja kehota toista puolta 
lukemaan itsekseen Kahdeksan silminnäkijän todistus. 
Pyydä heitä etsimään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

•	 Mitä	tämä	ryhmä	silminnäkijöitä näki?

•	 Kuinka	heille	näytettiin levyt?

Kun kumpikin ryhmä on kertonut vastauksensa näihin 
kysymyksiin, pyydä koko luokkaa keskustelemaan 
seuraavasta kysymyksestä:
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•	 Mikä	merkitys	on	sillä,	että	nämä	todistukset	on	
sisällytetty Mormonin kirjan alkuun?

Haluat kenties lukea seuraavan David Whitmerin todis-
tuksen. Hän oli yksi kolmesta silminnäkijästä:

”Se oli kesäkuuta 1829 – kuukauden jälkipuoliskoa. 
– – Mormonin kirjan levyjen lisäksi me näimme 
myös pronssilevyt, Eterin kirjan levyt, levyt, jotka 
sisälsivät aikakirjat maailman ihmisten jumalatto-
muudesta ja salaisista liitoista siihen aikaan asti kun 
ne oli kaiverrettu, ja monia muita levyjä. – – Näin 
ikään kuin pöydän, jolla oli monia aikakirjoja tai 
levyjä Mormonin kirjan levyjen lisäksi sekä myös 
Labanin miekka, suunnannäyttäjät – eli pallo, joka 
Lehillä oli, ja tulkit [urim ja tummim]. Minä näin ne 
– – ja kuulin Herran äänen julistavan yhtä selvästi 
kuin olen kuullut mitään elämässäni, että Mormo-
nin kirjan levyjen aikakirjat oli käännetty Jumalan 
lahjan ja voiman avulla.” ( Julkaisussa George 
Reynolds, ”History of the Book of Mormon”, 
 Contributor, elokuu 1884, s. 403.)

Kerro oppilaille, että Herra itse on todistanut Mormonin 
kirjan todenperäisyydestä. Pyydä yhtä oppilasta luke-
maan OL 17:6. Kehota oppilaita kertomaan ajatuksiaan 
tai vaikutelmiaan tästä jakeesta.

Selitä, että palautuksen alusta lähtien miljoonat ihmi-
set ovat saaneet todistuksen Mormonin kirjasta Pyhän 
Hengen voiman kautta.

•	 Millä	tavoin	te	voitte	lausua	muille	todistuksenne	
Mormonin kirjasta?

Jaa oppilaat pareihin. Pyydä oppilaita käymään läpi 
Mormonin kirjan johdanto ja muutama lempikohtansa 
kirjasta miettien, mitä he voisivat sanoa esitelläkseen 
Mormonin kirjan jollekulle. He haluavat kenties merkitä 

nämä kohdat omiin pyhiin kirjoituksiinsa. Kun oppi-
lailla on ollut riittävästi aikaa tähän, pyydä heitä kerto-
maan ajatuksistaan parilleen.

Pyydä yhtä tai kahta oppilasta kertomaan, miltä heistä 
on tuntunut, kun he ovat esitelleet Mormonin kirjaa 
jollekulle. Tai pyydä heitä kertomaan tilanteesta, jolloin 
joku antoi heille Mormonin kirjan.

Me pääsemme lähemmäksi Herraa, kun tut
kimme rukoillen Mormonin kirjaa
Ohjaa oppilaiden huomio Mormonin kirjan johdan-
non kuudenteen kappaleeseen. Anna oppilaille aikaa 
miettiä Mormonin kirjan kertomuksia, aiheita ja ope-
tuksia, jotka ovat auttaneet heitä pääsemään lähem-
mäksi Jumalaa. Oppilaat voivat halutessaan kirjoittaa 
ideansa muistiin.

•	 Mitä	kertomuksia,	aiheita	tai	opetuksia	ajattelitte?	
Millä tavoin nämä kertomukset, aiheet tai opetukset 
auttavat teitä pääsemään lähemmäksi Jumalaa?

Voit halutessasi valita muutaman oppilaiden mainit-
seman kertomuksen, aiheen tai opetuksen ja ohjata 
keskustelua niistä. Voisit esimerkiksi kysyä:

•	 Mitä	me	voimme	oppia	tämän	kertomuksen	ihmisten	
esimerkistä?

•	 Missä	muualla	Mormonin	kirjassa	olette	nähneet	
tämän aiheen? Mistähän syystä tämä aihe toistuu 
kirjassa niin usein?

•	 Kuinka	tämä	opetus	voi	auttaa	meitä	elämään	Kris-
tukseen keskittynyttä elämää?

Kehota oppilaita kertomaan, kuinka se, että he ovat tut-
kineet Mormonin kirjaa, on auttanut heitä pääsemään 
lähemmäksi Herraa.

Lausu todistuksesi Mormonin kirjan voimasta. Kan-
nusta oppilaita syventämään todistustaan tämän kurssin 
kuluessa rukoillen ja tutkien.
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Johdanto
Profeetat saavat ilmoitusta taivaalliselta Isältä Hänen 
lapsilleen (ks. Aam. 3:7   ), ja pyhissä kirjoissa heidän 
profeetalliset sanansa säilyvät tuleville sukupolville. 
Kertomus Ensimmäisessä Nefin kirjassa havainnollistaa 
kaavaa, joka toistuu monien profeettojen elämässä: 
Lehi rukoili, sai ilmoituksen, jossa näki Vapahtajan, 
hän varoitti kansaansa, ja monet hänen varoittamis-
taan ihmisistä torjuivat hänet. Monet heistä tavoittelivat 
hänen henkeään. (Ks. 1. Nefi 1:5–20.) Oppilaiden on 
hyödyllistä nähdä tämä kaava Lehin elämässä, muiden 
muinaisten profeettojen elämässä sekä profeetta Joseph 
Smithin elämässä.

Ensimmäisen Nefin kirjan ensimmäiset viisi lukua tar-
joavat oppilaille tilaisuuden oppia arvostamaan enem-
män profeettojen sanoja ja pyhiä kirjoituksia, joissa 
ne säilyvät.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Herra	kutsuu	profeettoja	varoittamaan	Hänen	lapsiaan	

ja todistamaan totuudesta (ks. 1. Nefi 1:4–20; 2:2).

•	 Herra	suo	lempeitä	armotekojaan	niille,	jotka	osoitta-
vat uskoa Häneen (ks. 1. Nefi 1:14, 20).

•	 Herra	valmistaa	meille	keinon	pitää	Hänen	käskynsä	
(ks. 1. Nefi 2:11–20; 3:7–28; 4:1–38; 5:8).

•	 Pyhät	kirjoitukset	säilyttävät	Herran	sanan	(ks.	
1. Nefi 5).

Opetusehdotuksia
1. Nefi 1:4–20; 2:2. Herra kutsuu profeettoja 
varoittamaan Hänen lapsiaan ja todistamaan 
totuudesta
Kehota oppilaita keskustelemaan siitä, kuinka he ovat 
suhtautuneet elämässään varoituksiin. Seuraavista kysy-
myksistä voi olla sinulle hyötyä:

•	 Millaisia	varoituksia	saatamme saada?

•	 Miksi	me	jätämme	joskus	piittaamatta	varoituk-
sista, vaikka tiedämmekin, että meidän pitäisi ottaa 
niistä vaarin?

Profeetalliselle kutsumukselleen uskollisena Lehi 
varoitti Jerusalemissa olevia ihmisiä saamiensa ilmoi-
tusten mukaisesti. Auta oppilaita tarkastelemaan Lehin 
varoituksia juutalaisille siten, että jaat luokan kolmeen 

Luku 2
1. Nefi 1–5

ryhmään, annat kullekin ryhmälle luettavaksi yhden 
seuraavista pyhien kirjoitusten kohdista ja kehotat heitä 
vastaamaan alla oleviin kysymyksiin.

1. Nefi 1:4–11

1. Nefi 1:12–17

1. Nefi 1:18–20

•	 Millä	tavoin	Lehin	kokemukset	vastaavat	muiden	
profeettojen kokemuksia?

•	 Mitä	samankaltaisuuksia	huomaatte	Lehin	näyn	ja	
myöhempien kokemusten sekä toisaalta profeetta 
Joseph Smithin kokemusten välillä?

•	 Minkä	varoituksen	Lehi	julisti kansalle?

Kehota ryhmiä kertomaan luokalle, mitä he ovat luke-
neet Lehistä ja mitä vastauksia he löysivät kysymyksiin.

•	 Mistä	asioista	kirkon	presidentti	on	varoittanut	
viime aikoina?

•	 Kuinka	ihmisten	suhtautumista	profeettaan	tänä	
aikana voi verrata siihen, kuinka ihmiset suhtautuivat 
Lehin sanomaan?

•	 Mikä	antaa	teille	luottamusta	noudattaa	profee-
tan neuvoja?

1. Nefi 1:14, 20. Herra suo lempeitä armoteko
jaan niille, jotka osoittavat uskoa Häneen
Kehota oppilaita lukemaan 1. Nefi 1:20 ja panemaan 
merkille, mitä Nefi lupaa osoittaa meille (ks. myös 
jae 14). Ehdota, että oppilaat korostavat pyhiin kirjoi-
tuksiinsa sanat ”Herran lempeät armoteot”. Pyydä heitä 
sitten ottamaan esiin Moroni 10:3 ja panemaan mer-
kille, mitä Moroni kehottaa meitä muistamaan ja poh-
timaan. (Mormonin kirjan ensimmäisessä luvussa Nefi 
lupaa osoittaa meille Herran lempeät armoteot. Kirjan 
viimeisessä luvussa Moroni neuvoo lukijaa ”muista-
maan, kuinka armollinen Herra on ollut”.)

Pyydä oppilaita ottamaan esiin vanhin David A. Bednarin 
lausunto oppilaan kirjan sivulta 12. (Tämä lausunto on 
myös mukana olevan DVD-levyn raidalla A . Jos käytät 
DVD-levyä, katso videokatkelma etukäteen, jotta olet 
valmis pysäyttämään sen sopivissa kohdin keskustelua 
varten.) Kehota oppilaita lukemaan (tai kuuntelemaan) 
lausunnon kaksi ensimmäistä kappaletta ja etsimään 
vastauksia tähän kysymykseen:
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•	 Mitä	ovat	Herran	lempeät armoteot?

Voit halutessasi kirjoittaa taululle vanhin Bednarin 
luettelemat lempeät armoteot: ”siunauksia, voimaa, 
varjelusta, varmuutta, ohjausta, rakkautta osoittavaa 
hyvyyttä, lohdutusta, tukea ja hengellisiä lahjoja”. 
Huomauta, että nämä lempeät armoteot ovat ”hyvin 
henkilökohtaisia ja yksilöllisiä” ja että me saamme ne 
”Herralta Jeesukselta Kristukselta ja Hänen tähtensä ja 
kauttaan”.

Kehota oppilaita lukemaan (tai kuuntelemaan) van-
hin Bednarin lausunnon kolmas kappale. Pyydä heitä 
luettelemaan lempeistä armoteoista muita esimerkkejä, 
joita voitaisiin lisätä edellä mainittuihin.

Voit auttaa oppilaita tunnistamaan Herran lempeitä 
armotekoja, jotka on merkitty muistiin Mormonin kirjaan, 
käyttämällä yhtä tai useampaa seuraavista toiminnoista:

 1. Jos oppilaat tuntevat lukujen 1. Nefi 1–5 kerto-
muksen, pyydä heitä ehdottamaan noista luvuista 
tilanteita, jotka osoittavat Herran lempeitä armote-
koja – siunauksia, jotka ovat ”henkilökohtaisia ja 
yksilöllisiä”. Kun he mainitsevat eri kohtia, kirjoita 
viitteet taululle.

 2. Jos oppilaat eivät tunne kertomusta kovin hyvin, 
anna heille muutama minuutti aikaa silmäillä lukuja 
1. Nefi 1–5 ja etsiä esimerkkejä Herran lempeistä 
armoteoista. Mahdollisia esimerkkejä ovat 1. Nefi 
2:16, jossa Nefi kertoo Herran pehmittäneen hänen 
sydämensä vastauksena rukoukseen, ja 1. Nefi 3:8, 
jossa Lehiä ilahduttaa varmuus siitä, että Herra on 
siunannut hänen poikaansa. Kun he ehdottavat koh-
tia, kirjoita viitteet taululle. Kehota heitä sitten luke-
maan kohdat ääneen ja kertomaan ajatuksiaan niistä.

 3. Pyydä oppilaita ajattelemaan muualta Mormonin 
kirjasta kohtia, jotka osoittavat Herran lempeitä 
armotekoja. Kun he ehdottavat kohtia, kirjoita viit-
teet taululle. Kehota heitä sitten lukemaan kohdat ja 
kertomaan ajatuksiaan niistä.

 4. Selitä, että kuten jakeessa 20 opetetaan, Herran 
lempeät armoteot merkitsevät usein vapautumista 
jostakin vaikeasta tilanteesta. Jaa luokka kolmeen 
ryhmään. Anna ensimmäiselle ryhmälle käsitel-
täväksi luvut 1. Nefi 1–7, toiselle ryhmälle luvut 
1. Nefi 8–14 ja kolmannelle ryhmälle luvut 1. Nefi 

15–22. Pyydä heitä etsimään lukujen tiivistelmistä 
esimerkkejä vapautumisesta. Kirjoita heidän löy-
tämänsä asiat taululle. Oppilaat saattavat yllättyä 
huomatessaan, että miltei jokaisessa Ensimmäisen 
Nefin kirjan luvussa kuvataan jonkun ihmisen tai 
ihmisryhmän vapautumista. Vapautuminen on eräs 
keskeinen teema Mormonin kirjassa.

•	 Kuka	kohdan	1. Nefi	1:20	mukaan	saa	osakseen	Her-
ran lempeitä armotekoja? (”[Kaikki ne], jotka hän on 
valinnut.”)

•	 Minkä	ehdon	Nefi	esittää	valituksi	tulemiselle?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan seuraava lainaus, jossa 
vanhin Bednar kuvailee, kuinka meidän uskomme 
valmistaa meitä siihen, että olisimme valittuja saamaan 
osaksemme Herran lempeitä armotekoja. Auta oppilaita 
huomaamaan, kuinka se, että käytämme tahdonvapaut-
tamme eli valtaamme valita, vaikuttaa valmiuteemme 
saada nämä siunaukset. (Voit halutessasi kirjoittaa 
tämän lainauksen taululle ennen oppituntia.)

”Nimenomaan meidän sydämemme ja meidän 
pyrkimyksemme ja meidän kuuliaisuutemme mää-
räävät sen, luetaanko meidät Jumalan valittujen 
joukkoon. – –

Tahdonvapauden lahjan perimmäisenä tarkoituk-
sena oli rakastaa toinen toistaan ja valita Jumala. 
Kun me tällä tavoin käytämme tahdonvapaut-
tamme ja valitsemme Jumalan, meistä tulee Juma-
lan valittuja ja me pyydämme osaksemme Hänen 
lempeitä armotekojaan.” (”Herran lempeät armo-
teot”, Liahona, toukokuu 2005, s. 101, kursivointi 
alkuperäisessä.)

•	 Mitä	mielestänne	Jumalan	valitseminen	tarkoittaa?

•	 Millä	tavoin	olette	käyttäneet	tahdonvapauttanne	
muiden rakastamiseen ja Jumalan valitsemiseen?

•	 Kuinka	arvelette	rakkautemme	toisiamme	kohtaan	
liittyvän tahdonvapauteemme?

•	 Milloin	olette	huomanneet	Herran	lempeitä	armo-
tekoja tai vapautumisen omassa elämässänne tai 
jonkun tuntemanne ihmisen elämässä? (Voit halu-
tessasi jakaa oppilaat pareittain puhumaan näistä 
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kokemuksista. Kun heillä on ollut aikaa puhua, voisit 
pyytää muutamaa heistä kertomaan jotakin siitä, mitä 
he kuulivat pariltaan.)

1. Nefi 2:11–20; 3:7–28; 4:1–38; 5:8. Herra val
mistaa meille keinon pitää Hänen käskynsä
Kehota oppilaita lukemaan 1. Nefi 3:1–5.

•	 Minkä	käskyn	Lehi	ja	hänen	poikansa	saavat	
näissä jakeissa?

•	 Mistähän	syystä	Laman	ja	Lemuel	sanoivat,	että	se,	
mitä heiltä vaadittiin, oli vaikeaa?

Voisit tämän keskustelun kuluessa mainita, että etäisyys 
Jerusalemista Punaisellemerelle on noin 300 kilometriä. 
Lehi ja hänen perheensä olivat kulkeneet sieltä eteen-
päin jo kolme päivää (ks. 1. Nefi 2:5–6). Tämä tarkoitti 
ainakin 12–14 päivän matkaa yhteen suuntaan Jerusale-
mista heidän väliaikaiseen kotiinsa Lemuelin laaksossa. 
(Katso karttaa oppilaan kirjan sivulla 410.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan tai lausumaan ulko-
muistista 1. Nefi 3:7   . (Voit halutessasi pyytää oppi-
laita opettelemaan jakeen pareittain ulkoa, elleivät he 
jo osaa sitä.)

•	 Mistä	arvelette	Nefin	tienneen,	että	Jumala	valmis-
taisi keinon?

Jos sinusta tuntuu, että oppilaiden olisi hyödyllistä huo-
mata, kuinka Nefin ja Samin asenne erosi Lamanin ja 
Lemuelin asenteesta, kehota puolta luokasta tutkimaan 
itsekseen kohtaa 1. Nefi 2:11–14. Kehota heitä etsimään 
vihjeitä siitä, miksi Laman ja Lemuel suhtautuivat kiel-
teisesti Herran käskyyn. Kehota toista puolta luokasta 
lukemaan jakeet 16–20 ja päättelemään, miksi Nefi ja 
Sam olivat valmiimpia tottelemaan Herraa. Pyydä oppi-
laita kertomaan johtopäätöksistään.

Tarkastele lyhyesti oppilaiden kanssa kahta ensim-
mäistä yritystä hankkia pronssilevyt (ks. 1. Nefi 3:10–21 
ja 1. Nefi 3:22–28). Auta oppilaita vertaamaan Lamanin 
ja Lemuelin ja toisaalta Nefin ja Samin suhtautumista 
tuloksiin.

Voit halutessasi tuoda esiin, että yksi syy siihen, miksi 
Nefi uskoi Jumalan kykyyn valmistaa keino, oli se, että 
hän uskoi pyhien kirjoitusten kertomuksiin. Lue oppi-
laiden kanssa 1. Nefi 4:2.

•	 Kuinka	tässä	jakeessa	mainittu	kertomus	on	esimerk-
kinä periaatteesta kohdassa 1. Nefi 3:7?

•	 Kuinka	tämä	kertomus	liittyi	olosuhteisiin,	jotka	
Lehin perhe kohtasi?

Anna oppilaille tehtäväksi tarkastella kohtaa 1. Nefi 
3:28–4:38 ja etsiä esimerkkejä siitä, kuinka Jumala auttoi 
Nefiä tekemään sen, mitä Hän oli käskenyt, vaikka nuo 
tehtävät vaikuttivat mahdottomilta. Pyydä heitä kerto-
maan esimerkkejä havainnoistaan. (Mahdollisia esi-
merkkejä on kohdissa 1. Nefi 3:29; 4:6–7, 10–11, 20, 31.)

•	 Mitkä	kokemukset	ovat	osoittaneet	teille,	että	1. Nefi	
3:7 on totta? Kuinka nämä kokemukset ovat vaikutta-
neet uskoonne Herraan?

1. Nefi 5. Pyhät kirjoitukset säilyttävät Herran 
sanan
Pyydä oppilaita katsomaan kohtaa 1. Nefi 5:10–16 
ja tekemään taululle luettelo siitä, mitä pronssilevyt 
 sisälsivät.

•	 Miten	näiden	pyhien	kirjoitusten	tutkiminen	vaikutti	
Lehiin kohdan 1. Nefi 5:17 mukaan?

•	 Miksi	arvelette,	että	jakeissa 10–16	mainittujen	
pronssilevyjen tutkiminen toisi jakeessa 17 kuvatut 
siunaukset?

•	 Kuinka	Lehi	ja	Nefi	osoittivat	arvostavansa	pyhiä	
kirjoituksia?

•	 Mitä	me	voimme	tehdä	osoittaaksemme,	että	me	
arvostamme pyhiä kirjoituksia?

Selitä, että yli 300 vuotta sen jälkeen kun Lehi ja hänen 
perheensä lähtivät Jerusalemista, Lehin jälkeläiset 
löysivät ihmisryhmän, jonka esivanhemmat olivat myös 
paenneet Jerusalemista. Nämä ihmiset, jotka asuivat nyt 
Sarahemla-nimisessä kaupungissa, eivät olleet tuoneet 
mukanaan pyhiä kirjoituksia. Kehota oppilaita luke-
maan Omni 14–17.

•	 Mitä	tämän	kansan	uskolle	ja	kielelle	oli	tapahtu-
nut, koska heillä ei ollut pyhää aikakirjaa? Mistähän 
syystä pyhien kirjoitusten puuttumisella oli ollut 
heihin tämä vaikutus?

•	 Miltä	heistä	tuntui,	kun	he	kuulivat,	että	Moosialla	ja	
hänen kansallaan oli pyhä aikakirja?
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1. Nefi 1–5

Selitä, että Sarahemlan kansa ja nefiläiset yhdistyivät 
Moosian alaisuuteen. Moosian kuoltua hänen poikansa 
Benjamin palveli kansan kuninkaana.

Kehota oppilaita lukemaan Moosia 1:1–5. Näissä 
jakeissa on kuningas Benjaminin sanoja pojilleen.

•	 Kuinka	kuningas	Benjamin	ja	hänen	kansansa	hyö-
tyivät siitä, että pronssilevyt olivat säilyneet?

•	 Mitä	me	voimme	tehdä	säilyttääksemme	pyhät	kirjoi-
tukset itsellämme ja perheellämme?

Kehota oppilaita kertomaan, mitä he tuntevat, kun 
he tutkivat uskollisesti Mormonin kirjaa. Voisit myös 

kehottaa heitä kirjoittamaan lyhyen kirjeen jollekulle 
perheenjäsenelle tai tulevalle pojalle tai tyttärelle 
kuvaillen Mormonin kirjan arvoa elämässään. Ehdota, 
että he kuvailevat kirjeessä, mitä he tuntevat tutkies-
saan sitä.

Kannusta oppilaita tutkimaan Mormonin kirjaa päivit-
täin ja lukemaan Mormonin kirja joko ensimmäisen 
kerran tai uudelleen osana tätä kurssia.
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Luku 3

Johdanto
Luvussa 1. Nefi 6 Nefi julistaa, että hänen vakaana 
tarkoituksenaan on saada ihmiset tulemaan Kristuksen 
luokse ja pelastumaan (ks. jae 4). Luvuissa 1. Nefi 8 
ja 11 hänen kertomuksensa elämän puuta koskevasta 
näystä vahvistaa tämän julistuksen. Kun johdat keskus-
telua näystä, voit auttaa oppilaita huomaamaan, kuinka 
näyn osatekijät soveltuvat heihin itse kuhunkin. Voit 
myös auttaa heitä oppimaan jotakin siitä, kuinka Nefi 
valmistautui henkilökohtaisesti saamaan ilmoitusta.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Mormonin	kirja	kirjoitettiin,	jotta	ihmiset	saataisiin	

tulemaan Jeesuksen Kristuksen luokse (ks. 1. Nefi 6).

•	 Liiton	mukaisen	avioliiton	tarkoituksena	on	hankkia	
lapsia Herralle (ks. 1. Nefi 7:1–5).

•	 Meidän	täytyy	tulla	Jeesuksen	Kristuksen	luokse	saa-
daksemme iankaikkisen elämän (ks. 1. Nefi 8; 11).

•	 Pyhän	Hengen	voimalla	Jumala	ilmoittaa	totuuden	
kaikille niille, jotka etsivät Häntä uutterasti (ks. 
1. Nefi 10:17–22; 11:1–8).

Opetusehdotuksia
1. Nefi 6. Mormonin kirja kirjoitettiin, jotta ihmi
set saataisiin tulemaan Jeesuksen Kristuksen 
luokse
Näytä muutamia sopivia kirjoja, jotka ovat tuttuja oppi-
laille. Kysy kunkin kirjan kohdalla:

•	 Minkä	arvelette	olleen	kirjoittajan	tarkoitus,	kun	hän	
kirjoitti tämän kirjan?

Kirjoita taululle 1. Nefi 6. Näytä Mormonin kirjaa ja kysy:

•	 Mikä	oli	Nefin	tarkoitus,	kun	hän	kirjoitti	aikakirjansa?

Kehota oppilaita lukemaan luku 1. Nefi 6. Pyydä heitä 
ilmaisemaan Nefin tarkoitus omin sanoin. (Sinun on 
kenties selitettävä ilmausta ”Abrahamin Jumala ja Iisa-
kin Jumala ja Jaakobin Jumala”. Ks. presidentti Ezra Taft 
Bensonin lausunto oppilaan kirjan sivulla 18.)

Luku 3
1. Nefi 6–11

•	 Mitä	Mormonin	kirja	on	opettanut	teille	Jeesuksesta	
Kristuksesta?

Jotta oppilaat saisivat käsityksen siitä, kuinka paljon 
Mormonin kirja opettaa Vapahtajasta, pyydä heitä 
ottamaan esiin Mormonin kirjan tai kolmoissidoksen 
asiahakemisto ja panemaan merkille kaikki väliotsikot 
hakusanan ”Jeesus Kristus” alla.

Kannusta oppilaita kertomaan perheelleen ja ystä-
villeen siitä, kuinka Mormonin kirja on vahvistanut 
heidän uskoaan Jeesukseen Kristukseen.

1. Nefi 7:1–5. Liiton mukaisen avioliiton tarkoi
tuksena on hankkia lapsia Herralle
Kirjoita seuraavat kysymykset taululle tai tee 
niistä moniste:

•	 Mitä	Herra	käski	Lehin	poikien	tehdä	ennen	kuin	he	
lähtevät	erämaahan	kohti	luvattua	maata?		
(Ks.	1. Nefi	7:1.)

•	 Mikä	syy	kohdassa	1. Nefi	7:1	tähän	käskyyn	
	annetaan?

•	 Mitkä	sanat	jakeissa	1. Nefi	7:1–2	osoittavat,	että	
Herralla	on	selkeä	kanta	avioliittoon?

•	 Millä	tavoin	arvelette	aiemman	matkan	Jerusalemiin	
auttaneen	Lehin	poikia	valmistautumaan	siihen,	että	he	
hankkisivat	lapsia	Herralle?	(Ks.	1. Nefi	5:21–22.)

Pyydä oppilaita etsimään vastaukset edellä mainituista 
jakeista. Kun oppilaat ovat tutkineet kohtia jonkin 
aikaa, pyydä heitä kertomaan vastauksensa. Pyydä 
heitä sitten keskustelemaan seuraavista kysymyksistä:

•	 Mikä	todennäköisimmin	auttaisi	aviomiestä	ja	vai-
moa hankkimaan lapsia Herralle?

•	 Kuinka	temppeliavioliitto	auttaisi	hankkimaan	lap-
sia Herralle?

•	 Miten	te	voitte	nyt	valmistautua	sellaiseen	avioliittoon?

Lue tai pyydä yhtä oppilasta lukemaan seuraavat 
kahdentoista apostolin koorumin jäsenen vanhin 
Richard G. Scottin sanat:
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1. Nefi 6–11

”Kun teillä on tarpeeksi ikää ja kypsyyttä, hank-
kikaa itsellenne kaikki mahdolliset temppelin 
toimitukset. Jos niihin ei vielä tällä hetkellä sisälly 
se, että teidät sinetöidään temppelissä vanhurs-
kaaseen puolisoon, eläkää sitä päivää varten. 
Rukoilkaa sen johdosta. Uskokaa, että se tulee 
osaksenne. Älkää koskaan tehkö mitään sellaista, 
mikä tekisi teidät siihen kelvottomiksi. Jos olette 
kadottaneet haaveenne iankaikkisesta avioliitosta, 
kaivakaa se uudelleen esiin.” (Ks. ”Tärkeimmät 
asiat ensin”, Valkeus, heinäkuu 2001, s. 7.)

•	 Kuinka	ihmiset	osoittavat	uskoa	siihen,	että	he	saavat	
osakseen iankaikkisen avioliiton?

Selitä, että Herra teki avioliitosta edellytyksen sille, että 
Lehin pojat voisivat mennä luvattuun maahan. Hän on 
tehnyt sen myös vaatimukseksi korotukseen selestisen 
valtakunnan korkeimmassa asteessa (ks. OL 131:1–3).

Todista suuresta onnensuunnitelmasta ja siitä, miten 
olennainen osa suunnitelmaa iankaikkinen avioliitto on.

1. Nefi 8; 11. Meidän täytyy tulla Jeesuksen 
Kristuksen luokse saadaksemme iankaikkisen 
elämän
Piirrä taululle hedelmäpuu.

Tee puun viereen luettelo seuraavista pyhien kirjoitus-
ten viiteryhmistä:

Ryhmä 1

1. Nefi	8:10–12;	
11:8–25;	15:36;		
OL	14:7

Ryhmä 2

1. Nefi	8:21–28,	31–34;	
11:35–36;	12:16–18;	
15:26–28

Ryhmä 3

1. Nefi	8:19–20,	30;	
11:25;	15:23–24

Jaa luokka kolmeen ryhmään. Anna kullekin ryhmälle 
yksi taululla olevista pyhien kirjoitusten viiteryhmistä.

Anna kullekin ryhmälle jäljempänä olevat kysymykset, 
jotka liittyvät heille annettuihin jakeisiin. (Voit laatia 
näistä sivuista tulosteen tai valokopioida ne kirjasta.) 
Pyydä heitä lukemaan heille osoitetut jakeet, keskuste-
lemaan kysymyksistä ryhmänä ja valmistelemaan lyhyt 
keskustelu muille luokan jäsenille. Keskustellessaan 
ryhmänsä ja luokan kanssa heidän tulee auttaa toisiaan 
huomaamaan elämän puuta koskevassa näyssä olevien 
vertauskuvien merkitykset ja näkemään näiden ver-
tauskuvien sovelluksia nykyaikana. He voivat käyttää 
antamiasi kysymyksiä ja myös valmistella omia kysy-
myksiä. Anna kullekin ryhmälle aikaa lukea kohdat, 
keskustella niistä ja valmistella luokkakeskustelu. Pyydä 
kutakin ryhmää valitsemaan puheenjohtaja, joka johtaa 
 luokkakeskustelun.

Kun autat ensimmäistä ryhmää, huomaa, että vanhin 
Neal A. Maxwellin lausunto on mukana olevan DVD-
levyn raidalla A .

Ryhmä 1

1. Nefi 8:10–12; 11:8–25; 15:36; OL 14:7 (puu ja hedelmä)

•	 Miksi	puu	on	mielestänne	sopiva	vertauskuva	Juma-
lan rakkaudesta?

•	 Kun	Nefi	pyysi	saada	tietää	puun	merkityksen,	Henki	
näytti hänelle Vapahtajan syntymän ja palvelutyön. 
Kuinka Vapahtajan elämä ja palvelutyö ilmentävät 
Jumalan rakkautta meitä kohtaan? (Lukekaa vanhin 
Neal A. Maxwellin lausunto oppilaan kirjan sivulta 21 
huomataksenne elämän puun, Jumalan rakkauden ja 
Jeesuksen Kristuksen sovituksen välisen yhteyden.)

Vanhin David A. Bednar on opettanut, että ”puun 
hedelmä on vertauskuva Vapahtajan sovituksen siu-
nauksista” (”Elävän veden varanto”, kirkon koululai-
toksen takkavalkeailta nuorille aikuisille, 4. helmikuuta 
2007, s. 6, ldsces .org). Tutkimalla kohtia 1. Nefi 15:36 ja 
OL 14:7    voimme nähdä puun hedelmän ja iankaik-
kisen elämän välisen yhteyden.

•	 Miksi	hedelmä	on	mielestänne	sopiva	vertauskuva	
sovituksen siunauksista?
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Luku 3

Ryhmä 2

1. Nefi 8:21–28, 31–34; 11:35–36; 12:16–18; 15:26–28 
(pimeyden sumu ja suuri ja avara rakennus)

•	 Mitä	”pimeyden	sumut”	saattaisivat	olla	nykyään?	
Kuinka nuo sumut johtavat ihmisiä ”kielletyille 
poluille”?

•	 Kuinka	nämä	vaikutteet	saattavat	estää	ihmisiä	tule-
masta Vapahtajan luokse?

•	 Miksi	ihmiset	”suuressa	ja	avarassa	rakennuksessa”	
kykenivät saamaan jotkut ihmiset lähtemään pois 
elämän puun luota? Mitä nykyajan esimerkkejä on 
tuosta rakennuksesta?

•	 Kuinka	luvun	1. Nefi	8	jakeissa 30	ja	33	mainitut	ihmi-
set ovat erilaisia kuin jakeissa 24–25 ja 28 mainitut?

Ryhmä 3

1. Nefi 8:19–20, 30; 11:25; 15:23–24 (rautakaide sekä 
kaita ja kapea polku)

•	 Kuinka	osa	ihmisistä	selviytyi	pimeyden	sumun	läpi	
elämän puulle?

•	 Kuinka	Jumalan	sana	pitää	meidät	poissa	vaarasta?	
Kuinka Jumalan sana johtaa meitä Vapahtajan luokse?

•	 Mistä	me	voimme	löytää	Jumalan sanan?

1. Nefi 10:17–22; 11:1–8. Pyhän Hengen voi
malla Jumala ilmoittaa totuuden kaikille niille, 
jotka etsivät Häntä uutterasti
Kirjoita taululle Ilmoitus tulee Pyhän Hengen voimalla.

Auta oppilaita ymmärtämään, että Nefin tavoin hekin 
voivat saada hengellisiä kokemuksia, joissa heille 
ilmoitetaan jumalallisia totuuksia. Nuo pyhät kokemuk-
set koskevat vain heitä ja sopivat nimenomaan heidän 
olosuhteisiinsa. Jotta oppilaat saisivat käsityksen siitä, 
millaisia siunauksia he voivat saada, lue heille seuraa-
vat profeetta Joseph Smithin sanat:

”Kukaan ei voi saada Pyhää Henkeä saamatta 
ilmoituksia. Pyhä Henki on ilmoituksenantaja.” 
(Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 
2007, s. 137.)

”Kun tunnemme Jumalan, alamme tietää, miten 
Häntä on lähestyttävä ja miten on anottava, jotta 
saisi vastauksen.

Kun me ymmärrämme Jumalan luonteen ja tie-
dämme, miten Hänen luokseen tullaan, Hän alkaa 
paljastaa meille taivaita ja kertoo meille kaiken 
niistä. Kun olemme valmiit tulemaan Hänen 
luokseen, Hän on valmis tulemaan meidän luok-
semme.” (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph 
Smith, s. 42–43.)

Kehota oppilaita tutkimaan kohtia 1. Nefi 10:17–22 ja 
11:1–8 etsien periaatteita, jotka voivat auttaa heitä oppi-
maan Pyhän Hengen voimalla. (Voit halutessasi jakaa 
oppilaat pareiksi, jotta heillä kaikilla on tilaisuus kertoa 
oivalluksistaan.)

Riittävän ajan kuluttua auta oppilaita seuraavien kysy-
mysten avulla kertomaan havainnoistaan koko luokalle:

•	 Mitä	Nefi	halusi	saada tietää?

•	 Kuinka	Nefi	valmistautui	saamaan	vastauksen	koh-
dan 1. Nefi 10:17 mukaan?

•	 Kuinka	Nefin	kertomus	kokemuksestaan	auttaa	
meitä tietämään, miten henkilökohtaista ilmoitusta 
voi saada?

Kirjoita taululle seuraavat kysymykset:

•	 Kuinka	Pyhä	Henki	ilmoittaa	totuutta?	(Ks.	OL	8:2–3.)

•	 Mikä	voi	estää	meitä	saamasta	Pyhän	Hengen	
	opastusta?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan vanhin David A. 
Bednarin lausunto oppilaan kirjan sivulta 24 (myös 
mukana olevan DVD-levyn raidalla B ). Ennen kuin 
oppilas lukee lausunnon, kehota kaikkia oppilaita 
panemaan merkille vastauksia taululla oleviin kysy-
myksiin. Kun lausunto on luettu, kehota oppilaita 
kertomaan vastauksensa.

Kannusta oppilaita miettimään omaa elämäänsä ja 
tunnistamaan jokin erityinen periaate, joka auttaa heitä 
olemaan avoimempia henkilökohtaiselle ilmoitukselle. 
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1. Nefi 6–11

Kehota heitä kirjoittamaan tästä periaatteesta päivä-
kirjaan tai pyhiin kirjoituksiinsa.

Todista siitä, kuinka Henki auttaa meitä, kun me 
pyrimme uutterasti saamaan selville totuuden.

1. Nefi 11:16–34. Se, että Jeesus Kristus alensi 
itsensä, osoittaa Jumalan rakkautta
Pyydä oppilaita etsimään sanat alentaa itsensä koh-
dista 1. Nefi 11:16 ja 26. Voit pyytää heitä merkitsemään 
nämä sanat. Selitä, että itsensä alentaminen tarkoittaa 
vapaaehtoista siirtymistä alemmaksi jostakin asemasta 
tai arvosta.

•	 Kuinka	nämä	sanat	kuvaavat	Vapahtajan	palvelutyötä?

Kehota oppilaita lukemaan 1. Nefi 11:26–34. Kun jakeet 
luetaan, kehota oppilaita merkitsemään tai numeroi-
maan tapahtumat, jotka osoittavat, kuinka Vapahtaja 
alentaisi itsensä. Kun jakeet on luettu, kehota heitä 
kertomaan huomaamistaan tapahtumista. Pyydä heitä 
kertomaan, miksi he merkitsivät tai numeroivat nuo 
tapahtumat.

•	 Kuinka	Vapahtajan	palvelutyö	kuolevaisuudessa	voi	
auttaa meitä ymmärtämään Jumalan rakkautta?

Todista siitä, kuinka Vapahtaja on osoitus taivaallisen 
Isämme rakkaudesta. Kannusta oppilaita kertomaan 
perheensä jäsenille ja ystävilleen kiitollisuudesta, jota 
he tuntevat Jumalan täydellisestä rakkaudesta.
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Luku 4

Johdanto
Kun Nefi oli saanut tietää, mitä näky elämän puusta 
tarkoittaa, hän näki panoraamana tulevaisuuden. Hän 
näki lupauksen maan, jonne hänen perheensä asettuisi. 
Hän näki riidan, sodan ja synnillisyyden aikoja sekä 
vanhurskauden ja rauhan aikoja omien jälkeläistensä 
sekä Lamanin ja Lemuelin jälkeläisten keskuudessa. 
Hän näki Vapahtajan palvelutyön Amerikan mante-
reella. Hän näki myös suuren luopumuksen, evankeliu-
min palautuksen, Saatanan jatkuvan taistelun totuutta 
vastaan sekä Jeesuksen Kristuksen keskeisen aseman 
maailman Vapahtajana. Kun oppilaat keskustelevat 
Nefin näystä ja lukevat siitä, kuinka Jumalan valtakunta 
lopulta voittaa Saatanan, he voivat saada lohtua siitä 
tiedosta, että Herra muistaa liittonsa pyhiensä kanssa. 
Voit vakuuttaa heille, että Paholaisen ja hänen valta-
kuntaansa kuuluvien uhkauksista huolimatta Jumala 
hallitsee ja vahvistaa uskollisia seuraajiaan, kun nämä 
osallistuvat Hänen työhönsä.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Paholainen	perusti	suuren	ja	iljettävän	kirkon	vää-

ristelläkseen Herran oikeat tiet (ks. 1. Nefi 13:1–9, 
26–29; 14:9–13).

•	 Herra	on	palauttanut	selkeitä	ja	kallisarvoisia	totuuk-
sia auttaakseen meitä tulemaan luokseen (ks. 1. Nefi 
13:20–42).

•	 Rukous	johtaa	ilmoitukseen	(ks.	1. Nefi	15:1–11).

•	 Herra	muistaa	liittonsa	Israelin	huoneen	kanssa	 
(ks. 1. Nefi 15:12–20).

Opetusehdotuksia
1. Nefi 13:1–9, 26–29; 14:9–13. Perkele perusti 
suuren ja iljettävän kirkon vääristelläkseen 
 Herran oikeat tiet
Selitä, että Nefi sai näyn, jossa hän näki kansansa sekä 
Lamanin ja Lemuelin kansan tulevaisuuden. Tässä 
näyssä hän näki ”suuren kirkon muodostamisen” 
(1. Nefi 13:4). Pyydä oppilaita lukemaan 1. Nefi 13:5–9, 
26–29 ja etsimään tämän kirkon tunnusmerkkejä. Tee 
(tai pyydä jotakuta oppilasta tekemään) taululle luettelo 
näistä tunnusmerkeistä.

Selitä, että ilmaukset ”suuri ja iljettävä kirkko” ja ”Per-
keleen kirkko” eivät todellisuudessa tarkoita mitään 

Luku 4
1. Nefi 12–15

yksittäistä kirkkoa. Auta oppilaita ymmärtämään tämä 
kehottamalla heitä lukemaan vanhin Bruce R. McConkien 
lausunto oppilaan kirjan sivulta 27.

•	 Mistähän	syystä	on	tärkeää	tietää,	että	Saatana	
järjestää joukkojaan johtaakseen meitä pois 
 Jumalan luota?

•	 Enkeli	sanoi	Nefille,	että	on	vain	kaksi	kirkkoa	
(ks. 1. Nefi 14:10). Millä tavalla se pitää paikkansa? 
Kuinka me voimme varmistaa, että me kuulumme 
Karitsan kirkkoon?

1. Nefi 13:20–42. Herra on palauttanut selkeitä 
ja kallisarvoisia totuuksia auttaakseen meitä 
tulemaan luokseen
Pyydä oppilaita kuvittelemaan, että he ovat menossa 
lääkäriin sairauden vuoksi. Tutkimuksen aikana lääkäri 
toteaa sairauden ja kirjoittaa lääkemääräyksen, mutta 
farmaseutti muuttaa sitä.

•	 Kuinkahan	tämä	muutos	vaikuttaisi	sairauteenne?

Pyydä oppilaita lukemaan 1. Nefi 13:20–29. Esitä sitten 
seuraavat kysymykset:

•	 Miten	tämä	kohta	muistuttaa	esimerkkiä	farmaseutin	
muuttamasta lääkemääräyksestä?

•	 Jae	23	koskee	Raamattua.	Mitkä	sanat	tässä	jakeessa	
viittaavat Raamattuun?

•	 Mitä	Raamattu	jakeiden 23–25	mukaan	sisälsi	tulles-
saan alun alkaen esiin?

•	 Ketkä	tekivät	vakavimmat	muutokset	Raamatun	teks-
tiin? Mitä he poistivat? Miksi he tekivät niin?  
(Ks. jakeet 26–29.)

Kehota oppilaita lukemaan 1. Nefi 13:34–39.

•	 Mitä	näiden	jakeiden	mukaan	piti	palauttaa?

•	 Mitä	saattaisivat	olla	jakeessa 39	mainitut	muut	kirjat	
Mormonin kirjan lisäksi?

•	 Kuinka	Mormonin	kirjan	ja	myöhempinä	aikoina	saa-
tujen muiden pyhien kirjojen totuudet ovat vaikutta-
neet todistukseenne?

Kehota oppilaita ottamaan esiin oppilaan kirjan 
sivut 29–30. Pyydä heitä lukemaan presidentti James E. 
Faustin lausunto ja Pyhien kirjoitusten oppaan seli-
tys siitä, mistä me löydämme myöhempinä aikoina 
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1. Nefi 12–15

palautetut selkeät ja kallisarvoiset totuudet. (Presidentti 
Faustin lausunto on myös mukana olevan DVD-levyn 
raidalla A .)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 1. Nefi 13:40–41.

•	 Kuinka	Mormonin	kirja	vahvistaa,	että	Raamattu	on	
totta? (Ks. myös Morm. 7:8–9.)

•	 Mitä	mielestänne	tarkoittaa,	kun	sanotaan,	että	Mor-
monin kirja ja Raamattu ”vahvistetaan yhdeksi”?

•	 Kuinka	me	voimme	käyttää	Mormonin	kirjaa	todista-
maan Raamatussa olevista totuuksista?

1. Nefi 14. Jumalan valtakunta tulee voittamaan 
viimeisinä aikoina
Kysy oppilailta, mitähän joku entisaikojen profeetta 
sanoisi meidän aikamme hengellisestä tilasta nähtyään 
näyn meidän ajastamme. Kirjoita lyhyesti taululle hei-
dän vastauksensa.

Kehota oppilaita silmäilemään lukua 1. Nefi 14 ja kat-
somaan, kuinka heidän vastauksiaan voidaan verrata 
Nefin näkyyn viimeisistä ajoista. Sinun on kenties autet-
tava heitä huomaamaan, että Nefi kuvaili sekä hengel-
listä voimaa että hengellistä tuhoa ja orjuutta (ks. esim. 
jakeet 7, 14 ja 17).

Nefi oli nähnyt aiemmin näyssä jälkeläistensä tuhou-
tumisen. Tässä vaiheessa näkyä hän kuitenkin näki 
Jumalan valtakunnan voiton. Pyydä oppilaita lukemaan 
1. Nefi 14:10–17.

•	 Missä	Nefin	näyn	mukaan	Karitsan	kirkko	on	viimei-
sinä aikoina? Kuinka suuri se olisi verrattuna koko 
maailmaan? (Ks. jae 12.)

•	 Kuinka	jumalattomat	ja	maailmalliset	ihmiset	suhtau-
tuisivat Karitsan kirkkoon? (Ks. jae 13.)

•	 Mitkä	kaksi	asiaa	annetaan	Karitsan	kirkolle	suojaksi?	
(Ks. jae 14.)

•	 Miksi	meidän	on	tärkeää	tietää,	että	Jumalan	työ	
pääsee lopulta voitolle?

•	 Kuinka	tämä	tieto	on	saattanut	auttaa	Nefiä,	kun	hän	
kohtasi elämässään koettelemuksia ja murhenäytelmiä?

1. Nefi 15:1–11. Rukous johtaa ilmoitukseen
Kehota oppilaita lukemaan 1. Nefi 15:1–3 ja selittämään, 
mistä syystä Laman ja Lemuel eivät ymmärtäneet isänsä 
opetuksia. Tee taululle luettelo oppilaiden vastauksista.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan 1. Nefi 15:6–9. Pyydä 
kaikkia oppilaita miettimään, millä tavoin jotkut ihmiset 
nykyään ovat Lamanin ja Lemuelin kaltaisia suhtautu-
misessaan Jumalaan.

Voit halutessasi tuoda esiin, että monet ihmiset kulkevat 
läpi elämän pyrkimättä tulemaan kelvollisiksi kuulemaan 
innoituksen ääntä. Monetkaan näistä ihmisistä eivät ole 
jumalattomia tai kapinallisia, mutta he eivät vain ota 
selville Herran tahtoa eivätkä toimi sen mukaan.

Käykää läpi profeetta Joseph Smithin lausunnot, jotka 
ovat oppilaan kirjan sivulla 31. Esitä sitten oppilaille 
seuraavat kysymykset:

•	 Millä	tavoin	Nefi	oli	esimerkkinä	näistä	periaatteista?

•	 Mitä	seurasi	siitä,	että	Nefi	halusi	tietää	Jumalan asioita?

•	 Mitä	Herra	on	luvannut	liittyen	kykyymme	saada	
tietoa Hänen teistään? (Kun oppilaat keskustelevat 
tästä kysymyksestä, voit halutessasi pyytää heitä 
lukemaan seuraavia pyhien kirjoitusten kohtia: Jaak. 
1:5   ; 1. Nefi 10:19; OL 88:63–64; 121:26–33.)

•	 Kun	me	pyrimme	tuntemaan	Jumalan	tahdon,	missä	
asioissa voimme olla enemmän Nefin kaltaisia ja 
vähemmän Lamanin ja Lemuelin kaltaisia?

Lue oppilaiden kanssa 1. Nefi 15:10–11. Pyydä heitä 
tunnistamaan neljä asiaa, jotka Lamanin ja Lemuelin 
piti Nefin mukaan tehdä, jotta he saisivat hengellistä 
ymmärrystä Herralta. (Olla paaduttamatta sydäntään, 
pyytää uskossa, uskoa saavansa ja pitää tunnolli-
sesti käskyt.)

•	 Kuinka	näiden	neljän	asian	tekeminen	voi	auttaa	
meitä saamaan vastauksia rukouksiimme?

1. Nefi 15:12–20. Herra muistaa liittonsa Israelin 
huoneen kanssa
Toistuva teema Mormonin kirjassa on se, että Herra 
muistaa liittonsa Israelin huoneen kanssa. Lopulta 
Vapahtaja kokoaa ja lunastaa Israelin. Ehdota, että 
oppilaat panevat merkille, kuinka tämä totuus ilmenee 
läpi Mormonin kirjan. Voit halutessasi mainita, että 
kielikuva oliivipuusta luvussa 1. Nefi 15 esiintyy jälleen 
vertauksessa oliivipuusta luvussa MK Jaak. 5.
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Luku 4

Mitä osia Lehin opetuksista Laman ja Lemuel eivät 
kyenneet ymmärtämään kohdan 1. Nefi 15:7 mukaan?

Kirjoita taululle oliivipuu. Pyydä oppilaita lukemaan 
1. Nefi 15:12 ja panemaan merkille, mitä oliivipuu kuvaa.

•	 Mitä	oliivipuu	kuvaa?	(Kirjoita	taululle	oliivipuu = 
Israelin huone.)

•	 Millä	tavoin	Lehin	jälkeläiset	taitettiin	”pois	Israelin	
huoneesta”?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 1. Nefi 15:13.

•	 Milloin	Nefin	mukaan	evankeliumi	vietäisiin	Lehin	
jälkeläisille? Ketkä veisivät evankeliumin heille?

Kirjoita taululle sana pakanat. Selitä, että tällä sanalla 
on monta merkitystä. Se voi tarkoittaa ihmisiä, jotka 
eivät ole israelilaista sukujuurta, ihmisiä, jotka eivät 
ole juutalaista sukujuurta, tai kansoja, jotka ovat ilman 
evankeliumia (ks. Bible Dictionary, hakusana ”Gentile”; 
PKO, hakusana ”Pakanat”, scriptures .lds .org/ fi; ks. myös 
OL 109:60–62). Pyydä oppilaita katsomaan taas kohtaa 
1. Nefi 15:13. Tässä jakeessa sana viittaa myöhempien 
aikojen pyhiin, ihmisiin, jotka palautuksen aikaan elivät 
pakanakansan keskuudessa. Käy oppilaiden kanssa läpi 
vanhin Bruce R. McConkien lausunto oppilaan kirjan 
sivulla 31.

Kiinnitä oppilaiden huomio ilmaisuun ”luonnollisten 
oksien oksastaminen”.

•	 Miten	puu	oksastetaan?

Jos on tarpeen, selitä, että oksastaminen tarkoit-
taa puun oksan siirtämistä toiseen puuhun. Oksas-
tettu oksa saa ravintoa puusta, ja siitä tulee pysyvä 
osa puuta.

Sano, että kohdassa 1. Nefi 15:14 selitetään, kuinka 
Lehin jälkeläiset oksastettaisiin oliivipuuhun eli Israe-
lin huoneeseen. Kehota oppilaita lukemaan 1. Nefi 
15:14–16. Pyydä heitä esittämään nämä jakeet omin 
sanoin pääpiirteittäin. Voit halutessasi esittää seuraa-
vanlaisia kysymyksiä:

•	 Kuinka	ihmiset	”oksastetaan”	tai	kootaan,	kun	he	
tulevat tuntemaan Lunastajansa?

•	 Miksi	mielestänne	on	tärkeää,	että	me	ymmärrämme	
”hänen oppinsa kohta kohdalta”?

•	 Kuinka	jäsenyytemme	kirkossa	ravitsee meitä?

Kehota oppilaita kertomaan siitä, kun heidät ”oksastet-
tiin” kirkkoon tai kun he ovat auttaneet jotakuta muuta 
saamaan tämän siunauksen.

1. Nefi 15:24. Jumalan sana vahvistaa meitä 
 Perkeleen palavia nuolia vastaan
Pyydä oppilaita katsomaan kohtaa 1. Nefi 15:24 ja alle-
viivaamaan sanat ”palavat nuolet”. Pyydä heitä sitten 
vertaamaan tätä jaetta ja kohtia Ef. 6:16 ja OL 27:17 ja 
merkitsemään ne rinnakkaisviittein.

•	 Millaisia	”palavia	nuolia”	me	kohtaamme	maail-
massa nykyään?

•	 Mistä	seurauksista	1. Nefi	15:24	varoittaa,	jos	antaa	
Saatanan palavien nuolten voittaa?

•	 Millä	tavoin	Jumalan	sana	voi	auttaa	meitä	kestä-
mään vastustajan palavat nuolet?

Voit esittää tiivistelmän tästä periaatteesta käyttämällä 
seuraavaa kahdentoista apostolin koorumin jäsenen 
vanhin Neal A. Maxwellin (1926–2004) lausuntoa (joka 
on myös mukana olevan DVD-levyn raidalla B ):

”Todelliset opetuslapset torjuvat vastustajan pala-
vat nuolet kohottamalla toisella kädellään uskon 
kilven, joka ne sammuttaa, ja pitämällä toisella 
kädellään kiinni rautakaiteesta (ks. Ef. 6:16; 1. Nefi 
15:24; OL 27:17). Huomatkaa, että siihen tarvitaan 
molemmat kädet!” (”Joka voittaa… niinkuin minä-
kin olen voittanut”, Valkeus, heinäkuu 1987, s. 63.)

Kehota oppilaita kertomaan, kuinka heidän uskonsa 
pyhiin kirjoituksiin ja ymmärryksensä niistä ovat autta-
neet heitä vastustamaan kiuuksia.

Todista pyhien kirjoitusten tärkeydestä ja siitä, kuinka 
ne auttavat meitä vastustamaan Saatanan palavia nuolia.
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1. Nefi 16–18

Johdanto
Herra auttoi Lehin perhettä heidän matkallaan niin 
erämaassa kuin valtameren ylikin. Kun oppilaat tutkivat 
tätä kertomusta matkasta, he huomaavat esimerkkejä 
suuresta uskosta ja murheellisesta kapinoinnista. He 
näkevät, että Jumala vahvisti vanhurskaita ja pehmitti 
jumalattomien sydämen. Voit auttaa oppilaita ymmär-
tämään, että heidänkin elämässään on samankaltaisia 
haasteita ja siunauksia kuin Lehin perheellä oli. Voit 
kannustaa heitä noudattamaan kehotuksia, joita he 
saavat Pyhältä Hengeltä, pyhistä kirjoituksista, vanhurs-
kailta vanhemmilta ja pappeusjohtajilta.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Herra	opastaa	uskollisia	palvelijoitaan	(ks.	1. Nefi	16;	

18:12–15, 21–22).

•	 Herra	siunaa	ja	vahvistaa	niitä,	jotka	pitävät	Hänen	
käskynsä (ks. 1. Nefi 17; 18:8–25).

•	 Meidän	täytyy	valmistautua	noudattamaan	Hengen	
kehotuksia (ks. 1. Nefi 17:7–11, 44–47; 18:1–4).

Opetusehdotuksia
1. Nefi 16; 18:12–15, 21–22. Herra opastaa uskol
lisia palvelijoitaan
Näytä kompassia (tai näytä kuvaa kompassista).

Pyydä jotakuta oppilasta 
selittämään lyhyesti, mitä 
kompassi tekee. Pyydä yhtä 
oppilasta lukemaan 1. Nefi 
16:10 ja Alma 37:38.

•	 Millä	tavoin	Liahona	oli	
samanlainen kuin kompas-
sit, joita nykyään käytetään? 
Millä tavoin Liahona erosi nykyajan kompasseista?

Kehota oppilaita lukemaan 1. Nefi 16:10, 16, 28–29 
ja etsimään mahdollisimman monta Liahonan tehtä-
vää. Kannusta heitä merkitsemään havaintonsa pyhiin 
kirjoituksiinsa. Kun he ovat käyneet läpi jakeet, pyydä 
heitä kertomaan, mitä he saivat selville. Kirjoita lyhyesti 
heidän vastauksensa taululle. He saattavat tuoda esiin 
seuraavia ajatuksia:

Luku 5
1. Nefi 16–18

1. Nefi	16:10 ”Toinen	[osoitin]	osoitti	
suuntaa,	johon	meidän	oli	
erämaassa	kuljettava.”

1. Nefi	16:16 Pallo	johdatti	”meidät	erä-
maan	hedelmällisempiin	osiin”.

1. Nefi	16:28 ”Osoittimet	toimivat	sen	
uskon	ja	tarkkuuden	ja	var-
teen	ottamisen	mukaan,	jota	
me	niille	osoitimme.”

1. Nefi	16:29 Pallossa	oli	”uusi	kirjoitus,	joka	
oli	selkeästi	luettavissa	ja	
joka	antoi	meille	ymmärrystä	
Herran	teistä”.

1. Nefi	16:29 Uusi	kirjoitus	”vaihtui	aika	
ajoin	sen	uskon	ja	tarkkuuden	
mukaan,	jota	me	sille	osoi-
timme”.

1. Nefi	16:30–31 Pallo	antoi	heille	ohjeita,	niin	
että	he	saivat	hankittua	
ruokaa.

•	 Mitkä	oppaat	elämässämme	ovat	Liahonan	kaltaisia?

Tämän kysymyksen vastauksina saatetaan mainita Pyhä 
Henki (ks. vanhin David A. Bednarin lausunto oppi-
laan kirjan sivuilla 34–35), pyhät kirjoitukset (ks. Alma 
37:38–47), elävien profeettojen opetukset ja patriarkal-
linen siunaus. Voit halutessasi selittää, että kirkon lehti 
onkin useimmilla kielillä sopivasti nimeltään Liahona. 
Se on jossain määrin Lehin Liahonan kaltainen – sen 
sisältö auttaa meitä tietämään, mikä on Herran tahto 
meille tänä erityisenä aikana.

Kun oppilaat mainitsevat oppaita, jotka ovat Liahonan 
kaltaisia, esitä seuraavanlaisia kysymyksiä:

•	 Millä	tavoin	nämä	oppaat	ovat	Liahonan	kaltaisia?

•	 Millä	tavoin	nämä	oppaat	osoittavat	suunnan,	johon	
meidän tulisi kulkea?

•	 Mikä	saattaisi	aiheuttaa	sen,	että	jäämme	vaille	näi-
den oppaiden tärkeitä sanomia?

•	 Liahona	johdatti	ihmisiä	”erämaan	hedelmällisem-
piin osiin”. Kuinka tämä saattaisi soveltua meidän 
elämäämme?
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Luku 5

•	 Mieti	viimeistä	lausetta	kohdassa	1. Nefi	16:29.	
Kuinka nämä oppaat ovat ”vähäisiä keinoja”? Mitä 
”suuria” voi tapahtua näiden ”vähäisten keino-
jen” ansiosta?

Kehota yhtä tai kahta oppilasta kertomaan tilanteesta, 
jolloin heitä on siunattu, kun he ovat toimineet yhden 
tällaisen oppaan mukaan.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 1. Nefi 16:15–32 
ja panemaan merkille eroja Nefin, Lamanin ja Lemuelin 
sekä Lehin välillä. Voisit ehdottaa, että he kirjoittavat 
vastauksensa muistiin. Kun he ovat lukeneet kohdan, 
johda lyhyt keskustelu siitä, mitä he ovat lukeneet. Voit 
esittää seuraavia kysymyksiä:

•	 Kuinka	Laman	ja	Lemuel	reagoivat,	kun	Nefi	rikkoi	
jousensa? Kuinka Lehi reagoi? Kuinka Nefi reagoi?

•	 Miksi	arvelette	näiden	miesten	reagoineen	eri tavoin?

•	 Mitä	ajattelette	huomatessanne,	että	jopa	Lehi	nurisi?	
Mikä tekee teihin vaikutuksen siinä, miten Nefi meni 
isänsä luo tehtyään uuden jousen?

•	 Millä	tavoin	Nefin	suhtautumistapa	tähän	koettele-
mukseen vaikutti hänen perheeseensä? Kuinka teihin 
on vaikuttanut se, kun olette nähneet muiden suh-
tautuvan koettelemuksiin uskoa osoittaen? Kuinka 
teidän suhtautumistapanne koettelemuksiin saattaisi-
vat vaikuttaa ympärillänne oleviin?

Käykää läpi kahdentoista apostolin koorumin jäsenen 
vanhin Richard G. Scottin lausunto oppilaan kirjan 
sivuilla 35–36.

Selitä, että jotkin koettelemukset ovat seurausta tot-
telemattomuudesta. Kertomus Nefin rikkoutuneesta 
jousesta kuitenkin osoittaa, että monet koettelemukset 
yksinkertaisesti kuuluvat kuolevaisuuteen.

•	 Mitä	sellaisia	kokemuksia	teillä	on	ollut,	joita	voi-
taisiin verrata Nefin rikkoutuneen jousen tuomaan 
kokemukseen?

•	 Kuinka	meitä	siunataan,	kun	me	suhtaudumme	koet-
telemuksiin siten kuin Nefi?

Pyydä oppilaita miettimään, millä eri tavoilla he ovat 
suhtautuneet koettelemuksiin. Pyydä heitä sitten pohti-
maan itsekseen seuraavia kysymyksiä:

•	 Oletteko	koskaan	suhtautuneet	koettelemuksiin	
Lamanin ja Lemuelin tavoin? Entä Lehin tavoin? Entä 
Nefin tavoin? Jos olette toimineet eri tavoin eri tilan-
teissa, niin miksi? Mitä voisitte tehdä kehittyäksenne 
siinä, kuinka suhtaudutte koettelemuksiin?

1. Nefi 17; 18:8–25. Herra siunaa ja vahvistaa 
niitä, jotka pitävät Hänen käskynsä
Selitä, että Herra paitsi ohjasi Lehin perhettä Liahonan 
avulla Hän myös auttoi heitä muillakin tavoin. Kirjoita 
taululle seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat:

1. Nefi	17:1–14

1. Nefi	17:45–55

1. Nefi	18:10–25

Jaa luokka kolmeen ryhmään. Pyydä kutakin ryhmää 
lukemaan yksi pyhien kirjoitusten kohdista ja etsimään 
tapoja, joilla Herra osoitti ”lempeitä armotekojaan” (ks. 
1. Nefi 1:20). Kehota heitä sitten kertomaan muille, 
mitä he löysivät. Voit halutessasi kirjoittaa oppilaiden 
havainnot taululle.

Pyrkiessään saamaan veljensä vakuuttuneiksi siitä, että 
Jumala halusi perheen matkaavan luvattuun maahan, 
Nefi vertasi heidän olojaan Israelin lapsiin, jotka läh-
tivät Egyptistä ja taivalsivat luvattuun maahan. Kehota 
oppilaita silmäilemään jakeita 1. Nefi 17:23–44 ja otta-
maan selville, missä suhteessa Israelin lapset muistutti-
vat Lehin perhettä.

•	 Miten	arvelette	Lehin	perheen	saattaneen	hyötyä	
siitä, että he muistivat Israelin lasten kokemuksen?

•	 Millä	tavoin	teille	on	hyötyä	siitä,	että	saatte	tietää	
Lehin perheen ja muinaisten israelilaisten matkoista?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Nefi 17:48, 
52–55 auttaaksesi oppilaita näkemään, että Herra suo-
jelee ja vahvistaa vanhurskaita. Pyydä muita panemaan 
merkille keinoja, joilla Jumala auttoi Nefiä.

•	 Mikä	viimein	pehmitti	Lamanin	ja	Lemuelin sydämen?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 1. Nefi 18:16, 21.

•	 Millä	tavoin	te	voitte	seurata	Nefin	esimerkkiä	saa-
daksenne Herran lupaamat siunaukset?



21

1. Nefi 16–18

Selitä, että pyhissä kirjoituksissa on usein jos–niin- 
toteamuksia. Herra sanoo meille, että jos me teemme 
jonkin tietyn asian, niin Hän siunaa meitä jollakin 
tietyllä tavalla.

•	 Minkä	jos–niinsuhteen	huomaatte	kohdassa	1. Nefi	
17:13? (Voit halutessasi selittää, että tämä on yksi 
Mormonin kirjan pääteemoja: jos ihmiset noudatta-
vat käskyjä, niin Herra siunaa heitä menestyksellä 
lupauksen maassa. Ks. myös esim. 1. Nefi 2:20; 4:14; 
2. Nefi 1:9; Omni 6; Moosia 1:7; Alma 48:25.)

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 1. Nefi 18:8–20.

•	 Millä	tavoin	Nefi	kärsi	muiden	tottelemattomuu-
den vuoksi?

•	 Kuinka	lopulta	ryhmän	jokainen	jäsen	kärsi	kapinoi-
misen vuoksi?

•	 Mitä	me	voimme	oppia	näistä	esimerkeistä?

Todista, että tottelemattomuus tuo aina kärsimystä, 
vaikka kärsimys ei tulekaan aina yhtä välittömästi tai 
yhtä ilmeisellä tavalla kuin Lehin perheen kohdalla. 
Tilanteen mukaan kehota oppilaita kertomaan aja-
tuksiaan tästä aiheesta. Todista siitä, että Herra siunaa 
meitä, kun me noudatamme Hänen käskyjään.

1. Nefi 17:7–11, 44–47; 18:1–4. Meidän täytyy 
valmistautua noudattamaan Hengen kehotuksia
Jos sinulla on matkapuhelin, näytä sitä. Kysy oppilailta, 
ovatko he yrittäneet käyttää matkapuhelinta alueilla, 
joilla on huono kuuluvuus. Sellaisia alueita sanotaan 
katvealueiksi. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 
1. Nefi 17:45 ja miettimään, mikä aiheutti Lamanille ja 
Lemuelille hengellisen ”katvealueen”.

•	 Mitä	mielestäsi	tarkoittaa	se,	että	tunto	on turtunut?

•	 Mitä	sellaisia	valintoja	Laman	ja	Lemuel	tekivät,	jotka	
johtivat siihen, että heidän tuntonsa turtui?

Voit halutessasi tämän keskustelun kuluessa käyttää 
presidentti James E. Faustin A , presidentti Boyd K. 
Packerin B  ja vanhin Joseph B. Wirthlinin lausuntoja 
C , jotka ovat mukana olevalla DVD-levyllä. Tai voit 

pyytää oppilaita lukemaan nuo lausunnot oppilaan 
kirjan sivulta 39. Presidentti Packer selittää, että me 

pikemminkin tunnemme Pyhän Hengen kehotukset 
kuin kuulemme ne. Presidentti Faust ja vanhin Wirthlin 
varoittavat asenteista ja käyttäytymistavoista, jotka joh-
tavat meidät kokemaan hengellisiä ”katvealueita”.

•	 Millaiset	asenteet	ja	teot	presidentti	Faustin	ja	vanhin	
Wirthlinin mukaan voivat heikentää kykyämme tun-
nistaa Henki?

Kehota oppilaita lukemaan 1. Nefi 17:7–11 ja etsimään 
asioita, joita Nefi teki tehostaakseen kykyään kommu-
nikoida taivaallisen Isän kanssa.

•	 Mitä	sellaista	Nefi	teki,	mikä	auttoi	häntä	kommuni-
koimaan Jumalan kanssa? (Mahdollisia vastauksia: 
hän totteli heti Herran ääntä, hän rukoili yksinään ja 
hän teki lujasti töitä toimiakseen rukouksiin saa-
miensa vastausten mukaisesti.)

Kehota oppilaita tutkimaan kohtaa 1. Nefi 18:1–4 ja 
vertaamaan sitä, kuinka Nefi valmistautui rakentamaan 
laivan, siihen, miten he itse valmistautuvat kohtaamaan 
haasteita ja koettelemuksia.

•	 Herra	näytti	Nefille	”aika	ajoin”,	kuinka	hänen	tuli	
rakentaa laiva. Mistähän syystä oli hyödyllistä, että 
Nefi oppi vähän kerrallaan sen sijaan että hän olisi 
saanut kaiken yhdellä kertaa?

•	 Miksi	oli	tärkeää,	että	Nefi	noudatti	Herran	ohjeita,	
ennen kuin Herra opettaisi hänelle lisää?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 28:30. 
Kysy oppilailta, kuinka tämän jakeen periaatteet 
soveltuvat siihen Nefin elämänvaiheeseen, jota nyt 
tutkimme. Tähdennä, että Herra antaa meille harvoin 
kaikkea tietoa kerralla. Kun me etenemme uskossa, 
Hän paljastaa meille totuutta vähän kerrallaan.

•	 Millä	tavoin	Nefi	osoitti	luottamusta Herraan?

•	 Mitä	me	voimme	tehdä	noudattaaksemme	Nefin	esi-
merkkiä ja rakentaaksemme elämän, joka on Nefin 
laivan tavoin ”tavattoman hieno” Herran silmissä?

Todista opastuksesta, jota me voimme saada Pyhältä 
Hengeltä. Kannusta oppilaita noudattamaan Nefin 
esimerkkiä, kun he kommunikoivat taivaallisen 
Isän kanssa.
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Luku 6

Johdanto
Tätä oppiaihetta opettaessasi johdat keskustelua 
luvuista 1. Nefi 19–20, joissa Nefi lainaa profeetta Jesa-
jaa. Sinun ei tarvitse olla Jesajan sanojen asiantuntija 
kyetäksesi opettamaan niitä. Kun tutkit rukoillen pyhiä 
kirjoituksia ja käytät tässä oppiaiheessa ja oppilaan kir-
jassa annettua apua, kykenet opettamaan voimallisesti 
ja innostuneesti (ks. ”Johdanto Jesajan kirjoituksiin” 
oppilaan kirjan sivuilla 43–45).

Nefi luki Jesajan sanoja saadakseen kansansa ”täydel-
lisemmin uskomaan Herraan, heidän Lunastajaansa” 
(1. Nefi 19:23). Lainatessaan Jesajan profetioita Nefi 
opetti, että vaikka viimeisinä aikoina maailmassa oli-
sikin katastrofeja, ”vanhurskaiden ei tarvitse pelätä”, 
koska Herra ”varjelee [heidät] voimallansa” (1. Nefi 
22:17). Mieti, kuinka voit välittää tämän opetuksen ja 
muita, jotka tuovat lohtua ja voimaa oppilaillesi. Voit 
Hengen opastuksella auttaa oppilaitasi huomaamaan, 
kuinka Jesaja todisti Vapahtajasta ja Vapahtajan kanssa-
käymisestä Israelin huoneen kanssa sekä muinaisina 
aikoina että nykyään.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Nefin	tarkoitus	pitäessään	aikakirjaansa	oli	saada	

muut muistamaan Lunastajansa (ks. 1. Nefi 19).

•	 Meidän	tulee	soveltaa	pyhiä	kirjoituksia	itseemme	
hyödyksemme ja opiksemme (ks. 1. Nefi 19:23–24).

•	 Herra	jalostaa	kansaansa	ahdingon	ahjossa	 
(ks. 1. Nefi 20).

•	 Herra	lupasi	palauttaa	evankeliumin	ja	koota	Israelin	
myöhempinä aikoina (ks. 1. Nefi 21:18–25; 22:7–22).

Opetusehdotuksia
1. Nefi 19. Nefin tarkoitus pitäessään aikakir
jaansa oli saada muut muistamaan Lunastajansa
Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 1. Nefi 19:1–5 ja 
etsimään vastauksia seuraaviin kysymyksiin. Voit halu-
tessasi kirjoittaa kysymykset taululle.

•	 Kuinka	monta	levykokoelmaa	Nefi valmisti?

•	 Millä	tavoin	nämä	levykokoelmat	erosivat	toisistaan?

•	 Kummasta	levykokoelmasta	Ensimmäinen	Nefin	kirja	
on peräisin? Mistä tiedämme sen?

Luku 6
1. Nefi 19–22

Kehota yhtä oppilasta lukemaan 1. Nefi 19:6.

•	 Mitä	Nefi	sanoi	aikovansa	kirjoittaa	sen	jälkeen	kun	
hän oli selittänyt, mitä pienet levyt olivat ja mitä ne 
sisälsivät?

Pyydä, että toinen puoli luokkaa lukee itsekseen 
kohdan 1. Nefi 19:7–9 ja toinen puoli lukee itsekseen 
kohdan 1. Nefi 19:10–12. Pyydä oppilaita tuomaan 
esiin, mitkä heidän mielestään ovat heidän lukemas-
saan kohdassa tärkeimmät Vapahtajaa koskevat asiat. 
Kysy sitten, miksi he ovat valinneet nuo asiat. Todista 
Vapahtajan tehtävästä sellaisena kuin se ilmaistaan 
näissä jakeissa.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 1. Nefi 19:18.

•	 Mikä	oli	Nefin	tarkoitus,	kun	hän	kirjoitti	nämä	
 opetukset?

•	 Mitä	Herran	muistaminen	mielestänne	tarkoittaa?	
Kuinka pyhät kirjoitukset auttavat teitä muista-
maan Hänet?

Voisit tämän keskustelun kuluessa lukea ensimmäisen 
presidenttikunnan jäsenen presidentti Henry B.  Eyringin 
seuraavan lausunnon:

”Me pidämme liittomme muistaa Hänet joka kerta, 
kun kokoonnumme perheenä lukemaan pyhiä 
kirjoituksia. Ne todistavat Herrasta Jeesuksesta 
Kristuksesta, sillä se on ja on aina ollut profeet-
tojen sanoma. Vaikka lapset eivät muistaisikaan 
sanoja, he muistavat todellisen Aikaansaajan, joka 
on Jeesus Kristus.” (”Että me yhtä olisimme”, Val-
keus, heinäkuu 1998, s. 76.)

1. Nefi 19:23–24. Meidän tulee soveltaa pyhiä 
kirjoituksia itseemme hyödyksemme ja opik
semme
Kehota oppilaita nimeämään pyhien kirjoitusten henki-
löitä, joiden esimerkki on auttanut heitä.

•	 Mistähän	syystä	meidän	kannattaa	verrata	itseämme	
ja olosuhteitamme pyhien kirjoitusten ihmisiin ja 
opetuksiin?
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1. Nefi 19–22

Kehota yhtä oppilasta lukemaan 1. Nefi 19:23–24. 
Voit halutessasi huomauttaa, että jae 23 on hallittava 
kohta   .

•	 Millä	tavoin	me	voimme	soveltaa	kirjoituksia	
itseemme?

Tee yhteenveto oppilaiden vastauksista taululle. Voit 
halutessasi viitata kysymyksiin, jotka ovat oppilaan 
kirjan sivulla 43.

Lue seuraava seitsemänkymmenen koorumin jäsenen 
vanhin L. Lionel Kendrickin lausunto:

”Meidän täytyy lukea pyhiä kirjoituksia ikään kuin 
Herra puhuisi suoraan henkilökohtaisesti meille” 
(”Tutkikaa pyhiä kirjoituksia”, Valkeus, heinäkuu 
1993, s. 13).

Kannusta oppilaita muistamaan joitakin taululla olevia 
ideoita ja käyttämään niitä, kun he tutkivat pyhiä 
kirjoituksia.

1. Nefi 20. Herra jalostaa kansaansa ahdingon 
ahjossa
Kirjoita taululle sanat ”Jota Herra rakastaa, sitä hän 
kurittaa” (Hepr. 12:6).

•	 Mitä	kurittaminen	tarkoittaa?	(Oikaisemista	rankaise-
malla tai aiheuttamalla kärsimystä.)

•	 Millä	tavoin	kurittaminen	osoittaa,	että	Herra	rakas-
taa meitä?

Kirjoita taululle seuraavat asiat:

1. Nefi	20:1–8

Todisteita	siitä,	ettei	
Israelin	huone	ollut	ollut	
uskollinen	Herralle

1. Nefi	20:9–17

Todisteita	siitä,	että	
Herra	rakasti	heitä	yhä	
ja	halusi	heidän	olevan	
uskollisia	Hänelle

Jaa luokka kahteen ryhmään. Kehota ensimmäistä 
ryhmää lukemaan 1. Nefi 20:1–8 ja etsimään todisteita 
siitä, etteivät Israelin huoneeseen kuuluvat olleet olleet 
uskollisia Herralle tämän ilmoituksen aikaan. Kehota 
toista ryhmää lukemaan 1. Nefi 20:9–17 ja etsimään 

todisteita siitä, että Herra rakasti heitä yhä ja halusi 
heidän olevan uskollisia Hänelle.

Kehota kummankin ryhmän oppilaita kertomaan, mitä 
he ovat löytäneet. Keskustelkaa oppilaiden vastauksista 
pannen merkille tapoja, joilla näitä jakeita voi soveltaa 
meidän aikaamme.

Kehota oppilaita lukemaan 1. Nefi 20:10.

•	 Mitä	mahdollisia	merkityksiä	on	ilmaisulla	”ahdin-
gon ahjo”?

•	 Kuinka	ahdingon	ahjo	voi	auttaa	meitä	olemaan	
uskollisia Herralle?

Anna oppilaille aikaa vastata, ja lukekaa sitten yhdessä 
OL 105:5–6.

Kehota oppilaita pohtimaan vastakohtaisuutta kohtien 
1. Nefi 20:10 ja 1. Nefi 20:18–19 välillä. Pyydä heitä 
sitten kirjoittamaan seuraavaan lausumaan oma pää-
töksensä: ”Minusta luvun 1. Nefi 20 sanoma meille tänä 
aikana on: S S S S S S S S .” Kehota oppilaita kertomaan 
vastauksistaan.

1. Nefi 21:1–17. Herra ei unohda meitä koskaan
1. Nefi 21 sisältää kohtia, jotka kuvastavat Nefin halua 
saada meidät ”täydellisemmin uskomaan Herraan, [mei-
dän Lunastajaamme]” (1. Nefi 19:23).

Lue oppilaiden kanssa 1. Nefi 21:6–13 ja pyydä heitä 
etsimään vertauskuvia, jotka kuvaavat Vapahtajan rak-
kautta meitä kohtaan.

•	 Jakeessa	9	on	viittaus	Vapahtajaan	vapauttamassa	
vangittuja. Kuinka tämä voisi soveltua sekä eläviin 
että kuolleisiin?

•	 Millä	tavoin	Herra	lohduttaa	kansaansa?	Kuinka	Hän	
”armahtaa ahdistettujansa”? ( Jae 13.)

Kehota oppilaita lukemaan 1. Nefi 21:14–17.

•	 Mistähän	syystä	ihmisistä	joskus	tuntuu,	että	Herra	
on unohtanut heidät? Kuinka voisitte käyttää tätä 
kohtaa auttaaksenne jotakuta, joka tuntee olevansa 
yksin tai peloissaan?

•	 Mitä	teille	merkitsee	se,	että	teidät	on	piirretty	
Vapahtajan kätten kämmeniin?
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Kun oppilaat pohtivat tätä kysymystä tai keskustelevat 
siitä, voit halutessasi lukea kahdentoista apostolin koo-
rumin jäsenen vanhin Jeffrey R. Hollandin seuraavan 
lausunnon:

”Kristus ei koskaan unohda lapsia, jotka Hän on 
lunastanut, tai liittoa, jonka Hän on tehnyt hei-
dän kanssaan pelastukseksi Siionissa. Tuskalliset 
muistuttajat tuosta huolenpidosta ja liitosta ovat 
roomalaisten naulojen piirtämät merkit Hänen 
kämmenissään.” (Christ and the New Covenant: 
The Messianic Message of the Book of Mormon, 
1997, s. 84.)

•	 Mitkä	kokemukset	ovat	auttaneet	teitä	tietämään,	
ettei Herra ole unohtanut teitä?

Lausu todistuksesi Vapahtajan rakkaudesta.

1. Nefi 21:18–25; 22:7–22. Herra lupasi palaut
taa evankeliumin ja koota Israelin myöhempinä 
aikoina
Tuo esiin, että luku 1. Nefi 22 sisältää Nefin selityksen 
Jesajan sanoista luvuissa 1. Nefi 20–21.

Piirrä taululle yksinkertainen maailmankartta tai näytä 
maailmankartasta piirtoheitinkalvo. ( Jos päätät piirtää 
kartan taululle, voi olla hyvä ajatus tehdä se ennen 
oppitunnin alkua.)

Lue oppilaiden kanssa 1. Nefi 22:1–2.

•	 Miten	nämä	jakeet	tähdentävät	oppia,	joka	on	ilmoi-
tettu kohdissa Aam. 3:7    ja 2. Piet. 1:20–21?

Lue oppilaiden kanssa 1. Nefi 22:3–4.

•	 Mitä	Nefi	kuvaa	näissä jakeissa?

Varmista, että oppilaat ymmärtävät näiden jakeiden 
koskevan Israelin huoneen jäseniä, jotka on hajotettu 
kaikkialle maailmaan. Voisit tähdentää tätä ajatusta 
piirtämällä edellä olevaan maailmankarttapiirrokseen 
useita viivoja Israelin alueelta eri suuntiin pohjoiseen. 
Nämä viivat voisivat havainnollistaa kymmenen kadon-
neen heimon hajottamista, kun ne vietiin pohjoiseen 
noin 722 eKr. (ks. 2. Kun. 18:9–11). Piirrä sitten viiva 
Israelista Amerikan mantereelle. Se voisi havainnollis-
taa Lehin perheen siirtymistä. Piirrä sitten toinen viiva 
Amerikan mantereelle kuvaamaan Mulekia ja hänen 
kansaansa (ks. Omni 14–16). Piirrä sitten viiva Keski- 
tai Etelä-Amerikasta pohjoiseen ja toinen viiva länteen 
kohti Polynesian saaria. Nämä viivat voisivat kuvata 
Hagotin mahdollisia muuttomatkoja (ks. Alma 63:5–9). 
Auta oppilaita ymmärtämään, että tämä kuvaa hyvin 
pientä osaa Israelin hajottamisesta. Kehota oppilaita 
lukemaan jakeet 1. Nefi 22:3, 5 ja ottamaan selville, 
minkä kansakuntien sekaan Israelin huone hajotettiin.

•	 Minkä	syyn	Nefi	antaa	kohdassa	1. Nefi	22:5	Israelin	
hajottamiselle?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 1. Nefi 21:22–25. 
Pyydä heitä kertomaan lyhyesti, miten he ymmärtävät 
tämän profetian. Lue sitten oppilaiden kanssa 1. Nefi 
22:6–8.

•	 Mikä	on	Nefin	tulkinta	kohdan	1. Nefi	21:22–25	pro-
fetiasta? (Nefi näki kohdassa 1. Nefi 22:6–8 annetun 
selityksen olevan osa kohdan 1. Nefi 21:22–25 profe-
tian täyttymistä.)

•	 Mihin	kohdassa	1. Nefi	22:7	mainittu	”väkevä	kan-
sakunta” viittaa? (Voisit näyttää kartalta Amerikan 
yhdysvallat.) Mitä jakeissa 7–8 mainittu ”ihmeellinen 
teko” tarkoittaa?
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1. Nefi 19–22

Lue luokalle presidentti Gordon B. Hinckleyn (1910–
2008), kirkon 15. presidentin, seuraava lausunto:

”Kuinka kiitollinen olenkaan Jeesuksen Kristuksen 
palautetun evankeliumin ihmeestä. Se on todel-
lakin [ihmeellinen] teko ja ihme, joka on saatu 
aikaan Kaikkivaltiaan voimasta Hänen poikiensa 
ja tyttäriensä puolesta. Me, jotka olemme Hänen 
työssään tänä aikana, voimme palvella pelastuksen 
työssä koko ihmiskunnan hyväksi, mukaan lukien 
kaikki Jumalan poikien ja tyttärien sukupolvet, 
jotka ovat eläneet maan päällä menneinä vuosi-
satoina. Tämä työ on totta.” (Teachings of Gordon B. 
Hinckley, 1997, s. 242.)

Lue oppilaiden kanssa 1. Nefi 22:9–10.

•	 Millä	tavoin	tämä	ihmeellinen	teko	tulee	siunaamaan	
kaikkia maan sukuja? (Kun oppilaat keskustelevat 
tästä kysymyksestä, voit halutessasi piirtää kartalle 
Amerikan yhdysvalloista lähteviä nuolia merkitse-
mään sitä, että evankeliumi palautettiin Yhdysval-
loissa ja on levinnyt kautta maailman.)

•	 Mitä	Nefi	sanoo	jakeessa 10	Herran	tekevän?	(Voit	
auttaa oppilaita oivaltamaan, mistä ilmaus käsivarren 
paljastamisesta on mahdollisesti peräisin, kun pyydät 
heitä katsomaan oppilaan kirjan sivua 47).

Nefi selitti, kuinka Herra paljastaa käsivartensa eli 
osoittaa voimansa kansakuntien silmien edessä. Jaa 
oppilaat kolmeen ryhmään seuraavaa toimintaa varten. 

Pyydä kutakin ryhmää tutkimaan saamiaan jakeita ja 
ottamaan selville, kuinka Herra tekee voimansa tiettä-
väksi kansakuntien silmien edessä. Pyydä heitä myös 
keskustelemaan esimerkeistä, joita he ovat nähneet 
näiden jakeiden periaatteista.

Ryhmä 1

1. Nefi 22:11–12, 24–25 (palauttamalla liitot, tuomalla 
Israelin pois hengellisestä pimeydestä, auttamalla 
heitä tietämään, että Jeesus Kristus on heidän Vapahta-
jansa, laskemalla Hänen lampaansa ja kokoamalla ne 
yhteen laumaan)

Ryhmä 2

1. Nefi 22:14–15, 22–23 (hävittämällä ylpeät ja jumalat-
tomat, jotka taistelevat Siionia vastaan)

Ryhmä 3

1. Nefi 22:16–21 (varjelemalla liittokansaansa)

Pyydä ryhmiä kertomaan löytämistään asioista toi-
silleen luokan keskustelussa. Jatka sitten seuraavilla 
kysymyksillä:

•	 Kuinka	näiden	jakeiden	opetukset	auttavat	teitä,	kun	
ajattelette tulevaisuutta?

•	 Millä	tavoin	henkilökohtainen	vanhurskaus	suojelee	
teitä monilta vaikeuksilta maailmassa?

Todista siunauksista, joita saamme, kun meidät koo-
taan Israelin huoneeseen myöhempinä aikoina ja kun 
pidämme liittomme.
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Luku 7

Johdanto
Nämä Mormonin kirjan luvut sisältävät joitakin Lehin 
viimeisiä neuvoja lapsilleen ennen kuolemaansa. Lehin 
opettamat periaatteet ovat meille nykyään elintärkeitä. 
Hän kertoi siunauksista, joita Jumala lupaa kuuliaisille. 
Hän todisti luomisesta, Aadamin ja Eevan lankeemuk-
sesta sekä Jeesuksen Kristuksen sovituksesta tavalla, 
joka voi auttaa meitä näkemään, miten ne liittyvät 
toisiinsa. Hän toi esiin myös Egyptiin viedyn Joosefin 
lausuman profetian, joka todistaa profeetta Joseph 
Smithin kutsumuksesta ja palvelutyöstä. Kun keskuste-
lette näistä opetuksista, voit auttaa oppilaita näkemään, 
kuinka ne liittyvät heidän elämäänsä.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Vanhurskaat	lupauksen	maassa	saavat	siunauksia	

(ks. 2. Nefi 1:5–12).

•	 Luominen,	lankeemus	ja	sovitus	ovat	keskeisiä	
 tekijöitä taivaallisen Isän lunastussuunnitelmassa  
(ks. 2. Nefi 2).

•	 Evankeliumin	palautus	täytti	muinaisen	profetian	 
(ks. 2. Nefi 3).

Opetusehdotuksia
2. Nefi 1:5–12. Vanhurskaat lupauksen maassa 
saavat siunauksia
Kirjoita taululle Lupauksen maa. Aloita keskustelunne 
esittämällä muutama seuraavista kysymyksistä:

•	 Mitä	tulee	mieleenne,	kun	kuulette	ilmaisun	”lupauk-
sen maa”?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Hepr. 11:8–9.

•	 Missä	oli	Abrahamin	lupauksen maa?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan 2. Nefi 1:5.

•	 Millä	mantereella	on	tämän	profetian	lupauk-
sen maa?

Auta oppilaita ymmärtämään, että Herra on osoittanut 
erilaisia lupauksen maita kansalleen heidän olosuhtei-
densa ja tarpeidensa mukaan.

Selitä, että Lehi kertoi lapsilleen siunauksista ja kirouk-
sista, jotka liittyivät heidän lupauksen maahansa. Jaa 
taulu kahteen sarakkeeseen. Anna ensimmäiselle 
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2. Nefi 1–3

sarakkeelle otsikoksi Siunauksia ja toiselle sarakkeelle 
Kirouksia. Kehota oppilaita tutkimaan kohtaa 2. Nefi 
1:7–12 ja etsimään taulukkoon siunauksia ja kirouksia. 
Kehota heitä muutaman minuutin kuluttua kertomaan, 
mitä he ovat saaneet selville. Kirjoita heidän oivalluk-
sensa lyhyesti taululle. Oppilaiden vastaukset voivat 
olla samankaltaisia kuin seuraavassa taulukossa:

Siunauksia
(2. Nefi	1:7–9)

Kirouksia
(2. Nefi	1:10–12)

vapauden	maa	( jae 7) Jumalan	tuomiot	
lepäävät	heidän	päällään	
( jae 10)

ei	koskaan	alisteta	orjuu-
teen	( jae 7)

tuodaan	toisia	kansa-
kuntia,	joilla	on	valta	
ottaa	heiltä	pois	maat,	
jotka	heillä	on	hallussaan	
( jae 11)

pidetään	jonkin	aikaa	
salassa	muilta	kansa-
kunnilta	( jae 8)

hajotetaan	ja	lyödään	
( jae 11)

menestys	maassa	
( jae 9)

verenvuodatusta	
( jae 12)

kukaan	ei	ota	pois	heidän	
perintömaataan	( jae 9)

asuvat	turvassa	ikui-
sesti	( jae 9)

Selitä, että myöhempinä aikoina oli välttämätöntä 
perustaa kansakunta, joka sallisi evankeliumin siunaus-
ten palauttamisen. Evankeliumin vakiinnuttua ensin sen 
keskuudessa Jumalan valtakunta voisi laajentua kautta 
maailman. Keskustele oppilaiden kanssa niistä lupauk-
sen maahan liittyvistä siunauksista, jotka voisivat sovel-
tua myös muihin maihin, joissa asuu kirkon jäseniä.

Kerro, kuinka katsot evankeliumin siunanneen sinua 
henkilökohtaisesti ja maatasi yleisesti.

2. Nefi 2. Luominen, lankeemus ja sovitus ovat 
keskeisiä tekijöitä taivaallisen Isän lunastus
suunnitelmassa
Selitä, että Lehin opetuksista luvussa 2 voimme oppia, 
mikä suhde on luomisen, lankeemuksen ja sovituk-
sen välillä.
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Kirjoita taululle Luominen – Lankeemus – Sovitus. 
Lukekaa kahdentoista apostolin koorumin jäsenen van-
hin Russell M. Nelsonin seuraava lausunto (saatavana 
myös mukana olevan DVD-levyn raidalla A ). Pankaa 
merkille, kuinka luominen, lankeemus ja sovitus liitty-
vät toisiinsa.

”Suunnitelma edellytti luomista, ja se puolestaan 
edellytti sekä lankeemusta että sovitusta. Nämä 
ovat suunnitelman kolme perustavaa laatua olevaa 
osaa. Paratiisillisen planeetan luominen tuli Juma-
lalta. Kuolevaisuus ja kuolema tulivat maailmaan 
Aadamin lankeemuksen kautta. Kuolemattomuus 
ja mahdollisuus iankaikkiseen elämään annettiin 
Jeesuksen Kristuksen sovituksessa. Luominen, 
lankeemus ja sovitus suunniteltiin kauan ennen 
varsinaisen luomistyön aloittamista.” (”Luominen”, 
Liahona, heinäkuu 2000, s. 102.)

Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet:

2. Nefi	2:11–16

2. Nefi	2:17–25

2. Nefi	2:6–10,	26–29

Pyydä oppilaita lukemaan kukin näistä kohdista ja ker-
tomaan, mistä pelastussuunnitelman osasta siinä puhu-
taan. Johda sitten keskustelua suunnitelman kustakin 
osasta käyttäen joitakin seuraavista ehdotuksista:

LUOMINEN (2. Nefi 2:11–16)

•	 Mitä	luomisen	tarkoituksia	tässä	kohdassa	esitetään?

•	 Miksi	luominen	oli	välttämätön	vaihe	ennen	lankee-
musta ja sovitusta?

•	 Mitä	esimerkkejä	on	siitä,	että	”kaikessa	on	vastakoh-
taisuutta”? Miksi me tarvitsemme vastakohtaisuutta?

LANKEEMUS (2. Nefi 2:17–25)

•	 Millaiset	olosuhteet	vallitsivat	ennen	lankeemusta?	
Millaiset olosuhteet vallitsivat lankeemuksen jälkeen?

Kun johdat tätä keskustelua, voit halutessasi luetella 
nämä olosuhteet taululle kahteen sarakkeeseen. Seu-
raavassa taulukossa on joitakin esimerkkejä:

Ennen lankeemusta Lankeemuksen jälkeen

Aadamilla	ja	Eevalla	ei	
olisi	ollut	lapsia.

Heillä	oli	lapsia.

Aadam	ja	Eeva	eivät	olisi	
tunteneet	iloa	eivätkä	
kurjuutta.

He	voivat	kokea	sekä	iloa	
että	kurjuutta.

He	eivät	olisi	tehneet	
hyvää	tai	pahaa.

He	voivat	tehdä	hyvää,	
ja	he	voivat	tehdä	myös	
syntiä.

He	olisivat	jääneet	
ikuisiksi	ajoiksi	Eedenin	
puutarhaan.

Heidät	karkotettiin	
Herran	edestä	ja	Eedenin	
puutarhasta.	Heistä	tuli	
langenneita	ja	kuolevai-
sia	–	fyysisen	kuoleman	
alaisia	(ks.	myös	Moos.	
6:48).

•	 Miksi	lankeemus	oli	välttämätön	onnensuunnitel-
massa? (Ks. Moos. 5:11–12.)

Monien ihmisten mielestä Aadamin ja Eevan lankeemus 
oli hirveä virhe. Lue oppilaille seuraava selitys, jonka 
on antanut vanhin Bruce C. Hafen seitsemänkymme-
nen koorumista (myös mukana olevan DVD-levyn 
raidalla B ):
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”Lankeemus ei ollut katastrofi. Se ei ollut virhe 
eikä vahinko. Se oli tarkoituksellinen osa pelas-
tussuunnitelmaa. Me olemme Jumalan henki-
lapsia, ’Hänen sukuaan’, ja meidät on lähetetty 
maan päälle ’viattomina’ Aadamin rikkomukseen. 
Kuitenkin me joudumme Isämme suunnitelman 
mukaisesti kokemaan tässä langenneessa maail-
massa kiusauksia ja kurjuutta hintana todellisen 
ilon käsittämisestä. Maistamatta karvasta me 
emme todellakaan voi ymmärtää makeaa. Me 
tarvitsemme kuolevaisuuden kuria ja jalostumista 
’seuraavana askeleena kehityksessämme’ Isämme 
kaltaisiksi. Mutta kasvu merkitsee kasvukipuja. 
Se merkitsee myös jatkuvaa oppimista virheis-
tämme, mikä tuli mahdolliseksi Vapahtajan armon 
ansiosta, jonka Hän ulottaa meihin sekä ’kaiken 
sen jälkeen, mitä voimme tehdä’ että sen aikana.” 
(”Sovitus – kaikki kaikkien puolesta”, Liahona, 
toukokuu 2004, s. 97. Tässä lausunnossaan vanhin 
Hafen lainaa seuraavia lähteitä: Ap. t. 17:28; OL 
93:38; Jeffrey R. Holland, Christ and the New 
Covenant: The Messianic Message of the Book of 
Mormon, 1997, s. 207; 2. Nefi 25:23, johon on 
lisätty kursivointi.)

Kehota oppilaita käyttämään hetki siihen, että he opet-
televat ulkoa kohdan 2. Nefi 2:25   . Pyydä vapaa-
ehtoisia lausumaan kohta ulkomuistista luokalle.

SOVITUS (2. Nefi 2:6–10, 26–29)

•	 Miksi	sovitus	oli	näiden	jakeiden	mukaan	välttämätön?

•	 Mitä	meidän	on	kohdan	2. Nefi	2:7	mukaan	tehtävä	
voidaksemme käyttää täysin hyväksemme Jeesuksen 
Kristuksen meille tarjoaman uhrin? (Ilmausta ”särky-
nyt sydän ja murtunut mieli” on selvitetty oppilaan 
kirjan sivuilla 304–305, jossa on selityksiä kohtaan 
3. Nefi 9:19–20.)

•	 Mitä	me	voimme	tehdä	ilmaistaksemme	nämä	asiat	
maan asukkaille? (Ks. 2. Nefi 2:8.)

Pyydä yhtä oppilasta lausumaan ulkoa tai lukemaan kol-
mas uskonkappale. Muistuta oppilaille, että Kristuksen 
sovitus voittaa Aadamin lankeemuksen vaikutukset kaik-
kien ihmisten kohdalla. Me kaikki nousemme kuolleista 

– pelastumme fyysiseltä kuolemalta. Meidät kaikki pelas-
tetaan myös hengelliseltä kuolemalta, jonka lankeemus 
sai aikaan – me palaamme Jumalan eteen tuomittaviksi. 
(Ks. Hel. 14:15–17.) Saadaksemme kaikki sovituksen siu-
naukset – saadaksemme korotuksen – meidän on oltava 
huolissamme henkilökohtaisten syntiemme aiheutta-
masta omasta ”lankeemuksestamme”. Meidän on tultava 
kelvollisiksi kaikkiin sovituksen siunauksiin ”noudatta-
malla evankeliumin lakeja ja toimituksia” (UK 3).

Jos kirkon laulukirjoja on saatavilla, voit halutessasi 
kehottaa oppilaita laulamaan tai lukemaan laulun ”Oi 
Jeesuksen laupeus” (MAP-lauluja, 116).

Päätä todistamalla siitä, kuinka taivaallisen Isän rakkaus 
meitä kohtaan ilmenee Hänen suunnitelmassaan mei-
dän pelastukseksemme.

2. Nefi 2:26–27. Me olemme vapaita valitsemaan 
vapauden ja iankaikkisen elämän tai orjuuden ja 
kuoleman
Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 2:26–27.

•	 Mitä	mielestänne	tarkoittaa	se,	että	me	toi-
mimme omasta puolestamme emmekä ole 
 toiminnan  kohteena?

•	 Miksi	tahdonvapaus	on	niin	ratkaiseva	tekijä	
pelastussuunnitelmassa?

•	 Mitä	me	olemme	jakeen 27    mukaan vapaita 
 valitsemaan?

Kehota oppilaita kuvailemaan henkilöä (paljastamatta, 
kenestä on kyse), joka on epävanhurskaiden valintojen 
orjuuttama. Kehota sitten oppilaita kuvailemaan jota-
kuta, joka vanhurskaiden valintojen ansiosta osoittaa 
olevansa vapaa.

Todista siunauksista, joita tahdonvapauden vanhurskas 
käyttäminen tuo.

2. Nefi 3. Evankeliumin palautus täytti muinai
sen profetian
Evankeliumin palautus profeetta Joseph Smithin kautta 
täytti Vanhan testamentin profeetta Joosefin, Jaako-
bin pojan, erään profetian. Pyydä oppilaita lukemaan 
vuorotellen kohdan 2. Nefi 3:6–18 jakeet. Kehota heitä 
tunnistamaan neljä Joosefia, jotka kohdassa mainitaan.

Jaa luokka pieniin ryhmiin. Kehota oppilaita etsimään 
jakeissa 6–18 mainitut eri profetiat, jotka koskevat 
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profeetta Joseph Smithiä. Kun he ovat tehneet niin, voit 
halutessasi pyytää heitä vertaamaan luetteloitaan oppi-
laan kirjan sivuilla 56–57 olevaan luetteloon.

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen vanhin 
M. Russell Ballardin seuraava lausunto:

”Herra asetti ennalta – – Joseph Smith vanhem-
man, josta puhutaan pyhissä kirjoituksissa, tule-
maan toiseksi profeetan maanpäällisistä vanhem-
mista. Egyptiin myyty Joosef profetoi, että myö-
hempien aikojen näkijälle, jonka Jumala herättäisi 
tekemään Hänen työtään, annettaisiin nimeksi Joo-
sef (ks. JSR 1. Moos. 50:33) ja että hänen nimensä 
olisi ’hänen isänsä nimen mukaan’ (2. Nefi 3:15). 
Taivaallinen sanansaattaja Moroni kehotti nuorta 
Josephia menemään isänsä luokse sen ihmeellisen 
yön jälkeen, jolloin hän oli saanut pyhää ope-
tusta. Josephin mukaan tämä sanansaattaja ’käski 
minun mennä isäni luo ja kertoa hänelle näystä ja 
käskyistä, jotka olin saanut. Minä tottelin; palasin 
isäni luokse pellolle ja kerroin hänelle koko asian. 
Hän vastasi minulle, että se oli Jumalasta, ja käski 
minun mennä ja tehdä niin kuin sanansaattaja oli 
käskenyt.’ ( JS–H 49–50.)” (Ks. ”Profeetta Joseph 
Smithin perhe”, Valkeus, tammikuu 1992, s. 5.)

•	 Kuinka	profetiat	luvussa	2. Nefi	3	vaikuttavat	todis-
tukseesi palautuksesta ja profeetta Joseph Smithistä? 
(Ks. myös JSR 1. Moos. 50:24–38.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 2. Nefi 3:12. Kysy sitten, 
kuinka tämä profetia on täyttynyt. Lisävastaukseksi 
tähän kysymykseen lue presidentti Boyd K. Packerin 
lausunto oppilaan kirjan sivulta 57.

Pyydä oppilaita lukemaan 2. Nefi 3:15, 18, 24. Voit 
auttaa heitä ymmärtämään paremmin profeetta Joseph 
Smithin tärkeän roolin, kun käyt heidän kanssaan läpi 
näkemykset, jotka hänestä esitetään oppilaan kirjan 
sivuilla 55–56.

Kehota oppilaita lausumaan todistuksensa evankeliu-
min palautuksesta profeetta Joseph Smithin kautta.
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Johdanto
Presidentti Howard W. Hunter on muistuttanut meille, 
että ”elämässä on monenmoisia haasteita” (lainattuna 
artikkelissa ”Presidentti Howard W. Hunter: Kotkan 
tie”, Valkeus, syyskuu 1994, s. 17). Muutamat elämän 
suurimmista haasteista aivan kuten suurimmat ilot-
kin koemme perheessämme. Luvuissa 2. Nefi 4–5 
luemme siitä, kuinka Lehin perhe suhtautui epätaval-
lisiin haasteisiin – toiset perheenjäsenet tekivät viisaita 
päätöksiä, jotka johtivat iloon, kun taas toiset jatkoivat 
murheeseen johtavalla polulla. Luemme sydämeenkäy-
vän ”Nefin psalmin”, josta näemme, kuinka Herra voi 
auttaa meitä voittamaan henkilökohtaisia heikkouksia 
ja pettymyksiä (ks. 2. Nefi 4:15–35). Näemme myös, 
mitä Nefi ja hänen kansansa tekivät elääkseen onnelli-
sina (ks. 2. Nefi 5:27). Kun sovellamme näiden lukujen 
periaatteita, mekin voimme elää niin, että pyrkimyk-
semme johtavat meidät onneen. Luvut 2. Nefi 6–8 sisäl-
tävät osan Nefin veljen Jaakobin saarnasta, jossa hän 
todistaa Jeesuksen Kristuksen sovituksesta ja Israelin 
 kokoamisesta.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Herraan	turvaaminen	antaa	meille	aihetta	riemuun	

(ks. 2. Nefi 4:15–35).

•	 Herra	kehottaa	meitä	erkaantumaan	jumalattomista	
(ks. 2. Nefi 5:5–7).

•	 Israelilaiset	tullaan	palauttamaan,	kun	he	uskovat	
Messiaaseen (ks. 2. Nefi 6–8).

Opetusehdotuksia
2. Nefi 4:3–9. Lehi neuvoo ja siunaa Lamanin ja 
Lemuelin lapsia
Näytä kuvaa, jossa on perheesi jäseniä eri sukupol-
vista (ainakin lapsi, vanhempi ja isovanhempi). Kysy 
oppilailta, millainen vaikutus rakastavilla vanhemmilla, 
isovanhemmilla ja muilla sukulaisilla voi olla lapsiin. 
Esitä seuraavankaltaisia kysymyksiä:

•	 Kuinka	vanhemmat	voivat	vaikuttaa	lapsiinsa	hyvällä	
tavalla? Kuinka isovanhemmat voivat vaikuttaa lap-
siin hyvällä tavalla?

•	 Kuinka	teidän	perheenne	jäsenet	ovat	vaikuttaneet	
teidän elämäänne hyvällä tavalla?

Luku 8
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Selitä, että luku 2. Nefi 4 alkaa Lehin neuvoilla muuta-
mille lastenlapsilleen. Kehota yhtä oppilasta lukemaan 
2. Nefi 4:3–9. Voit esittää seuraavia kysymyksiä keskus-
telun johdattamiseksi:

•	 Mitä	Lehi	opettaa	lastenlapsilleen	jakeessa 4?

•	 Minkä	vanhemmuuden	periaatteen	Lehi	opettaa	
jakeessa 5? Mitä asioita vanhemmat voivat tehdä kas-
vattaakseen lapsensa tielle, jota heidän tulee kulkea?

•	 Minkä	lupauksen	Lehi	antaa	Lamanin	ja	Lemuelin	
lapsille jakeissa 7 ja 9?

Voisit tämän keskustelun kuluessa pyytää yhtä oppi-
lasta lukemaan presidentti Henry B. Eyringin kokemuk-
sen oppilaan kirjan sivuilta 59–60.

2. Nefi 4:15–35. Herraan turvaaminen antaa 
meille aihetta riemuun
Pyydä oppilaita kertomaan lyhyesti jostakusta, johon he 
luottavat, ja selittämään, miksi he luottavat häneen.

•	 Mitä	tämä	luottamus	saa aikaan?

Pyydä oppilaita lukemaan 2. Nefi 4:19–20 saadakseen 
selville, kehen Nefi turvasi. Selitä, että he tulevat huo-
maamaan, mitä Nefin tuntema luottamus sai aikaan, 
kun he tarkastelevat luvun 2. Nefi 4 muita jakeita.

Näytä oppilaille jotakin esinettä, jota pidät arvossa. 
Kerro heille lyhyesti esineestä.

•	 Mistä	voitte	päätellä,	että	pidän	tätä	esinettä	arvossa?	
(He saattavat mainita sen, millä sanoin kuvailit sitä, 
tai sen, kuinka käsittelet sitä tai kuinka katsot sitä.)

Pyydä oppilaita lukemaan 2. Nefi 4:15–16. Kehota heitä 
panemaan merkille, mitä Nefi piti arvossa. Johda sitten 
keskustelua esittäen seuraavia kysymyksiä:

•	 Mitä	Nefi	piti	arvossa?	(Pyhiä	kirjoituksia	ja	sitä,	
mikä on Herran.) Mistä voitte päätellä, että hän piti 
arvossa näitä asioita? (Mahdollisia vastauksia: hän 
iloitsi niistä, pohdiskeli niitä alati ja kirjoitti niitä lap-
silleen.)

•	 Miten	me	voimme	pitää	arvossa	pyhiä	kirjoituksia	ja	
sitä, mikä on Herran?

•	 Kuinka	arvelette	Nefin	rakkauden	pyhiin	kirjoituksiin	
vaikuttaneen hänen luottamukseensa Jumalaan?



31

2. Nefi 4–8

•	 Millä	tavoin	teidän	rakkautenne	pyhiin	kirjoituksiin	
on vaikuttanut luottamukseenne Jumalaan?

Kohtaa 2. Nefi 4:15–35 sanotaan toisinaan Nefin 
psalmiksi. Voit halutessasi pyytää oppilaita katsomaan 
oppilaan kirjan sivulta 60, mitä sana psalmi tarkoittaa, 
ja kertomaan sitten, mitä he saivat selville.

Selitä, että kun luemme Nefin psalmin huolellisesti, 
voimme nähdä, miten Nefi suhtautui heikkouksiinsa ja 
pettymyksiinsä. Nefin sanat voivat opastaa meitä, kun 
käsittelemme heikkouksiamme ja pettymyksiämme.

Kirjoita seuraavat asiat taululle, mutta jätä sulkeissa 
olevat tekstit kirjoittamatta:

2. Nefi 4

15–16	(Minä	iloitsen	Herran	sanoista.)

17–19	Kuitenkin…	(syntini	aiheuttavat	
minulle surua.)

19–25	Kuitenkin…	(tiedän,	että	Jumala	on	siu-
nannut	minua,	opastanut	minua	ja	täyttänyt	minut	
rakkaudellansa.)

26–27	Oi…	miksi…	(teen	edelleen syntiä?)

Jakeissa 15–27 Nefi ilmaisee hengellisten tunteidensa 
huippuja ja alhoja. Pyydä oppilaita lukemaan vuo-
rotellen nämä jakeet. Jokaisen jaeryhmän kohdalla 
pyydä oppilaita ehdottamaan lausetta, joka kuvas-
taa Nefin tunteita. Mahdollisia kuvaavia lauseita on 
edellä suluissa.

Pyydä oppilaita lukemaan 2. Nefi 4:29–35 ja ottamaan 
selville, kuinka Nefi sai voimaa kohdata ongelmansa.

•	 Nefi	sanoi,	että	hän	oli	turvannut	Herraan	ja	että	
hän turvaisi Herraan ikuisesti (ks. jae 34). Kuinka se, 
että me opimme turvaamaan Herraan nyt, voi auttaa 
meitä vahvistamaan uskoamme?

Kehota oppilaita kertomaan, kuinka he ovat tur-
vanneet Herraan aiemmin ja kuinka heitä on sen 
 johdosta  siunattu.

2. Nefi 5:5–7. Herra kehottaa meitä erkaantu
maan jumalattomista
Jos kuva Lehin perhe lähtee Jerusalemista (varasto-
numero 62238 130; Evankeliumiaiheinen kuvasto 

301) on saatavana, näytä sitä oppilaillesi. Selitä, mitä 
kuvassa tapahtuu.

•	 Miksi	Lehin	perheen	piti	lähteä	Jerusalemista?

Pyydä oppilaita mainitsemaan muita pyhien kirjoitus-
ten ihmisiä tai ihmisryhmiä, joita Herra on käskenyt 
lähtemään jumalattomasta paikasta. Oppilaat saattavat 
mainita seuraavia: Abraham (ks. Abr. 1–2), Mooses (ks. 
2. Moos. 3) ja ensimmäinen kuningas Moosia  
(ks. Omni 12).

Selitä, että pian Lehin kuoleman jälkeen Herra käski 
Nefiä ja hänen väkeään erkaantumaan jälleen – tällä 
kertaa ryhmänsä jumalattomista jäsenistä. Kehota yhtä 
oppilasta lukemaan 2. Nefi 5:1–7.

•	 Mitä	yksityiskohtia	saamme	tietää	Nefin	lähdöstä,	
kun luemme näitä jakeita?

Pyydä yhtä oppilasta kirjoittamaan muiden oppilai-
den vastaukset taululle. Vastausluettelo saattaa olla 
 seuraavanlainen:

Herra	varoitti Nefiä.

Nefin	tuli	paeta	erämaahan.

Hän	otti	mukaan	kaikki,	jotka	halusivat	lähteä	
hänen kanssaan.

Lähtijät	uskoivat	Jumalan	varoituksiin	ja	ilmoituksiin.

He	matkasivat	monta	päivää,	kunnes	he	löysivät	uuden	
asuinpaikan.
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Selitä, että Nefin henki olisi ollut vaarassa, ellei hän 
olisi ottanut varteen Herran varoitusta lähteä. Ellemme 
me ota varteen Herran varoituksia, kuolevainen elä-
mämme ei kenties ole uhattuna, mutta hengellinen 
elämämme on vaarassa.

Pyydä oppilaita katsomaan taululla olevia lauseita.

•	 Kuinka	nämä	lauseet	liittyvät	meidän	pyrkimyk-
siimme paeta jumalattomuutta?

Voit halutessasi kirjoittaa vastauksia taululle. Mahdolli-
sia vastauksia on alla:

Herra	varoitti	Nefiä.	Herra	varoittaa	meitä	usein	
	vaaroista.

Nefin	tuli	paeta	erämaahan.	Meitä	on	kehotettu	pake-
nemaan	jumalattomuutta.

Hän	otti	mukaan	kaikki,	jotka	halusivat	lähteä	hänen	
kanssaan.	Meitä	on	neuvottu	olemaan	tekemisissä	
hyvien	ystävien	kanssa,	jotka	uskovat	samalla	tavoin	
kuin me.

Lähtijät	uskoivat	Jumalan	varoituksiin	ja	ilmoituksiin.	
Meitä	on	neuvottu	kuuntelemaan	vanhempiemme,	
johtajiemme	ja	profeetan sanoja.

He	matkasivat	monta	päivää,	kunnes	he	löysivät	uuden	
asuinpaikan.	Kehotusten	mukaan	toimiminen	edellyttää	
meiltä	joskus	merkittävää	ponnistelua.

Pyydä oppilaita miettimään haasteita, joita heillä saat-
taa olla yhdessä tai useammassa seuraavista asioista: 
ystävät, juhliminen, vapaa-aika, työ, koulu, televisio, 
elokuvat, internet, musiikki, kirjat ja lehdet.

•	 Kuinka	periaate	paeta	jumalattomuutta	soveltuu	näi-
hin haasteisiin?

•	 Mitä	Lamanin	ja	Lemuelin	seuraajat	menettivät,	kun	
Nefi erkaantui heistä? (Mahdollisia vastauksia: pap-
peus, pelastavat toimitukset, ilmoitus, pyhät kirjoi-
tukset ja profeetta.)

•	 Mitä	ihmiset	nykyään	menettävät,	kun	he	erkaantu-
vat profeetasta?

•	 Mikä	muu	haitta	kohdan	Hel.	13:14	mukaan	jumalat-
tomille koituu, jos heidän joukostaan lähtevät kaikki 
vanhurskaat?

Yhteenvetona voit halutessasi pyytää oppilaita katso-
maan vanhin Richard G. Scottin lausuntoa oppilaan 
kirjan sivuilla 60–61.

2. Nefi 5:7–18, 26–27. Nefin kansa eli onnelli
sena
Kehota oppilaita lukemaan 2. Nefi 5:7–18, 26–27. Pyydä 
heitä etsimään asioita, joita nefiläiset tekivät tai joita 
heillä oli ja jotka vaikuttivat heidän onnellisuuteensa. 
Kun olet antanut oppilaille muutaman minuutin aikaa 
lukea, pyydä heitä kertomaan, mitä he ovat löytäneet.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan presidentti Gordon B. 
Hinckleyn lausunto oppilaan kirjan sivuilta 62–63.

•	 Mitä	onnellisuuden	periaatteita	havaitsette	tässä	
 lausunnossa?

•	 Miten	ne	voivat	soveltua	teidän	elämäänne?

2. Nefi 6–8. Israelilaiset tullaan palauttamaan, 
kun he uskovat Messiaaseen
Nämä luvut sisältävät osan Nefin veljen Jaakobin saar-
nasta sekä joitakin Jesajan profetioita. Auta oppilaita 
ymmärtämään, että nämä opetukset koskevat koko 
Israelin huonetta (ks. 2. Nefi 6:5).

Näytä oppilaille kahta kirjatukea. Kysy, mikä tarkoitus 
kirjatuilla on. (Ne pitävät pystyssä kirjoja ja muita tava-
roita, jotka niiden väliin asetetaan.) Selitä, että opettajat 
käyttävät usein ”kirjatukia” opettaessaan oppiaihetta. 
Nämä kirjatuet ovat oppiaiheen johdanto ja yhteenveto. 
Luvuissa 2. Nefi 6–8 Jaakob opettaa Jesajan kirjoituksia. 
Hän sisällyttää näihin opetuksiin kirjatuet auttaen meitä 
ymmärtämään, mitä hän haluaa meidän oppivan.

Jaakobin johdantona käyttämä kirjatuki on luvussa 
2. Nefi 6. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 2. Nefi 6:4–5.

•	 Mistä	ajankohdista	Jaakob	sanoi	opettavansa?

•	 Miksi	Jesajan	opetukset	olivat	Jaakobin	mukaan	tär-
keitä kansalle?

Jaakobin yhteenvetona käyttämä kirjatuki on kohdassa 
2. Nefi 9:1–3. Lue nämä jakeet oppilaiden kanssa. 
Kehota oppilaita etsimään syitä, miksi Jaakob käytti 
Jesajan kirjoituksia.

•	 Kuinka	näitä	kirjatukia	koskeva	ymmärrys	saattaisi	
auttaa meitä ymmärtämään lukuja 2. Nefi 6–8?
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2. Nefi 4–8

Kirjoita taululle Juutalaisten historia ja kohtalo ja 
Israelin kokoamisen periaatteita. Selitä, että Jaakobin 
opetukset voidaan järjestää näihin kahteen luokkaan.

Juutalaisten historia ja kohtalo
Kirjoita taululle otsikon Juutalaisten historia ja koh-
talo alle seuraavat vuosiluvut ja tapahtumat, joista osa 
on otettu englanninkielisen Raamatun sanaston [Bible 
Dictionary] sivuilla 635–645 olevasta kronologisesta 
tapahtumaluettelosta. (Voit halutessasi kirjoittaa nämä 
taululle tai julisteeseen ennen oppituntia.) Älä vielä 
kirjoita suluissa olevia Mormonin kirjan viitteitä.

Kehota oppilaita lukemaan 2. Nefi 6:6–11 ja ottamaan 
selville, mitkä jakeet kuuluvat mihinkin tapahtumaan. 
Joitakin jakeita voidaan käyttää useamman kuin yhden 
tapahtuman kohdalla. Kun oppilaat ehdottavat viit-
teeksi sopivien jakeiden numeroita, pyydä yhtä heistä 
lisäämään ne luetteloon.

Juutalaisten historia ja kohtalo

587	eKr.	–	Jerusalemin	valloitus	( jae 8)

537	eKr.	–	Kyyroksen	juutalaisten	palaamista	kos-
keva	määräys	( jae 9)

30–33	jKr.	–	Jeesuksen	Kristuksen	palvelutyö	kuole-
vaisuudessa	( jae 9)

33	jKr.	–	Jeesuksen	Kristuksen	ristiinnaulitseminen	
( jae 9)

70	jKr.	–	Jerusalemin	piiritys	ja	valloitus,	joka	johti	
jälleen	juutalaisten	hajottamiseen	( jakeet 10–11)

•	 Pyydä	oppilaita	katsomaan	uudelleen	kohtaa	2. Nefi	
6:11. Mikä johtaa Israelin huoneen kokoamiseen? 
(Kun he tulevat tuntemaan Lunastajansa, heidät 
kootaan yhteen perintömaihinsa. Kohdissa 1. Nefi 
15:14–16 ja 2. Nefi 30:7 selvitetään, mitä Israelin huo-
neen jäsenille merkitsee se, että he tulevat tunte-
maan Lunastajansa.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan luvun 2. Nefi 7 tiivis-
telmä. Tuo esiin, että tässä luvussa on Jesajan profetia 
Jeesuksen Kristuksen palvelutyöstä kuolevaisuudessa 
ja sovituksesta.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 7:2, 4–8. 
Pyydä heitä etsimään tästä profetiasta ilmauksia, jotka 
enteilevät, mitä Messias sanoisi, tekisi tai kokisi. Kes-
kustelkaa siitä, kuinka tämä profetia täyttyi Vapahtajan 
palvelutyön kuluessa.

Kehota oppilaita kertomaan ajatuksiaan siitä, mitä 
nämä jakeet opettavat Vapahtajasta.

Lue oppilaiden kanssa 2. Nefi 8:17–23. Selitä, että 
näissä jakeissa puhutaan tulevista tapahtumista.

•	 Mitä	juutalaisilla	jakeen 18	mukaan	ei	olisi?	(Heillä	ei	
olisi ketään opastamassa heitä.)

•	 Mitä	Herra	jakeissa 21–23	lupaa	tehdä	kansansa	
hyväksi? (Hän lupaa ottaa pois heidän kärsimyksensä 
– ”vavistuksen maljan, [kiivautensa] maljan pohja-
sakat” – ja siirtää ne heidän vainoojiensa päälle.)

Israelin kokoamisen periaatteita
Auta oppilaita näkemään, että luku 2. Nefi 8 käsitte-
lee Israelin kokoamista, kehottamalla heitä lukemaan 
luvun tiivistelmä. Jaa sitten heidät kahteen ryhmään. 
Anna ensimmäisen ryhmän tehtäväksi lukea 2. Nefi 
8:1–2, 7–8, 12, 24–25 ja etsiä vastauksia kysymykseen:

•	 Kuinka	Herran	neuvot	näissä	jakeissa	auttavat	meitä	
olemaan niiden joukossa, jotka kootaan viimei-
sinä aikoina?

Anna toisen ryhmän tehtäväksi lukea 2. Nefi 8:3–6, 11 
ja etsiä vastauksia kysymykseen:

•	 Kuinka	näiden	lupausten	muistaminen	voi	auttaa	
meitä pysymään uskollisina kiusauksen hetkinä?

Kysy oppilailta neljän tai viiden minuutin kuluttua, mitä 
he ovat saaneet selville.

•	 Kuinka	lähetystyö	ja	Israelin	kokoaminen	liittyvät	
toisiinsa? (Auta oppilaita ymmärtämään, että he ovat 
osa Israelin kokoamista, kun he kutsuvat ystäviään ja 
rakkaitaan oppimaan lisää evankeliumista.)

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen vanhin 
Bruce R. McConkien seuraava lausunto:
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Luku 8

”Miksi Israel hajotettiin? – – Israelilaiset esivanhem-
pamme hajotettiin, koska he hylkäsivät evankeliu-
min, häpäisivät pappeuden, jättivät kirkon ja lähtivät 
valtakunnasta. Heidät hajotettiin, koska he kääntyi-
vät pois Herrasta, palvoivat epäjumalia ja kulkivat 
kaikessa pakanakansojen tietä. Heidät hajotettiin, 
koska he hylkäsivät Abrahamin liiton, polkivat 
jalkoihinsa pyhät toimitukset ja hylkäsivät Herran 
Jehovan, joka on Herra Jeesus, josta kaikki profee-
tat ovat todistaneet. Israel hajotettiin luopumuksen 
takia. Heidän jumalattomuutensa ja kapinointinsa 
vuoksi Herra vihassaan hajotti heidät maan kaikkien 
pakanakansojen keskuuteen.

Mitä sitten sisältyy Israelin kokoamiseen? Israelin 
kokoaminen muodostuu kaiken sen uskomisesta 
ja hyväksymisestä ja sen mukaan elämisestä, 
mitä Herra kerran tarjosi muinoin valitsemalleen 
kansalle. Se muodostuu uskomisesta Herraan 
Jeesukseen Kristukseen, parannuksen tekemisestä, 
kasteelle menemisestä ja Pyhän Hengen lahjan 
saamisesta sekä Jumalan käskyjen pitämisestä. Se 
muodostuu evankeliumin uskomisesta, kirkkoon 
liittymisestä ja tulemisesta valtakuntaan. Se muo-
dostuu pyhän pappeuden saamisesta ja siitä, että 
saa pyhissä paikoissa voiman korkeudesta ja saa 
kaikki Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siunaukset 
selestisen avioliiton toimituksen kautta.” (A New 
Witness for the Articles of Faith, 1985, s. 515.)

Todista Israelin kokoamisesta, mahdollisuudestamme 
tulla kootuiksi Vapahtajan luo Hänen kirkkonsa jäse-
ninä ja mahdollisuudestamme auttaa muitakin tule-
maan kootuiksi.
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2. Nefi 9–10

Johdanto
Kootessaan aikakirjaansa Nefi sisällytti siihen kaksi 
veljensä Jaakobin saarnaa. Ensimmäisessä saarnassa, 
joka käsittää luvut 2. Nefi 6–9, Jaakob todisti Vapahta-
jan sovituksen voimasta, joka lunastaa meidät lankee-
muksen hengellisiltä ja fyysisiltä vaikutuksilta. Toisessa 
saarnassa, joka on luvussa 2. Nefi 10, Jaakob esitti 
jälleen sanoman lunastuksesta. Profetoituaan juutalais-
ten hajottamisesta hän tarjosi toivon sanoman, jonka 
Vapahtajan armo tuo kaikille ihmisille. Hän kannusti 
meitä muistamaan Jeesuksen Kristuksen, hylkäämään 
syntimme ja olemaan hyvillä mielin, ”sillä meitä ei ole 
hylätty” (2. Nefi 10:20).

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Sovitus	lunasti	kaikki	ihmiset	lankeemuksesta	ja	val-

misti vanhurskaille keinon periä Jumalan valtakunta 
(ks. 2. Nefi 9:5–21, 41, 46).

•	 Asenteemme	ja	tekomme	määräävät,	saammeko	me	
sovituksen täydet siunaukset (ks. 2. Nefi 9:21–54).

•	 Kun	Israelin	huoneen	jäsenet	uskovat	Jeesukseen	
Kristukseen, heidät kootaan yhteen Hänen liitto-
kansanaan (ks. 2. Nefi 10).

Opetusehdotuksia
2. Nefi 9:5–21, 41, 46. Sovitus lunasti kaikki 
ihmiset lankeemuksesta ja valmisti vanhurskaille 
keinon periä Jumalan valtakunta
Valmista ennen oppituntia tämän osuuden tauluesitys.

Selitä, että luku 2. Nefi 9 on yksi kuvailevimmista sovi-
tusta koskevista luvuista kaikissa pyhissä kirjoituksissa. 
Tutkimalla tätä lukua oppilaat voivat oppia ymmärtä-
mään syvemmin oppia sovituksesta.

Jaa luokka neljään ryhmään. Anna kullekin ryhmälle 
yksi taululla olevista neljästä Mormonin kirjan luku-
osiosta. He voivat lukea jakeet joko itsekseen tai ääneen 
toisilleen. Sitten heidän tulee keskustella vastauksista 
heille annettuihin kysymyksiin. Pyydä kutakin ryhmää 
valitsemaan edustaja, joka esittelee heidän vastauk-
sensa luokalle. Kehota oppilaita merkitsemään pyhiin 
kirjoituksiinsa kohdat, jotka ovat tärkeitä heille, kun he 
kuuntelevat kunkin ryhmän vastauksia. (Tähän toimin-
taan voi kulua useita minuutteja.)

Luku 9
2. Nefi 9–10

Ryhmä 1

2. Nefi	9:7–13,	19;	ks.	myös	Alma	42:9;	Hel.	
14:15–18

•	 Ellei	sovitusta	olisi,	mitä	ruumiillemme	tapahtuisi?	
Mitä	hengellemme	tapahtuisi?

•	 Mikä	on	fyysinen	kuolema?	Mikä	on	hengellinen	
	kuolema?

•	 Kuinka	sovitus	auttaa	meitä	voittamaan	fyysisen	
kuoleman	ja	hengellisen kuoleman?

•	 Mistähän	syystä	Jaakob	sanoi	fyysistä	ja	hengel-
listä	kuolemaa	kauheaksi	hirviöksi?

Ryhmä 2

2. Nefi	9:12–16,	41,	46

•	 Mitä	saatte	tietää	viimeisestä	tuomiosta,	kun	
luette	nämä	jakeet	ja	pohditte niitä?

•	 Kuka	meidät	lopullisesti	tuomitsee?	(Ks.	myös	Joh.	
5:22.)

•	 Kuinka	jumalattomat	tulevat	suhtautumaan,	kun	
heidät	tuomitaan?

Ryhmä 3

2. Nefi	9:5–7

•	 Millä	tavoin	kuolema	ja	ylösnousemus	ovat	välttä-
mättömiä	osatekijöitä	Jumalan	suunnitelmassa?

•	 Mikä	on	”ensimmäinen	tuomio”,	joka	mainitaan	
kohdassa	2. Nefi	9:7?	Kuinka	sovitus	voittaa	sen	
vaikutukset?

Ryhmä 4

2. Nefi	9:16–21

•	 Mitä	mielestänne	tarkoittaa	se,	että	kestää	maail-
man ristit?

•	 Mitä	siunauksia	vanhurskaille	luvataan	sovituk-
sen ansiosta?

•	 Jaakob	opetti,	että	Jeesus	Kristus	kärsi	kaikkien	
ihmisten	tuskat.	Miten	tämä	totuus	vaikuttaa	tun-
teisiinne	Vapahtajaa	kohtaan?	Kuinka	tämä	totuus	
on	vaikuttanut	elämäänne?
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Luku 9

Voit halutessasi tämän harjoituksen lopuksi kehottaa 
oppilaita kertomaan ajatuksiaan Jaakobin opetuksista. 
Voit tehdä yhteenvedon oppilaiden ajatuksista, kun 
todistat itse näistä opetuksista.

Voit halutessasi kehottaa oppilaita kertomaan, mistä 
sanoista he erityisesti pitävät heille mieluisimmassa 
sakramenttilaulussa, ja siten auttaa heitä keskittymään 
Jeesuksen Kristuksen sovitukseen.

2. Nefi 9:21–54. Asenteemme ja tekomme 
määräävät, saammeko me sovituksen täydet 
siunaukset
Jaakobin opetukset luvussa 2. Nefi 9 auttavat meitä 
ymmärtämään, kuinka asenteemme ja tekomme vaikut-
tavat kykyymme saada kaikki sovituksen siunaukset. 
Toiset asenteet ja teot auttavat meitä tulemaan Kris-
tuksen luokse, kun taas toiset estävät meitä tulemasta 
Hänen luokseen.

Voit auttaa oppilaita oivaltamaan, mitä nämä asenteet ja 
teot ovat, kun toimit seuraavasti. Anna heille kullekin 
paperi ja pyydä heitä taittamaan se kahtia. Pyydä heitä 
kirjoittamaan taitoksen yhdelle puolelle Etäännyttää 
meitä Kristuksesta ja toiselle puolelle Tuo meitä Kris-
tuksen luokse. Kehota heitä lukemaan 2. Nefi 9:21–54 ja 
tekemään luettelo näissä jakeissa mainituista asenteista 
ja teoista, jotka sopivat näihin kahteen luokkaan. Voit 
halutessasi pyytää oppilaita työskentelemään pareittain. 
Voit myös kannustaa heitä merkitsemään löytämänsä 
asiat pyhiin kirjoituksiinsa sen lisäksi että he kirjoittavat 
ne paperiinsa.

Kehota oppilaita muutaman minuutin kuluttua kerto-
maan havainnoistaan. Auta heitä pohtimaan ja sovel-
tamaan löytämiään asioita esittämällä heille seuraavia 
kysymyksiä. Voit myös itse valmistella kysymyksiä 
näistä samoista jakeista tai muista lukutehtävä-
alueen jakeista.

•	 Kuinka	jakeissa 23–24	mainitut	periaatteet	ja	toi-
mitukset liittyvät kykyymme saada sovituksen 
 siunaukset?

•	 Mitä	mielestänne	tarkoittaa	jakeessa 27	mainittu	koe-
tusaikamme tuhlaaminen? (Voisit halutessasi tuoda 
esiin, että elämäämme kuolevaisuudessa sanotaan 
toisinaan ”koetusajaksemme” – toisin sanoen ajaksi, 

jolloin meidät pannaan koetukselle.) Miksi Herra on 
meihin tyytymätön, jos tuhlaamme päiviämme?

•	 Kuinka	me	voimme	soveltaa	käytäntöön	jakei-
den 28–29    neuvoa, kun pyrimme oppimaan 
ja kouluttautumaan? Kuinka me voimme soveltaa 
jakeen 30 neuvoa, kun pyrimme elättämään itsemme 
ja perheemme? Katsokaa näiden jakeiden yhteydessä 
jakeita 42–43. Miksi meidän pitää nähdä itsemme 
mielettöminä Jumalan edessä?

•	 Mitä	mielestänne	tarkoittaa	se,	että	on	kuuro	tai	
sokea, kuten sanotaan jakeissa 31–32? Mitä me 
voimme tehdä avataksemme hengelliset korvamme 
ja silmämme?

•	 Jaakob	puhui	niitä	vastaan,	jotka	palvelevat	epä-
jumalia (ks. jae 37). Mitä nykyajan esimerkkejä on 
epäjumalanpalveluksesta? Mistähän syystä paholai-
nen on mieltynyt epäjumalanpalvelukseen?

•	 Mitä	mielestänne	tarkoittaa	se,	että	on	mieleltään	
lihallinen? (Ks. 2. Nefi 9:39.) Kuinka tämä asenne 
estää meitä tulemasta Kristuksen luokse? Mitä mieles-
tänne tarkoittaa se, että on mieleltään hengellinen? 
Miten tämä asenne auttaa meitä tulemaan Hänen 
luokseen? (Voit halutessasi antaa oppilaille aikaa 
opetella ulkoa kohdan 2. Nefi 9:39 jälkimmäisen 
virkkeen. Kehota sitten yhtä tai useampaa oppilasta 
lausumaan virke ulkoa.)

•	 Jakeissa 50–51	Jaakob	puhuu	janomme	sammuttami-
sesta ja nälkämme tyydyttämisestä. Kuinka nuo sanat 
liittyvät pyrkimyksiimme tulla Kristuksen luokse?

•	 Millä	tavoin	nämä	jakeet	voivat	vaikuttaa	meihin,	
kun teemme tärkeitä päätöksiä?

Kehota jokaista oppilasta tutkimaan omaa luetteloaan ja 
päättämään, mitä hän aikoo tehdä päästäkseen täydem-
min osalliseksi sovituksen siunauksista.

2. Nefi 10. Kun Israelin huoneen jäsenet uskovat 
Jeesukseen Kristukseen, heidät kootaan yhteen 
Hänen liittokansanaan
Puhuttuaan henkilökohtaisesta, yksilöllisestä lunas-
tuksesta (ks. 2. Nefi 9) Jaakob päätti saarnansa. Hän 
sanoi kansalle, että seuraavana päivänä hän julistaisi 
heille loppuosan sanoistaan (ks. 2. Nefi 9:54). Kun hän 
jälleen opetti kansaa, hän palasi aiheeseen, jota hän 
oli opettanut ensimmäisen saarnansa alussa: Israelin 
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2. Nefi 9–10

huoneen lunastus. Hän puhui juutalaisten tulevaisuu-
desta Jerusalemissa, omasta kansastaan ja pakanoista, 
jotka asuisivat Amerikan mantereella. Tämä luku auttaa 
myös johdattelemaan Jesajan kirjoituksiin, jotka ovat 
luvuissa 2. Nefi 12–24.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan 2. Nefi 10:3–6. Näissä 
jakeissa on Jaakobin profetia niistä, jotka ovat Jerusale-
min maassa.

•	 Mikä	näiden	jakeiden	mukaan	johtaisi	Israelin	hajot-
tamiseen Vapahtajan palvelutyön jälkeen?

Kehota jotakuta toista oppilasta lukemaan 2. Nefi 
10:7–8.

•	 Mitä	Israelin	huoneen	jäsenten	keskuudessa	
täytyy tapahtua, ennen kuin he voivat palata 
 perintömaihinsa?

•	 Mikä	rooli	kokoaikaisilla	lähetyssaarnaajilla	on	Israe-
lin kokoamisessa?

•	 Kuinka	me	voimme	auttaa	Israelin	kokoamisessa?

Kun oppilaat keskustelevat näistä kysymyksistä, voit 
halutessasi pyytää heitä lukemaan vanhin Bruce R. 
McConkien lausunnon (ks. oppilaan kirja, s. 71–72) 
sekä vanhin Russell M. Nelsonin lausunnon (ks. oppi-
laan kirja, s. 72). Vanhin Nelsonin lausunto on myös 
mukana olevan DVD-levyn raidalla A .

Jaakob jatkoi kuvailemalla monia tapahtumia, jotka 
liittyisivät Israelin kokoamiseen myöhempinä aikoina. 
Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet. 
Pyydä oppilaita kopioimaan luettelo paperille.

2. Nefi 10

jae 8
jae 9
jakeet 10–12
jakeet 13–16
jae 17
jakeet 18–19
jakeet 20–22

Pyydä oppilaita lukemaan kukin viite itsekseen ja laa-
timaan omin sanoin yhteenveto Jaakobin opetuksista. 
( Jotkut oppilaat saattavat kysyä jakeissa 10–12 mai-
nitusta Jaakobin profetiasta, ettei olisi kuninkaita. He 
saattavat ajatella, että profetia on ristiriidassa Mormonin 
kirjan myöhempien aikakirjojen kanssa, joissa esiin-
tyy sellaisia kuninkaita kuin Moosia, hänen poikansa 
Benjamin ja Benjaminin poika Moosia. Tuo esiin, että 
nefiläiset kuninkaat olivat israelilaisia, eivät pakanoita. 
Jaakobin profetia viittasi pakanoihin viimeisinä aikoina, 
ei heidän aikansa kuninkaisiin.)

Muutaman minuutin kuluttua pyydä oppilaita kerto-
maan, mitä he ovat löytäneet kustakin viitteestä. Oppi-
laat ovat kenties löytäneet kustakin kohdasta enemmän 
kuin yhden ajatuksen.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 2. Nefi 10:22–25.

•	 Mitkä	näiden	jakeiden	totuudet	voivat	auttaa	meitä	
rohkaisemaan sydämemme? (Ks. jae 23.) Miksi nämä 
totuudet ovat merkityksellisiä teille?

•	 Kun	Jaakob	antoi	kansalle	käskyn	tehdä	sovinnon	
Jumalan tahdon kanssa (ks. jae 24), hän kannusti 
heitä saattamaan tahtonsa sopusointuun Jumalan 
tahdon kanssa. Mitä meidän kenties pitäisi tehdä nyt 
tehdäksemme sovinnon Jumalan tahdon kanssa?

•	 Miksi	on	tärkeää	muistaa,	että	senkin	jälkeen	kun	
olemme työskennelleet uutterasti tehdäksemme 
sovinnon Jumalan tahdon kanssa, meidät pelastetaan 
vain Hänen armostaan?

Todista Jeesuksen Kristuksen sovituksesta sekä muista 
periaatteista, joista oppilaat ovat keskustelleet tämän 
oppiaiheen aikana. Kerro ajatuksiasi siitä, kuinka nämä 
totuudet ovat siunanneet elämääsi.
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Johdanto
Nefi ja hänen veljensä Jaakob lainasivat laajalti Jesajaa, 
ja kumpikin julisti, että meidän pitäisi soveltaa Jesa-
jan opetuksia itseemme (ks. 1. Nefi 19:23; 2. Nefi 6:5). 
Vaikka Jesaja eli kauan sitten ja puhui usein ihmisistä, 
paikoista ja asioista, joita me emme tunne, hänen ope-
tuksensa ovat merkityksellisiä elämällemme tänä aikana. 
Kun sinä ja oppilaasi tutkitte hänen sanojaan, tulette 
huomaamaan, että hänen varoituksensa, rohkaisun 
sanansa ja julistuksensa Vapahtajasta ovat yhtä ajankoh-
taisia nyt kuin ne olivat silloin kun hän ne kirjoitti.

Jokaisessa Jesajan luvussa on oma sanomansa. Jotkin 
teemat ulottuvat kuitenkin yhtä lukua laajemmalle. Tämä 
oppiaihe, joka kattaa luvut 2. Nefi 11–16, viittaa suuriin 
tuomioihin, jotka tulevat jumalattomien osaksi viimeisinä 
aikoina, ja Herran lupaukseen muistaa kansansa noina 
aikoina. Seuraava oppiaihe kattaa luvut 2. Nefi 17–24, 
jotka sisältävät Jesajan profetioita siitä, kuinka lupaus 
Jeesuksen Kristuksen nöyrien ja kuuliaisten seuraajien 
varjeltumisesta tulee täyttymään. Luku 12 kattaa luvut 
2. Nefi 25–27, joihin sisältyy Nefin omia kommentteja ja 
jotka auttavat tuomaan selkeyttä ja ymmärrystä Jesajan 
kirjoituksiin poistaen monia kompastuskiviä, joita lukijat 
saattavat kohdata. Nefi todistaa myös, että Mormonin kir-
jan esiintulo auttaa täyttämään tiettyjä Jesajan profetioita.

Älä kanna liikaa huolta vertauskuvallisen kielen mer-
kityksistä. Sen sijaan auta oppilaita näkemään, kuinka 
Jesajan sanoma soveltuu heidän elämäänsä.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Kaikki,	mitä	Jumala	on	meille	antanut,	on	vertaus

kuvana Jeesuksesta Kristuksesta (ks. 2. Nefi 11:4–8).

•	 Jumala	tuo	tuomioita	ja	rauhaa	viimeisinä	päivinä	(ks.	
2. Nefi 12–14).

•	 Jesaja	profetoi,	että	Herra	kohottaisi	merkkiviirin	
Israelin kokoamiseksi (ks. 2. Nefi 12:1–3; 15:13–30).

Opetusehdotuksia
2. Nefi 11:1–3. Nefi, Jaakob ja Jesaja toimivat kol
mena Kristuksen todistajana Mormonin kirjassa
Näytä Mormonin kirjaa. Kysy oppilailta, osaavatko he 
mainita kolme tärkeintä Nefin pienten levyjen kirjoit-
tajaa. Auta heitä ymmärtämään, että Nefin, Jaakobin ja 

Luku 10
2. Nefi 11–16

Jesajan kirjoitukset Mormonin kirjassa muodostavat 156 
sivua pienten levyjen 165 sivusta (Ensimmäisestä Nefin 
kirjasta Omnin kirjan loppuun).

Lue oppilaiden kanssa 2. Nefi 11:1–3 saadaksenne 
selville, mikä kokemus oli Nefille, Jaakobille ja Jesa-
jalle yhteinen.

•	 Miksi	saattaisi	olla	tärkeää,	että	näiden	kolmen	pro-
feetan todistukset ovat Mormonin kirjan alkupuolella?

•	 Kuinka	Jumala	kohdan	2. Nefi	11:3	mukaan	osoittaa	
todeksi sanansa? Mistähän syystä on tärkeää, että 
meillä on useita Jumalan sanan todistajia?

•	 Nefi	sanoi,	että	Herra	paitsi	antaa	todistajia	myös	
”osoittaa tosiksi kaikki sanansa” (2. Nefi 11:3). 
Kuinka Herra on auttanut teitä näkemään, että Hänen 
sanansa ovat totta?

•	 Milloin	muulloin	Herra	on	järjestänyt	niin,	että	on	
ollut kolme todistajaa?

Auta oppilaita yhdistämään mielessään Nefi, Jaakob ja 
Jesaja – kolme todistajaa Mormonin kirjassa – Oliver 
Cowderyyn, David Whitmeriin ja Martin Harrisiin – 
kolmeen Mormonin kirjan silminnäkijään – kehotta-
malla yhtä oppilasta lukemaan Opin ja liittojen luvun 
17 johdanto. Pyydä jotakuta toista oppilasta lukemaan 
OL 17:1–4. Kannusta oppilaita merkitsemään ristiviittein 
2. Nefi 11:1–3 ja OL 17:1–4.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan vanhin Jeffrey R. Hol-
landin lausunto oppilaan kirjan sivuilta 74–75. Kannusta 
oppilaita panemaan merkille syitä, joiden vuoksi on 
tärkeää, että Nefin, Jaakobin ja Jesajan kirjoitukset ovat 
Mormonin kirjan alkupuolella.

•	 Miksi	vanhin	Hollandin	mukaan	on	tärkeää,	että	
meillä on nämä Nefin, Jaakobin ja Jesajan kirjoituk-
set? (Ne vahvistavat Mormonin kirjan aseman toi-
sena todistuksena Jeesuksesta Kristuksesta ja luovat 
perustan Kristuksen opin opettamiselle Mormonin 
kirjassa.)

•	 Kuinka	Mormonin	kirja	voi	vahvistaa	ihmisten	todis-
tusta Jeesuksesta Kristuksesta? Kuinka se on vahvista-
nut teidän todistustanne?
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2. Nefi 11–16

2. Nefi 11:4–8. Kaikki, mitä Jumala on meille 
antanut, on vertauskuvana Jeesuksesta 
 Kristuksesta
Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 11:4. 
Ehdota, että he merkitsevät sanan vertauskuvana. Kysy, 
ymmärtävätkö he sanan merkityksen. Voit halutessasi 
pyytää heitä lukemaan Moos. 6:63 sekä englanninkieli-
sen sanan typify merkityksen oppilaan kirjan sivulta 75. 
Pyydä heitä alleviivaamaan tuon selityksen avainsanat 
kuvaltaan, muodoltaan, malliltaan ja yhtäläisyydeltään.

•	 Mistähän	syystä	Herra	käyttää	malleja	tai	vertauskuvia	
opettaakseen kansaansa?

•	 Miksi	meidän	on	hyödyllistä	olla	tietoisia	tästä	ope-
tusmenetelmästä?

•	 Mitä	vertauskuvia	Jeesuksesta	Kristuksesta	olette	huo-
manneet pyhissä kirjoituksissa? Entä omassa elämäs-
sänne? Entä maailmassa ympärillänne?

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 11:4–7. Kan-
nusta heitä alleviivaamaan Jeesusta Kristusta koskevia 
tärkeitä totuuksia, jotka he voivat oppia Nefin todistuk-
sen perusteella. Pyydä oppilaita jakautumaan pareiksi. 
Kehota heitä vertaamaan Vapahtajasta tekemiään 
merkintöjä. Pyydä sitten kutakin oppilasparia keskuste-
lemaan seuraavista kysymyksistä:

•	 Mitkä	näistä	Jeesusta	Kristusta	koskevista	kohdista	
ovat teille tärkeimpiä? Miksi?

Lue luokan kanssa 2. Nefi 11:8. Selitä, että tämä jae toi-
mii esittelynä Jesajan sanoihin.

•	 Miksi	Nefi	tämän	jakeen	mukaan	lainasi	meille	Jesa-
jan sanoja?

Selitä, että luvut 2. Nefi 12–24 ja 27 ovat Jesajan sanoja. 
Nefin todistus Vapahtajasta luvussa 2. Nefi 11 valmistaa 
meitä etsimään Jesajan opetuksista vertauskuvia Jeesuk-
sesta Kristuksesta. Nefin todistus valmistaa meitä myös 
ymmärtämään Jesajan opetuksia Herran työstä myö-
hempinä aikoina.

Todista Jesajan opetuksista Mormonin kirjassa. Kannusta 
oppilaita panemaan merkille, kuinka nämä opetukset 
voivat muuttaa heidän elämäänsä ja auttaa heitä valmis-
tautumaan viimeisten aikojen suuriin tapahtumiin.

2. Nefi 12–14. Jumala tuo tuomioita ja rauhaa 
viimeisinä päivinä
Valmista ennen oppituntia taululle seuraava taulukko tai 
tee siitä moniste. Sisällytä pyhien kirjoitusten viitteet, 
kullekin ryhmälle pyhissä kirjoituksissa annettu nimi 
(lainausmerkeissä) sekä kursivoinnilla kirjoitettu kuvaus 
kustakin ryhmästä, mutta älä sisällytä vastauksia 

TUOMIOITA JA RAUHAA

2. Nefi 12:5; 13:1–15 2. Nefi 13:16–26 2. Nefi 14:2–6

”Jaakobin	lapset”

Israelin	huone,	mukaan	lukien	Juuda	
ja	Jerusalem	(ks.	luvun	2. Nefi	13	
tiivistelmä)

	1.	Nälänhätä	(13:1)

	2.	Johtajat	ja	kunnialliset	miehet	
otetaan	pois	(13:2–4)

	3.	Kunnioituksen	puute	toisia	kohtaan	
(13:5)

	4.	Jerusalem	raunioituu	(13:8)

	5.	Juuda	kukistuu	(13:8)

	6.	Jumalattomat	ja	vanhurskaat	saa-
vat	palkan	teoistaan	(13:9–11)

	7.	Herra	tuomitsee	heidät	(13:13–15)

”Siionin	tyttäret”

Kirkon	jäseniä,	joista	tulee	ylpeitä	ja	
maailmallisia

	1.	”Herra	paljastaa	heidän	häpynsä”	
(13:17;	kerro	oppilaille,	että	
kohdan	Isaiah	3:17	alaviitteessä	
a	[ks.	myöhempien	aikojen	pyhien	
englanninkielinen	raamatunlaitos]	
selitetään,	että	tämä	heprealainen	
ilmaus	merkitsee	häpeään	saatta-
mista)

	2.	Herra	vie	heiltä	pois	kaiken,	millä	he	
ovat	koristautuneet	(13:18–24)

	3.	Miehet	kaatuvat	sodassa	(13:25)

	4.	Kansasta	tulee	lohduton	(13:26)

”Pelastuneet”

Israelin	huoneen	vanhurskaat	jäsenet	
tuhatvuotisessa	valtakunnassa

	1.	He	ovat	kauniita	ja	ylväitä	(14:2)

	2.	Maan	hedelmä	on	oivallinen	heidän	
ansiostaan	(14:2)

	3.	Heitä	kutsutaan	pyhiksi	(14:3)

	4.	Herra	on	pessyt	pois	heidän	saas-
tansa	(14:4)

	5.	Herra	siunaa	heitä	suojalla	ja	tur-
vapaikalla	(14:5–6)
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(numeroituja luetteloja). Jätä sen sijaan kuhunkin sarak-
keeseen kirjoitustilaa.

Selitä, että tutkitte luokassa kolmen ihmisryhmän teko-
jen seurauksia. Vaikka näitä ryhmiä kuvaillaan ver-
tauskuvallisella kielellä, ne voidaan tunnistaa yleisellä 
tasolla niiden kuvausten perusteella, jotka Jesaja antaa 
ja joita Nefi kommentoi luvuissa 2. Nefi 25–26 ja 28–30. 
Kun Jesaja puhuu Jaakobin lapsille luvuissa 2. Nefi 
12–13, hän puhuu koko Israelin huoneelle – sekä 
hänen aikanaan että myöhempinä aikoina. Profetias-
saan Siionin tyttäristä hän viittaa kirkon jäseniin, joista 
tulee ylpeitä ja maailmallisia. Kun hän puhuu pelastu-
neista (ks. 2. Nefi 14:2), hän puhuu Israelin huoneen 
jäsenistä, jotka pelastuvat jumalattomia kohtaavilta 
tuomioilta Jeesuksen Kristuksen sovituksen ja oman 
vanhurskautensa ansiosta.

Jaa luokka puoliksi. Pyydä ensimmäistä puolta tut-
kimaan kohtia 2. Nefi 12:5 ja 13:1–15 ja pyydä toista 
puolta tutkimaan kohtaa 2. Nefi 13:16–26. Kehota 
ensimmäistä ryhmää ottamaan selville, mitkä tuomiot 
tulevat Jaakobin lasten osaksi, ja kehota toista ryhmää 
ottamaan selville, mitkä tuomiot tulevat Siionin tyttärien 
osaksi. Huomauta, että Siionin tyttäret kuuluvat Jaako-
bin lapsiin mutta näissä jakeissa heidät mainitaan erik-
seen. Riittävän ajan kuluttua pyydä kumpaakin ryhmää 
merkitsemään havaintonsa asianomaisen otsikon alle. 
(Kolmas sarake täytetään myöhemmin.) Mahdollisia 
vastauksia on taulukossa sivulla 39.

Kun oppilaat ovat tutkineet lukua 2. Nefi 13, kehota 
yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 14:2–6. 
(Oppilaat saattavat kysyä, onko 2. Nefi 14:1 profetia 
pluraaliavioliitosta. Selitä, että seitsemän naisen luku-
määrä suhteessa yhteen mieheen on tulosta sodasta, 
jota kuvataan kohdassa 2. Nefi 13:25, ei julistus plu-
raaliavioliiton ottamisesta käyttöön.) Ottakaa luokkana 
selville siunaukset, joita kohdassa 2. Nefi 14:2–6 mai-
nitut ihmiset saavat osakseen. Pyydä oppilaita teke-
mään luettelo näistä siunauksista taulukon kolmanteen 
sarakkeeseen, kuten sivulla 39 on esitetty.

Auta oppilaita soveltamaan näitä profetioita itseensä 
esittämällä seuraavia kysymyksiä:

•	 Jesaja	sanoi,	että	yksi	syy,	miksi	Jaakobin	lapset	
kärsisivät niin kauhistavista seurauksista, oli se, että 
heidän maansa oli ”täynnä epäjumalia” (2. Nefi 12:8). 

Miten epäjumalia palvellaan nykyään? (Ks. esim. 
Room. 1:25; Hel. 6:31.)

•	 Jesaja	profetoi	siunauksista,	jotka	tulisivat	”Israelin	
pelastuneille” (2. Nefi 14:2) sekä niille, joiden saastan 
”Herra on pessyt pois” (2. Nefi 14:4). Millä tavoin 
kiusausten voittaminen on pelastumista? Millä tavoin 
Herra auttaa meitä pelastumaan?

•	 Nefi	sanoi,	että	Jesajan	sanat	voisivat	auttaa	hänen	
kansaansa ylentämään sydämensä ja riemuitsemaan 
kaikkien ihmisten puolesta (ks. 2. Nefi 11:8). Mitä 
sellaista näette luvuissa 2. Nefi 12–14, mikä voi saada 
meidät riemuitsemaan?

•	 Jesaja	profetoi	Siionin	tyttäristä,	jotka	antaisivat	maa-
ilman voittaa itsensä. Kuinka me voimme suojautua 
elämässämme maallisia asenteita vastaan?

•	 Mistä	tuhatvuotisen	valtakunnan	siunauksista	me	
voimme nauttia myös nyt?

•	 Kuinka	Jesajan	sanat	voivat	auttaa	meitä,	kun	
teemme tärkeitä päätöksiä elämässämme? Kuinka 
Jesajan sanat voivat auttaa meitä elämään viimeisten 
päivien vaikeina aikoina?

Todista siitä, kuinka Jesajan sanoma auttaa meitä val-
mistautumaan Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen. 
Auta oppilaita ymmärtämään, ettei viimeisten aikojen 
tapahtumia tarvitse pelätä (ks. 1. Nefi 22:17). Käsky-
jen pitäminen ja Herran äänen kuuleminen tuo turvaa 
ja rauhaa.

2. Nefi 12:1–3; 15:13–30. Jesaja profetoi, että 
Herra kohottaisi merkkiviirin Israelin kokoami
seksi
Kehota yhtä oppilasta lukemaan 2. Nefi 15:13. Selitä, 
että Israelin lapsista tuli fyysisesti muiden kansakuntien 
orjia, kun he hylkäsivät Herran.

•	 Millä	tavoin	Israelin	hengellinen	tila	oli	orjuuden	
kaltainen?

•	 Kuinka	meidän	syntimme	tekevät	meistä	orjia?	
Kuinka me voimme vapautua tästä orjuudesta?

Kuvailtuaan joitakin Israelin luopumuksen seurauksia 
Jesaja esittää tiettyjä varoituksia. Lue luokalle 2. Nefi 
15:18–23. Selitä, että tässä kohdassa Jesaja toistaa sanat 
voi niitä, mikä viittaa murheeseen ja kärsimykseen. 
Joka kerta kun luet sanat voi niitä, pysähdy hetkeksi. 



41

2. Nefi 11–16

Kannusta oppilaita merkitsemään nämä sanat ja tärkeät 
ilmaukset, jotka kuvaavat murhetta ja kärsimystä tuovia 
olosuhteita.

•	 Millaisten	kohdassa	2. Nefi	15:20–25	mainittujen	
tekojen ja asenteiden vuoksi Herra on vihainen 
 kansalleen?

•	 Mitä	me	voimme	tehdä	välttyäksemme	tulemasta	
jakeissa 20–23 kuvattujen ihmisten kaltaisiksi?

Jesaja profetoi, että Herra kohottaisi merkkiviirin Israe-
lin kokoamiseksi. Kirjoita taululle seuraava määritelmä, 
joka on otettu Noah Websterin kokoamasta ja vuonna 
1828 julkaistusta sanakirjasta An American Dictionary 
of the English Language  :

Viiri:	”merkki	kokoontua	tai	antaa	varoitus”.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan 2. Nefi 15:26.

•	 Miten	tämä	merkkiviiri	liittyy	Israelin	huoneeseen?

Voisit halutessasi pyytää oppilaita lukemaan presidentti 
Joseph Fielding Smithin lausunnon oppilaan kirjan 
sivulta 81.

Jesaja profetoi, että nähdessään merkkiviirin ihmiset 
tulisivat ”viipymättä, nopeasti”. Kehota yhtä oppilasta 
lukemaan 2. Nefi 15:27–29, jossa on Jesajan kuvaus 
siitä, kuinka se tapahtuisi. Jotta voisit auttaa oppilaita 
ymmärtämään tämän profetian, pyydä heitä lukemaan 
vanhin LeGrand Richardsin selitys oppilaan kirjan 
sivulta 81.

•	 Kuinka	olette	nähneet	tämän	profetian	täyttyvän	
omassa elämässänne? Entä perheenjäsenten ja ystä-
vien elämässä?

•	 Kuinka	me	voimme	auttaa	profetiaa	täyttymään	
 edelleen?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan 2. Nefi 12:2–3.

•	 Millä	tavoin	teidän	mielestänne	nämä	jakeet	liittyvät	
profetiaan, että Herra kohottaisi merkkiviirin koo-
takseen Israelin? (Voit auttaa oppilaita vastaamaan 
tähän kysymykseen pyytämällä heitä lukemaan van-
hin LeGrand Richardsin lausunnon oppilaan kirjan 
sivulta 76 – saatavana myös mukana olevan DVD- 
levyn raidalla A ).

Lue presidentti Gordon B. Hinckleyn (1910–2008), kir-
kon 15. presidentin, seuraava lausunto (saatavana myös 
mukana olevan DVD-levyn raidalla B ):

”Aina siitä saakka kun Suolajärven temppeli vihit-
tiin, olemme tulkinneet tuon Jesajan kirjoitusten 
kohdan – – koskevan tätä pyhää Herran huonetta. 
Ja tästä paikasta, sen vihkimispäivästä lähtien, 
yhä suuremmat joukot eri puolilta maailmaa ovat 
sanoneet suunnilleen näin: ’Tulkaa, nouskaamme 
Herran vuorelle, nouskaamme Jaakobin Jumalan 
pyhäkköön! Hän opastaa meitä teillään, ja me, me 
tahdomme kulkea hänen polkujaan.’

Uskon ja todistan, että tämän kirkon tehtävänä on 
olla merkkiviirinä kansakunnille ja valona maa-
ilmalle. Meidän harteillemme on asetettu suuri, 
kaikenkäsittävä tehtävä, jota emme voi kaihtaa 
emmekä siirtää syrjään. Me olemme ottaneet 
tämän tehtävän vastaan ja olemme päättäneet 
täyttää sen, ja Jumalan avulla me teemme sen.” 
(”Merkkiviirinä kansakunnille, valona maailmalle”, 
Liahona, marraskuu 2003, s. 82–83).

•	 Kuinka	myöhempien	aikojen	temppelit	täyttävät	koh-
dassa 2. Nefi 12:2–3 mainitun profetian?

•	 Kuinka	temppelit	auttavat	kirkkoa	olemaan	merkki-
viirinä kansoille?

2. Nefi 16. Jesaja kutsutaan palvelemaan 
profeettana
Kehota oppilaita lukemaan luvun 2. Nefi 16 tiivistelmä. 
Pyydä heitä luettelemaan tämän luvun tapahtumat. Voit 
halutessasi kirjoittaa taululle seuraavaa:

Jesaja	näkee	Herran. jakeet 1–4

Jesaja	saa	syntinsä	anteeksi. jakeet 5–7

Jesaja	kutsutaan	varoitta-
maan,	huutamaan	parannusta	
ja	profetoimaan.

jakeet 8–13
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Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 16:8. 
Pyydä sitten oppilaita lukemaan itsekseen Abr. 3:27.

•	 Mitä	merkityksellistä	teidän	mielestänne	on	siinä,	
että Jesajan sanat olivat samat kuin Vapahtajan sanat 
kuolevaisuutta edeltävässä neuvostossa?

Tähdennä Jesajan kutsumuksen merkitystä ja hänen 
asemaansa muiden profeettojen joukossa lukemalla 
kahdentoista apostolin koorumin jäsenen vanhin 
Jeffrey R. Hollandin seuraava lausunto:

”Jesaja on joka tavalla tärkein Vanhan testamen-
tin messiaaninen profeetta, ja sellaisena hänen 
äänensä on voimallisin profeetallinen ääni tuossa 
aikakirjassa. Hän, enemmän kuin kukaan toinen 
todistaja vanhassa maailmassa, näki ja kirjoitti ja 
profetoi Vapahtajan tulemisesta sekä ajan keski-
päivänä että jälleen myöhempinä aikoina. Häntä 
on lainattu Uudessa testamentissa, Mormonin kir-
jassa, Opissa ja liitoissa sekä hänen oman aikakau-
tensa asiakirjoissa kuten Kuolleenmeren kääröissä 
useammin kuin ketään toista vanhan maailman 
profeettaa. – –

Jo Jesajan nimen perusteella (’Jehova pelastaa’ 
tai ’Herra on pelastus’) näyttäisi siltä, että häntä 
valmistettiin syntymässä – tai tarkemmin sanoen 
ennen syntymää – todistamaan Messiaasta ja 
lausumaan todistus Kristuksen jumalallisuudesta 
ennakoiden sekä Hänen ensimmäistä että toista 
tulemistaan.” (Christ and the New Covenant: The 
Messianic Message of the Book of Mormon, 1997, 
s. 75–76, 77–78.)

•	 Mitä	vanhin	Holland	opetti	Jesajan	elämän	ja	
 palvelutyön merkityksestä?

•	 Mitä	Jesaja	oli	ennalta	asetettu tekemään?

Lausu todistuksesi siitä, että Jesaja kutsuttiin Jumalan 
profeetaksi.
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2. Nefi 17–24

Johdanto
Merkittävien ilmoitusten sarjan myötä Jesaja sai tietää 
Vapahtajan syntymästä ja toisesta tulemisesta, maapal-
lon tilasta viimeisinä aikoina, rauhasta ja ilosta tuhat-
vuotisen valtakunnan tultua sekä vastustajan lopulli-
sesta häviöstä. Nämä ilmoitukset, jotka on kirjoitettu 
siihen tapaan, jolla juutalaisten keskuudessa profetoi-
tiin (ks. 2. Nefi 25:1), kertovat myös tulevista tapahtu-
mista Jesajan aikaan. Vaikka ilmoitukset auttavat meitä 
ymmärtämään Jesajan aikana vallinneita olosuhteita, 
voit auttaa oppilaita keskittymään niiden merkitykseen 
myöhempinä aikoina. Voimme lukea ne täysin luot-
taen siihen, että ne sisältävät viestejä meille viimeisinä 
aikoina – varoituksen, rauhan ja toivon sanomia.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Jeesus	Kristus	syntyi	hallitakseen	Rauhan	Ruhtinaana	

(ks. 2. Nefi 17–18; 19:1–7).

•	 Jumalattomat	tuhotaan	toisessa	tulemisessa	(ks.	
2. Nefi 19:8–21; 20).

•	 Saatanan	vastarinta	Jumalaa	kohtaan	tulee	lopulta	
epäonnistumaan (ks. 2. Nefi 24).

Opetusehdotuksia
2. Nefi 17–24. Jesaja profetoi Vapahtajan synty
mästä ja toisesta tulemisesta
Kehota oppilaita avaamaan pyhät kirjoituksensa luvun 
2. Nefi 17 kohdalta. Selitä, että luvut 2. Nefi 17–24 sisäl-
tävät profetioita, jotka Herra antoi Jesajan välityksellä. 
Nämä profetiat koskevat Jesajan aikaa, ja ne koskevat 
myöhempiä aikoja. Voit auttaa oppilaita ymmärtämään 
tämän ajatuksen kehottamalla heitä lukemaan seuraavat 
kohdat oppilaan kirjan sivuilta 83–84: luvun 11 joh-
danto, lukujen 2. Nefi 17–24 yleiskatsaus ja taustaa sekä 
vanhin Dallin H. Oaksin lausunto.

Auta oppilaita ymmärtämään Jesajan profetioiden mer-
kitys myöhempinä aikoina pyytämällä heitä lukemaan 
lukujen 2. Nefi 17–24 tiivistelmät. (Voit halutessasi 
kertoa oppilaille, että vanhin Bruce R. McConkie kah-
dentoista apostolin koorumista on kirjoittanut Mormo-
nin kirjan lukujen tiivistelmät.) Kannusta heitä allevii-
vaamaan asioita, jotka liittyvät profetioihin Jeesuksen 
Kristuksen syntymästä ja toisesta tulemisesta. Pyydä 
oppilaita etsimään jokaisen luvun tiivistelmästä ainakin 

Luku 11
2. Nefi 17–24

yksi ajatus ja kertomaan havainnoistaan. Heidän vas-
tauksiinsa saattaisi sisältyä seuraavaa:

 1. Jeesus Kristus on syntyvä (luku 17).

 2. Hän on oleva kompastuskivi jumalattomille 
(luku 18).

 3. Hän on Rauhan Ruhtinas (luku 19).

 4. Jumalattomat tuhotaan toisessa tulemisessa 
(luvut 20 ja 23).

 5. Herra kohottaa merkkiviirin kootakseen Israelin 
(luku 21).

 6. Tuhatvuotisessa valtakunnassa kaikki ihmiset ylistä-
vät Herraa (luku 22).

 7. Koottu Israel nauttii levosta ja rauhasta tuhatvuoti-
sessa valtakunnassa (luku 24).

Todista Vapahtajan syntymästä ja toisesta tulemisesta 
sekä Hänen suuresta työstään myöhempinä aikoina.

2. Nefi 17–18; 19:1–7. Jeesus Kristus syntyi halli
takseen Rauhan Ruhtinaana
Pyydä oppilaita luettelemaan mahdollisimman monta 
Jeesuksen Kristuksen kuvailevaa nimeä. Kirjoita heidän 
vastauksensa taululle. Voit halutessasi kannustaa heitä 
silmäilemään Pyhien kirjoitusten oppaan sivuja 59–63, 
missä on mainittu monia Jeesuksen Kristuksen nimiä 
ja tehtäviä. Kun oppilaat ovat antaneet vastauksensa, 
kehota heitä lukemaan 2. Nefi 17:14. Lisää nimi Imma-
nuel taululla olevaan luetteloon tai ympyröi se, jos se 
on jo siellä. Kysy oppilailta, tietävätkö he tämän nimen 
merkityksen. Jos kukaan ei tiedä merkitystä, kehota 
heitä lukemaan sanan Immanuel määritelmä joko 
alaviitteestä, Pyhien kirjoitusten oppaasta tai oppilaan 
kirjan sivulta 85.

•	 Mitä	nimi	Immanuel tarkoittaa?

Tämän profetian perimmäinen merkitys on Uudessa 
testamentissa kohdassa Matt. 1:18–25. Pyydä oppilaita 
lukemaan tämä kohta.

•	 Kuinka	Jesajan	profetia	Immanuelista täyttyi?

•	 Kuinka	olette	omassa	elämässänne	nähneet	Herran	
olevan todellinen Immanuel eli ”Meidän kanssamme 
on Jumala”?



44

Luku 11

2. Nefi 19:6–7 on yksi tunnetuimmista profetioista 
Vapahtajasta. Lue nämä jakeet luokalle. Tuo esiin, että 
jakeessa 6 on Jeesuksesta Kristuksesta viisi nimeä.

Kirjoita nämä viisi nimeä taululle. Jaa luokka viiteen 
ryhmään. Anna kullekin ryhmälle tehtäväksi pohtia 
tarkoin yhtä nimistä. Pyydä heitä keskustelemaan 
esimerkeistä, kuinka Jeesus Kristus täytti nämä tehtä-
vät maanpäällisen palvelutyönsä aikana, kuinka Hän 
täyttää näitä tehtäviä nyt ja kuinka Hän täyttää niitä 
tulevaisuudessa tuhatvuotisen valtakunnan aikana. 
Pyydä kutakin ryhmää valitsemaan henkilö, joka tekee 
yhteenvedon heidän johtopäätöksistään koko luokalle.

•	 Kuinka	meidän	tietomme	siitä,	että	Jeesus	Kristus	
hoitaa näitä tehtäviä, voi vaikuttaa siihen, kuinka 
me elämme?

Jos aikaa on, pyydä oppilaita opettelemaan ulkoa jae 6.

Kerro oppilaille rakkaudesta, jota tunnet Vapahtajaa 
kohtaan, ja siunauksista, joita saat joka päivä Hänen 
ansiostaan. Voisit myös kehottaa oppilaita kertomaan 
ajatuksiaan tästä aiheesta.

2. Nefi 19:8–21; 20. Jumalattomat tuhotaan toi
sessa tulemisessa
Kehota oppilaita lukemaan (tai kertaamaan) luvun 
2. Nefi 20 tiivistelmä. Tässä luvussa on Jesajan profetia 
siitä, että Assyria tuhotaan – profetia, joka on jo täyt-
tynyt (ks. PKO, hakusana ”Assyria”). Profetoidessaan 
Assyrian tuhosta Jesaja profetoi kuitenkin myös juma-
lattomien tuhosta viimeisinä aikoina. Muistuta oppilaille 
vertauskuvallisuuden merkityksestä muinaisten profe-
tioiden ymmärtämisessä (ks. tämän oppikirjan luku 10).

Selitä, että Jesajan päivinä Israelin huone oli jakautunut 
kahdeksi valtakunnaksi. Juudan ja Benjaminin heimot 
muodostivat valtakunnan, joka tunnettiin nimellä Juuda 
ja jonka pääpaikka oli Jerusalemin kaupunki. Jesaja 
kuului tuohon valtakuntaan. Muut kymmenen heimoa 
muodostivat valtakunnan Juudan pohjoispuolella, ja 
sen pääpaikkana oli Sikemin kaupunki, joka oli Sama-
riassa. Heidät tultiin tuntemaan Israelin valtakuntana. 
Heidät tunnettiin myös efraimilaisina, sillä se oli hallit-
seva ryhmä heidän keskuudessaan. Samoihin aikoihin 
Assyrian kuningaskunta voimistui. (Ks. PKO, hakusanat 
”Assyria”, ”Israel” ja ”Juuda”.)

Kirjoita taululle seuraavat otsikot ja pyhien kirjoitusten 
viitteet, mutta älä kirjoita sarakkeissa olevia numeroi-
tuja vastauksia.

Israelin valtakunta
2. Nefi	19:8–10,	13,	
17–20; 20:1–2

Assyria
2. Nefi	20:5–15

	1.	Ylpeys	(19:9–10)

	2.	Ei	etsi	Herraa	(19:13)

	3.	Tekopyhyys	ja	pahan	
tekeminen	(19:17)

	4.	 Itsekkyys	ja	ahneus	
(19:19–20)

	5.	Köyhien	ja	tarvitsevien	
torjuminen	(20:2)

	1.	Halu	tuhota	muut	
(20:7)

	2.	Epäjumalanpalvelus	
(20:11)

	3.	Ylpeys	–	pöyhkeys	ja	
kopea	katse		
(20:12–14)

	4.	Ei	tunnusta	Jumalan	
voimaa	(20:15)

Jaa luokka kahteen ryhmään. Pyydä ensimmäistä 
ryhmää tutkimaan ensimmäisen sarakkeen jakeita ja 
etsimään Israelin valtakunnan syntejä. Pyydä toista 
ryhmää tutkimaan toisen sarakkeen jakeita ja etsimään 
assyrialaisten syntejä. Riittävän ajan kuluttua kehota 
oppilaita kirjoittamaan vastauksensa taululle. Mahdolli-
sia vastauksia on taulukossa.

Selitä, että yli 200 jumalattoman vuoden jälkeen assy-
rialaiset valloittivat Israelin valtakunnan kymmenen 
heimoa ja veivät monet heistä pakkosiirtolaisuuteen 
Assyriaan. Nuo kymmenen heimoa tultiin tuntemaan 
kymmenenä kadonneena heimona.

Assyrialaisetkin kärsivät jumalattomuutensa seurauk-
sena. Vaikka he olivat mahtava kansa, he eivät kyen-
neet muodostamaan vakaata hallitusta, ja niinpä mee-
dialaiset ja babylonialaiset lopulta valloittivat heidät.

Viittaa taas taululla olevaan taulukkoon. Esitä seuraa-
vat kysymykset auttaaksesi oppilaita ymmärtämään 
Jesajan profeetallisten varoitusten myöhempien aikojen 
merkitys:

•	 Millä	tavoin	nämä	rikkomukset	ovat	ilmei-
siä nykyään?

•	 Kuinka	me	voimme	vastustaa	näitä	pahoja	
 suuntauksia?
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2. Nefi 17–24

Auta oppilaita ymmärtämään, mitä seurauksia näillä 
rikkomuksilla on viimeisinä aikoina, pyytämällä kuutta 
oppilasta lukemaan seuraavat jakeet: 2. Nefi 20:16, 17, 
23, 26, 33, 34. Kehota oppilaita seuraamaan omista kir-
joistaan ja panemaan merkille sanoja, jotka kuvailevat 
profetoituja tuomioita.

•	 Millaisia	tuhoja	Herra	on	säätänyt	jumalattomille	
viimeisinä aikoina? (Nälänhätää, tulta, vitsauksia, 
hävitystä, kauhua, maahan hakkaamista, valtakuntien 
kukistumista.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan 2. Nefi 20:20–22. 
Ohjaa sitten oppilaiden huomio sanaan ”turvautua” 
jakeessa 20.

Selitä, että sana turvautua tarkoittaa kiinnittymistä 
johonkin tai luottamuksen panemista johonkin tai 
johonkuhun.

•	 Mitä	Jesaja	opetti	pahuuden	välttämisestä	ja	tulevilta	
tuomioilta säästymisestä?

•	 Mitä	Herra	on	antanut	meidän	aikanamme	auttaak-
seen meitä turvautumaan Häneen?

2. Nefi 21. Iisain kanto, verso ja juuri
Hyödyllisiä selvennyksiä tähän lukuun on luvussa 
OL 113 ja oppilaan kirjan sivulla 90.

2. Nefi 22. Tuhatvuotinen valtakunta tulee ole
maan rauhan ja ilon aikaa
Pyydä oppilaita lukemaan (tai kertaamaan) luvun 
2. Nefi 22 tiivistelmä, jossa selitetään, että luku koskee 
tuhatvuotista valtakuntaa. Luvussa on kaksi kiitollisuu-
den ilmausta. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen luku 
2. Nefi 22.

•	 Mitä	jakeiden 4–6	mukaan	vanhurskaat	tulevat	sano-
maan tuhatvuotisen valtakunnan aikaan?

Tuo esiin, että toista tulemista edeltävien mullistavien 
tapahtumien jälkeenkin (ks. OL 45:33, 39–42; 88:87–91; 
133:49) ihmiset ylistävät Herraa Hänen hyvyydestään ja 
rakastavasta hyväntahtoisuudestaan (ks. 2. Nefi 22:1–2; 
OL 133:40–52).

•	 Mitä	sellaista	Herra	jakeiden 1–2	mukaan	tekee,	
mikä saa ihmiset ylistämään Häntä tuhatvuotisessa 
valtakunnassa?

Todista lähestyvän tuhatvuotisen valtakunnan todel-
lisuudesta ja siitä, kuinka me voimme odottaa tuota 
aikaa ilolla.

2. Nefi 24. Saatanan vastarinta Jumalaa kohtaan 
tulee lopulta epäonnistumaan
Tee taululle seuraava taulukko, mutta älä vielä kirjoita 
toisessa sarakkeessa olevia asioita:

2. Nefi 24 Herra

jae 1 armahtaa	kansaansa.

jae 2 tuo	kansansa	sen	lupauksen	maihin.

jae 3 antaa	kansalleen	levon	murheesta,	
pelosta	ja	orjuudesta.

jae 5 lopettaa	jumalattomien	vallan.

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 24:1–8 ja 
panemaan merkille, mitä Herra tekee kansansa hyväksi 
viimeisinä aikoina. Riittävän ajan kuluttua keskustelkaa 
jakeista ja pyydä oppilaita kertomaan, mitä he ovat löy-
täneet. Kirjoita oppilaiden havainnot taululle. Mahdolli-
sia vastauksia on taulukossa.

Kehota oppilaita lukemaan 2. Nefi 24:12–20 ja otta-
maan selville Lusiferin lopullinen kohtalo.

•	 Mitä	Saatanalle	tapahtuu	Jesajan	profetian mukaan?

•	 Millaiset	asenteet	johtivat	siihen,	että	Saatana	karko-
tettiin kuolevaisuutta edeltävästä maailmasta?

Ilmaise kiitollisuutesi siitä tiedosta, että Herra tulee 
voittamaan ja että Saatanan pyrkimykset tulevat epäon-
nistumaan. Voisit myös kehottaa oppilaita lausumaan 
todistuksensa.
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Luku 12

Johdanto
Lainattuaan Jesajan kirjoituksia (ks. 2. Nefi 12–24) Nefi 
antaa oman innoitetun selityksensä. Nefin näkemykset 
Jesajan profetioista voidaan jakaa kolmeen ryhmään. 
Ensiksi hän vahvisti Jeesuksen Kristuksen roolin pelas-
tuksen ainoana tuojana. Toiseksi hän varoitti lukijoita 
viimeisinä aikoina suuresta pahuudesta: ylpeydestä, 
pappisvallasta ja salaliitoista. Kolmanneksi hän lai-
nasi vielä yhtä Jesajan profetiaa tähdentäen Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumin palautusta ja Mormonin kirjan 
esiintuloa. Kun oppilaat keskustelevat Nefin ope-
tuksista, he kykenevät näkemään, kuinka Mormonin 
kirja todistaa Vapahtajan palvelutyöstä ja tarjoaa avun 
viimeisten aikojen pahuuteen.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Pelastus	tulee	vain	Jeesuksen	Kristuksen	kautta	(ks.	

2. Nefi 25:19–30).

•	 Ylpeys,	salaliitot	ja	pappisvalta	ovat	kompastuskivinä	
monille viimeisinä aikoina (ks. 2. Nefi 26:20–31).

•	 Viimeisinä	aikoina	Herra	tekee	ihmeellisen	teon	ja	
ihmeen (ks. 2. Nefi 27).

Opetusehdotuksia
2. Nefi 25:1–8. Profetian henki tekee evankeliu
min totuuksista selkeitä
Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 25:1–8 ja 
panemaan merkille asioita, jotka voivat auttaa ihmisiä 
ymmärtämään Jesajan profetioita. Riittävän ajan kulut-
tua pyydä oppilaita kertomaan, mitä he ovat löytäneet. 
Voit halutessasi kirjoittaa heidän vastauksensa taululle. 
Mahdollisia vastauksia:

	1.	Ymmärrys	siitä,	millä	tavoin	juutalaisten	keskuudessa	
profetoitiin	Jesajan	aikaan	(ks.	jae 1).

	2.	Profetian	henki	(ks.	jae 4).

	3.	Opetuksen	saaminen	Jesajan	aikaisen	juutalaistavan	
mukaan	(ks.	jae 5).

	4.	Jesajan	aikaan	Jerusalemia	ympäröineiden	seutujen	
tunteminen	(ks.	jae 6).

	5.	Eläminen	aikana,	jolloin	Jesajan	profetiat	täyttyvät	
(ks.	jae 8).

Luku 12
2. Nefi 25–27

Tuo esiin, etteivät kaikki kirkon jäsenet kenties saa 
perinpohjaista ymmärrystä edellä kohdissa 1, 3 ja 4 
mainituista asioista. Jokainen voi kuitenkin saada pro-
fetian hengen, ja koska me elämme myöhempiä aikoja, 
me voimme odottaa Jesajan profetioiden vähitellen 
täyttyvän. Vaikka emme kenties näe kaikkien niiden 
täyttyvän, voimme tietää, että tapahtumat, joista Jesaja 
ennusti, ovat toteutumassa ympärillämme.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan 2. Nefi 25:4 ja kehota 
sitten toista oppilasta lukemaan Ilm. 19:10.

•	 Kuinka	profetian	henki	määritellään	kohdassa	Ilm.	
19:10?

Jos olet kirjoittanut oppilaiden vastaukset taululle, lisää 
Todistus Jeesuksesta. Ehdota, että oppilaat kirjoitta-
vat pyhiin kirjoituksiinsa kohdan 2. Nefi 25:4 viereen 
 viitteen Ilm. 19:10.

•	 Mistähän	syystä	Jesajan	profetiat	ovat	ymmär-
rettävämpiä niille, joilla on todistus Jeesuksesta 
 Kristuksesta?

Kun oppilaat tutkivat Jesajan profetioita, kannusta 
heitä etsimään viittauksia Vapahtajaan ja Hänen 
 sovitusuhriinsa.

2. Nefi 25:19–30. Pelastus tulee vain Jeesuksen 
Kristuksen kautta
Pyydä oppilaita silmäilemään kohtaa 2. Nefi 25:19–30 
ja panemaan merkille, kuinka monta kertaa mainitaan 
sana Kristus. Kysy, tietääkö joku luokassa, mitä tämä 
sana tarkoittaa. Ellei kukaan tiedä, kehota oppilaita etsi-
mään Pyhien kirjoitusten oppaasta hakusana ”Jeesus 
Kristus” ja lukemaan sanan ”Kristus” määritelmä.

•	 Kuinka	nimi	Kristus kuvastaa Vapahtajan 
 palvelutyötä?

Lue seuraava lausunto, jossa vanhin Gary J. Coleman 
seitsemänkymmenen koorumista todistaa Vapahtajan 
keskeisestä merkityksestä elämässämme:



47

2. Nefi 25–27

”Jumalan suuri suunnitelma tarjosi meille Vapah-
tajan. Kaikki vastuulliset ihmiset tekevät syntiä 
ja joutuvat kuolevaisuuden lopussa kohtaamaan 
kuoleman. Siksi Jumala lähetti Jeesuksen Kristuk-
sen täyttämään suunnitelman siten, että Hän auttaa 
meitä voittamaan synnin ja kuoleman. Jeesus on 
Vapahtajamme ja Lunastajamme. Meidän jokaisen 
puolesta antamallaan sovitusuhrilla Hän auttaa 
meitä voittamaan synnin parannuksen ja kasteen 
kautta. Ylösnousemuksensa ansiosta Hän on 
antanut kaikille mahdollisuuden voittaa kuolema 
ja hauta. Meillä on uskoa seurata Jeesusta ja tulla 
enemmän Hänen kaltaisekseen. Kuinka rakastam-
mekaan Ystäväämme, Herraa Jeesusta Kristusta, 
sillä ’mitään muuta nimeä ei ole annettu taivaan 
alla – – jonka kautta [me voimme] pelastua’ 
[2. Nefi 25:20]. Tiedän, että Jeesus pelastaa meidät 
synnin ja kuoleman seurauksilta.” (Ks. ”Oletko 
vielä täällä?”, Liahona, heinäkuu 2000, s. 34–35.)

Kehota oppilaita tutkimaan itsekseen kohtaa 2. Nefi 
25:23–30 ja etsimään Nefin julistuksia ja opetuksia 
Vapahtajasta. Riittävän ajan kuluttua kehota oppilaita 
jakautumaan pareittain ja vertaamaan havaintojaan 
näistä jakeista. Pyydä jokaista oppilasta valitsemaan 
yksi Nefin esittämistä seikoista ja kertomaan, miksi 
tuo tietty seikka on tärkeä.

Kun oppilasparit ovat päättäneet keskustelunsa, ohjaa 
heidän huomionsa jakeeseen 26.

•	 Nefi	opetti,	että	me	pelastumme	armosta	”kaiken	
sen jälkeen, mitä voimme tehdä” (2. Nefi 25:23). 
Mitä ”kaiken sen jälkeen, mitä voimme tehdä” 
sisältää? (Ks. esim. Moosia 4:29–30; Alma 24:11; 
OL 58:26–27   .)

•	 Kuinka	Nefi	ja	muut	auttoivat	lapsiaan	keskittymään	
Jeesukseen Kristukseen?

•	 Millä	tavoin	me	voimme	puhua	Kristuksesta,	riemuita	
Kristuksessa ja saarnata Kristuksesta?

•	 Millä	tavoin	me	voimme	oppia	Vapahtajasta	ja	sovel-
taa sovituksen periaatteita elämäämme?

Kehota oppilaita kertomaan, kuinka heidän elämäänsä 
on siunattu, kun he ovat huomanneet, että Vapahtaja 
on pelastuksen tuoja. Voit myös halutessasi lausua 
oman todistuksesi.

2. Nefi 26:20–31. Ylpeys, salaliitot ja pappisvalta 
ovat kompastuskivinä monille viimeisinä aikoina
Tee taululle seuraava taulukko, mutta älä kirjoita vielä 
jaenumeroiden alla olevia sanoja ja ilmaisuja.

Jumalattomuus viimeisinä aikoina – 2. Nefi 26

jakeet 20–21 jae 22 jakeet 29–30

ylpeys,	kateus,	
riita,	pahan-
suopaisuus

salaliitot pappisvalta

Jaa luokka kolmeen ryhmään. Anna kullekin ryhmälle 
yksi näistä kohdista. Kehota kutakin ryhmää tutkimaan 
jaettaan tai jakeitaan ja ottamaan selville, mitä syntejä 
Nefin mukaan vallitsee viimeisinä aikoina. Kun ryhmät 
ovat löytäneet Nefin kuvailemat synnit, kirjoita heidän 
vastauksensa taululle edellä olevan taulukon tapaan.

Auta oppilaita ymmärtämään sanan pappisvalta mer-
kitys ehdottamalla, että he tarkastelevat Nefin mää-
ritelmää kohdassa 2. Nefi 26:29–31. He voivat myös 
lukea kahdentoista apostolin koorumin jäsenen vanhin 
M. Russell Ballardin lausunnon, joka on oppilaan kirjan 
sivuilla 98–99 (saatavana myös mukana olevan DVD-
levyn raidalla A ).

Ohjaa kaikki kolme ryhmää tutkimaan jälleen jakeitaan 
ja ottamaan selvää, mihin tekoihin ja asenteisiin kukin 
rikkomus johtaa. Riittävän ajan kuluttua pyydä yhtä 
oppilasta kustakin ryhmästä kirjoittamaan taululle, mitä 
heidän ryhmänsä on saanut selville.

•	 Miksi	arvelette,	että	nämä	rikkomukset	ovat	vasten-
mielisiä Herralle?

•	 Mitä	me	voimme	tehdä	taistellaksemme	tässä	profe-
tiassa esitettyä pahuutta vastaan? Mitä sellaisia neu-
voja myöhempien aikojen profeetat ovat antaneet, 
jotka voivat auttaa meitä pysymään uskollisina?
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2. Nefi 27. Viimeisinä aikoina Herra tekee 
ihmeellisen teon ja ihmeen
Valmistele ennen oppituntia seuraava taulukko taululle 
tai tee siitä moniste. Älä sisällytä siihen kolmannessa 
sarakkeessa olevia tietoja.

Kehota oppilaita lukemaan luvun 2. Nefi 27 tiivistelmä. 
Selitä, että tässä luvussa on yksi merkittävimmistä 
myöhempien aikojen palautusta koskevista profetioista 
– profetia Mormonin kirjan esiintulosta. Selitä myös, 
että luvuissa 2. Nefi 26 ja 27 on monia tärkeitä yksi-
tyiskohtia, joita ei löydy Raamatussa olevasta Jesajan 
profetiasta. Nämä lisäyksityiskohdat voivat olla joko 
ennalleen palautettua Jesajan tekstiä tai Nefin innoi-
tettua selitystä siihen, mitä Jesaja opetti. Auta oppilaita 
huomaamaan nämä lisäyksityiskohdat ohjaamalla hei-
dän huomionsa taulukkoon. Kehota heitä vertaamaan 
luvun Jes. 29 jakeita lukujen 2. Nefi 26 ja 27 vastaaviin 
jakeisiin.

Kun oppilaat vertaavat näitä jakeita, kannusta heitä 
etsimään Mormonin kirjan esiintuloon liittyviä totuuk-
sia, jotka ovat luvuissa 2. Nefi 26 ja 27 mutta joita ei 
ole luvussa Jes. 29. Ehdota, että he korostavat nämä 
totuudet Mormonin kirjaansa. Riittävän ajan kuluttua 
pyydä oppilaita keskustelemaan löytämistään asioista. 
(Voit halutessasi kirjoittaa heidän havaintonsa taululle.) 

Jes. 29 2. Nefi 26–27 Lisätotuuksia Mormonin kirjassa

1–3 ei	mitään

ei	mitään 27:1 Profetia	täyttyisi	viimeisinä	aikoina.

4–5 26:15–18 Nefin	jälkeläiset	ja	hänen	veljiensä	jälkeläiset	kirjoittaisivat	sanat,	jotka	tulisi-
vat	”tomusta”.

6–10 27:2–14 Kirja	annettaisiin	yhdelle	miehelle	(Joseph	Smith),	joka	antaisi	sitten	kirjan	
toiselle	miehelle	(Martin	Harris).	Kolmen	silminnäkijän	sallittaisiin	nähdä	kirja.	
Myös	muut	todistaisivat	kirjasta.

11–12 27:15–23 Lisää	yksityiskohtia	annetaan	sanojen	viemisestä	oppineelle	(ks.	myös	JS–H	
63–65).

13–24 27:24–35 2. Nefi	27:24–25	selventää,	kuka	puhuu.

Mahdollisia vastauksia on taulukon kolmannessa 
 sarakkeessa.

•	 Kuinka	tämä	muinainen	profetia	vahvistaa	todis-
tustanne Mormonin kirjasta ja Herran kirkon 
 palautuksesta?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan 2. Nefi 27:25–26.

•	 Mitä	Jesaja	sanoi	Herran	tekevän	kansansa	hyväksi	
viimeisinä aikoina?

•	 Millä	tavoin	Mormonin	kirja	on	osa	ihmeellistä	tekoa	
ja ihmettä, joka on tapahtumassa kautta maailman?

Auta oppilaita vastaamaan tähän kysymykseen kehotta-
malla heitä lukemaan seuraavat jakeet: 2. Nefi 27:29–30, 
33–35; 28:2. Pyydä heitä merkitsemään siunaukset, jotka 
ovat seurausta Mormonin kirjan esiintulosta.

•	 Millä	tavoin	voitte	nähdä	näiden	lupausten	ja	siu-
nausten olevan nykyään täyttymässä?

•	 Kuinka	me	voimme	olla	enemmän	mukana	autta-
massa muita saamaan nämä siunaukset?

Selitä, että oppilaiden lukutehtävässä seuraavaa oppi-
tuntia varten Nefi jatkaa Mormonin kirjaan liittyvää 
profetiaa sekä kertoo, kuinka jotkut ihmiset maailmassa 
tulevat suhtautumaan kirjaan. Lausu oma todistuksesi 
Mormonin kirjan esiintulosta.
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Johdanto
Luvuissa 2. Nefi 28–30 Nefi kuvailee joitakin myöhem-
pien aikojen haastavia olosuhteita. Kun opetat hänen 
sanojaan, jotka ovat luvussa 2. Nefi 28, voit auttaa 
oppilaita tunnistamaan ”turhia ja mielettömiä oppeja” 
– maailmallisia vaikutteita ja asenteita, joilla voi olla 
voimakas vaikutus heidän uskoonsa. Kun opetat Nefin 
profetiaa, joka on luvussa 2. Nefi 29, ja yhdistät sen 
Jesajan profetiaan, joka on luvussa 2. Nefi 27, oppilaat 
voivat huomata, kuinka he voivat auttaa muita hyväk-
symään Mormonin kirjan toisena todistuksena Jeesuk-
sesta Kristuksesta. Lopuksi luku 2. Nefi 30 antaa sinulle 
ja oppilaille tilaisuuden keskustella oloista, jotka tulevat 
vallitsemaan tuhatvuotisessa valtakunnassa. Auta oppi-
laita huomaamaan palkinnot, jotka odottavat Herran 
liittokansaa.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Viimeisinä	päivinä	väärät	opit	eksyttävät	monia	ihmi-

siä (ks. 2. Nefi 28).

•	 Mormonin	kirja	todistaa	yhdessä	Raamatun	kanssa,	
että Herra on Jumala (ks. 2. Nefi 29).

•	 Kuuliaisuus,	parannus	ja	usko	Jeesukseen	Kristuk-
seen tekevät meistä kelvollisia tulemaan Herran 
liittokansaksi (ks. 2. Nefi 30:1–8).

Opetusehdotuksia
2. Nefi 28. Viimeisinä päivinä väärät opit eksyt
tävät monia ihmisiä
Kun oppilaat tutkivat lukua 2. Nefi 28, kehota heitä 
pohtimaan tarkoin, mikä yhteys on väärien oppien ja 
ylpeyden välillä.

Tee taululle seuraava taulukko:

2. Nefi	28:1–8 2. Nefi	28:9–16

2. Nefi	28:17–24 2. Nefi	28:25–32
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Jaa luokka neljään ryhmään. Anna kunkin ryhmän 
tehtäväksi tutkia yhtä taululla olevista Mormonin kirjan 
kohdista ja keskustella siitä. Pyydä ryhmiä etsimään 
väärät opit, joiden Nefi profetoi vallitsevan viimeisinä 
aikoina. Riittävän ajan kuluttua kehota ryhmiä teke-
mään taululle luettelo vääristä opetuksista, joita he löy-
sivät Mormonin kirjan kohdastaan. Seuraavat kysymyk-
set voivat auttaa sinua ohjaamaan keskustelua:

•	 Mitä	vikaa	kussakin	näistä	opetuksista on?

•	 Mikä	mielestänne	saa	aikaan	sen,	että	nämä	opetuk-
set houkuttelevat niin monia? Mitä me voimme tehdä 
vastustaaksemme tällaisiin opetuksiin sisältyviä 
 kiusauksia?

Selitä, että Nefi varoitti ylpeydestä myöhempinä 
aikoina. Pyydä oppilaita silmäilemään jakeita 7–16 ja 
etsimään sanaa ylpeys sekä muita sanoja ja ilmauksia, 
jotka kuvaavat ylpeyttä.

•	 Mitä	sanoja	ja	ilmauksia	löysitte?	Mitä	nämä	sanat	ja	
ilmaisut opettavat ylpeydestä? Miksi ylpeys on niin 
vaarallinen synti?

•	 Kuinka	me	voimme	olla	”nöyriä	Kristuksen	seuraa-
jia”? (2. Nefi 28:14.)

•	 Mitä	jakeet 20–22	antavat	ymmärtää	Saatanan	
 menetelmistä?

Todista siitä, kuinka Mormonin kirja voi auttaa meitä 
vastustamaan niitä vääriä opetuksia, joita kohtaamme 
myöhempinä aikoina.

2. Nefi 29. Mormonin kirja todistaa yhdessä Raa
matun kanssa, että Herra on Jumala
Kehota oppilaita käymään läpi luku 2. Nefi 27 tiivis-
telmä mukaan lukien. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 
2. Nefi 29:1–2.

•	 Mitä	samankaltaisuuksia	huomaatte	luvuissa	2. Nefi	
27 ja 2. Nefi 29?

Huolehdi siitä, että oppilaat huomaavat, että luvussa 
2. Nefi 29 Nefi jatkaa niiden teemojen kehittämistä, joita 
Jesaja opetti luvussa 2. Nefi 27.

•	 Kuinka	Mormonin	kirja	on	ihmeellinen	teko	
(ks. 2. Nefi 29:1) maailmassa tänä aikana?
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•	 Mitä	mielestänne	tarkoittaa	se,	että	Herra	voittaa	kan-
sansa takaisin? (Ks. 2. Nefi 29:1.) Millä tavoin Herra 
käyttää sen toteuttamiseen Mormonin kirjaa?

•	 Millä	tavoin	Mormonin	kirjan	sanat	”kuuluvat	vihel-
lyksenä maan ääriin”? (2. Nefi 29:2.) (Voit halutessasi 
ohjata oppilaat katsomaan presidentti Ezra Taft Ben-
sonin ja presidentti Gordon B. Hinckleyn lausuntoja 
oppilaan kirjan sivuilla 106–107. Presidentti Benso-
nin lausunto on myös mukana olevan DVD-levyn 
raidalla A .)

Selitä, että Mormonin kirjan ihmeellisistä olosuhteista 
ja tarkoituksista huolimatta monet ihmiset maailmassa 
eivät ota sitä vastaan. Kehota yhtä oppilasta lukemaan 
2. Nefi 29:3.

Selitä, että tämän luvun loppuosa on Herran sana 
ihmisille, jotka sanovat, että Raamattu sisältää kaikki 
Jumalan sanat. Kehota oppilaita lukemaan 2. Nefi 
29:7–14 itsekseen tai parin kanssa ja merkitsemään 
pyhiin kirjoituksiinsa sen, mitä Mormonin kirjan esiin-
tulo osoittaa maailmalle. Riittävän ajan kuluttua pyydä 
oppilaita kertomaan, mitä he ovat löytäneet. Heidän 
vastauksiinsa saattaisi sisältyä seuraavaa:

 1. Jumala muistaa lapsensa kaikissa kansakunnissa ja 
lähettää sanansa kaikille ihmisille (ks. jae 7).

 2. Ihmisten ei pitäisi nurista, kun he saavat enemmän 
Herran sanaa (ks. jae 8).

 3. Herra puhuu samat sanat kaikille kansakunnille 
(ks. jae 8).

 4. Herra on aina sama ja puhuu oman mielensä 
mukaan (ks. jae 9).

 5. Ihmisten ei pidä olettaa, että Raamattu sisältää kaikki 
Herran sanat tai ettei Herra kirjoituttaisi enempää 
sanoja (ks. jae 10; ks. myös PKO, hakusana ”Pyhät 
kirjoitukset: Kadonneet pyhät kirjoitukset”).

 6. Herra käskee kaikkia ihmisiä kaikissa kansakunnissa 
kirjoittamaan Hänen sanansa muistiin (ks. jae 11).

 7. Herra tuomitsee kansakunnat niiden kirjojen perus-
teella, jotka Hän on kirjoituttanut (ks. jakeet 11–12).

 8. Kolme pyhien kirjoitusten todistusta viimeisinä 
päivinä tulevat olemaan Raamattu, Mormonin kirja ja 
Israelin kadonneiden heimojen aikakirja (ks. jae 13; 

huomauta, että muita todistuksia ovat Oppi ja liitot, 
Kallisarvoinen helmi sekä myöhempien aikojen pro-
feettojen opetukset).

 9. Kaikkien kansakuntien pyhät kirjoitukset tule-
vat yhdessä osoittamaan, että Herra on Jumala 
(ks. jae 14).

•	 Mikä	Herran	vastauksessa,	joka	on	näissä	jakeissa,	
tekee teihin vaikutuksen? Milloin olette itse voineet 
havaita Hänen sanojensa pitävän paikkansa?

•	 Kuinka	voisimme	käyttää	lukua	2. Nefi	29	ratkais-
taksemme ihmisten Mormonin kirjaa koskevia 
 huolenaiheita?

Tilanteen mukaan kutsu luokassa olevia lähetystyössä 
hiljattain palvelleita henkilöitä kertomaan kokemuksis-
taan, kun he ovat kertoneet tutkijoilleen Mormonin kir-
jasta. Selitä, että he voivat kertoa kokemuksista, jolloin 
ihmiset ovat kernaasti ottaneet kirjan vastaan, ja koke-
muksista, jolloin ihmiset ovat torjuneet sen tai jolloin 
heidän on ollut vaikea hyväksyä sitä. Kysy näiltä kotiin 
palanneilta lähetyssaarnaajilta, mitä he ovat oppineet 
näistä kokemuksista. Voisit myös kertoa jostakin oma-
kohtaisesta kokemuksesta ja siitä, mitä olet oppinut.

2. Nefi 30:1–8. Kuuliaisuus, parannus ja usko 
Jeesukseen Kristukseen tekevät meistä kelvolli
sia tulemaan Herran liittokansaksi
Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 30:1–2.

•	 Mitä	ihmisen	on	Nefin	mukaan	tehtävä	päästäkseen	
Herran liittokansan jäseneksi?

•	 Mistähän	syystä	parannus	on	välttämätöntä,	kun	me	
teemme liittoja Herran kanssa? Mistähän syystä on 
välttämätöntä uskoa Jeesukseen Kristukseen?

Pyydä kuutta oppilasta lukemaan ääneen jakeet 2. Nefi 
30:3–8 niin, että kukin lukee yhden jakeen. Pyydä 
oppilaita ottamaan selville, mikä tieto palautetaan Nefin 
jälkeläisille ja juutalaisille viimeisinä aikoina. (Voit halu-
tessasi tuoda esiin, että kohdassa 2. Nefi 30:1–8 Nefi 
mainitsee samat ihmisryhmät, jotka Moroni mainitsee 
Mormonin kirjan nimisivulla: pakanat, juutalaiset ja 
lamanilaiset.)

•	 Miten	arvelette	tämän	tiedon	auttavan	hajotettua	
Israelia kokoontumaan jälleen liittoon?

•	 Missä	Herran	kansa	on	jakeen 8 mukaan?
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•	 Mitä	me	voimme	tehdä	auttaaksemme	muita	teke-
mään liittoja Herran kanssa ja pitämään ne?

2. Nefi 30:9–18. Tuhatvuotisessa valtakunnassa 
Saatanalla ei ole valtaa ihmisten sydämiin
Nefi profetoi, että ennen kuin Vapahtaja aloittaa 
tuhatvuotisen hallituskautensa maan päällä, ihmisten 
keskuudessa tapahtuu suuri jako. Pyydä yhtä oppilasta 
lukemaan 2. Nefi 30:9–10. Voit myös pyytää oppilaita 
lukemaan OL 63:54.

•	 Mitä	todisteita	tästä	lisääntyvästä	jaosta	jumalatto-
muuden ja vanhurskauden välillä näette nykyään?

Selitä, että kohdassa 2. Nefi 30:12–15 Nefi toistaa 
Jesajan yhden profetian tuhatvuotisesta valtakunnasta 
(ks. 2. Nefi 21:6–9). Sitten hän menee Jesajan profetiaa 
pidemmälle mainiten lisää yksityiskohtia. Kehota jota-
kuta oppilasta lukemaan jakeet 16–18. Suuntaa oppi-
laiden huomio lupaukseen, että Saatanalla ei ”ole enää 

valtaa ihmislasten sydämiin pitkään aikaan”. Pyydä yhtä 
oppilasta lukemaan 1. Nefi 22:26.

•	 Miksi	Saatanalla	ei	ole	valtaa	ihmisten sydämiin?

Lue presidentti Spencer W. Kimballin (1895–1985), 
kirkon 12. presidentin, seuraava lausunto:

”Kun Saatana on sidottu yksittäisessä kodissa – kun 
Saatana on sidottu yksittäisessä elämässä – tuhat-
vuotinen valtakunta on jo alkanut siinä kodissa, 
siinä elämässä” (The Teachings of Spencer W. 
Kimball, toim. Edward L. Kimball, 1982, s. 172).

Todista periaatteesta, jota presidentti Kimball opetti. 
Kehota oppilaita pohtimaan itsekseen, mitä he voivat 
tehdä alkaakseen saada tuhatvuotisen valtakunnan 
siunauksia.
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Johdanto
Esittäessään viimeisen sanoman kansalle Nefi opetti 
Kristuksen oppia oman profetoimisensa ”selkeyden 
mukaisesti” (2. Nefi 31:2). Hän opetti, että meidän on 
noudatettava Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä, tehtävä 
parannus synneistämme, mentävä kasteelle, saatava 
Pyhä Henki ja kestettävä loppuun asti. Jeesuksen 
Kristuksen ääni ilmoitti tämän Kristuksen opin, ja Isän 
ääni vahvisti sen (ks. 2. Nefi 31:12, 15). Nefi julisti, että 
kun me noudatamme Kristuksen oppia, me saamme 
iankaikkisen elämän (ks. 2. Nefi 31:20).

Jatkaessaan sanomaansa Nefi kehotti meitä kestitse-
mään itseämme Kristuksen sanoilla (ks. 2. Nefi 32:3), 
saamaan Pyhän Hengen (ks. 2. Nefi 32:5) ja rukoile-
maan aina (ks. 2. Nefi 32:9). Kun opetat Nefin sano-
maa, voit vakuuttaa oppilaille, että jos he elävät Pyhän 
Hengen kehotusten mukaan, Pyhä Henki ”osoittaa 
[heille] kaiken, mitä [heidän] tulee tehdä” (2. Nefi 32:5).

Nefi päätti sanomansa hartaaseen pyyntöön, että me 
uskoisimme Jeesukseen Kristukseen. Hän opetti, että 
kun me uskomme Kristukseen, me olemme valmiita 
vastaanottamaan Hänen sanansa, jotka ovat pyhissä 
kirjoituksissa (ks. 2. Nefi 33:10). Voit auttaa oppilaita 
näkemään, kuinka heidän uskonsa Herraan Jeesukseen 
Kristukseen auttaa heitä ymmärtämään ja arvostamaan 
paremmin Hänen sanojaan siten kuin myöhempien 
aikojen profeetat niitä lausuvat.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Kristuksen	oppi	johtaa	iankaikkiseen	elämään	

(ks. 2. Nefi 31).

•	 Kristuksen	sanat	ja	Pyhä	Henki	opettavat	meille,	mitä	
meidän tulee tehdä (ks. 2. Nefi 32; 33:1–5).

•	 Ne,	jotka	uskovat	Jeesukseen	Kristukseen,	uskovat	
myös Nefin sanoihin (ks. 2. Nefi 33:3–15).

Opetusehdotuksia
2. Nefi 31. Kristuksen oppi johtaa iankaikkiseen 
elämään
Kirjoita taululle Kristuksen oppi. Tuo esiin, että Nefi 
käyttää tätä ilmausta kohdissa 2. Nefi 31:2, 21.

Lue seuraava lausunto, jossa vanhin Jeffrey R. Holland 
kahdentoista apostolin koorumista selittää ”Kristuksen 
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opin” yksinkertaisuutta ja suoraviivaisuutta, kuten sitä 
opetetaan Mormonin kirjassa:

”’Kristuksen opissa’, kuten Nefi sitä opetti suuressa 
kokoavassa saarnassaan, on keskeistä usko Her-
raan Jeesukseen Kristukseen, parannus, upotus-
kaste, Pyhän Hengen lahjan saaminen ja loppuun 
asti kestäminen. – – ’Kristuksen oppi’, kuten sitä 
Mormonin kirjassa käytetään, on yksinkertainen 
ja suora. Se keskittyy yksinomaan evankeliumin 
ensimmäisiin periaatteisiin, joihin sisältyy kannus-
tus kestää, pysyä sinnikkäänä, ponnistella eteen-
päin. ’Kristuksen opin’ vaikutus on todellakin juuri 
sen selkeydessä ja yksinkertaisuudessa. – –

Kristuksen oppi ei ole monimutkainen. Se on 
syvällisen, erinomaisen, ehdottoman selkeä ja 
täydellinen.” (Christ and the New Covenant: The 
Messianic Message of the Book of Mormon, 1997, 
s. 49–50, 56.)

Selitä, että Nefi opettaa Kristuksen oppia luvussa 
2. Nefi 31.

Pyydä oppilaita tutkimaan kohtaa 2. Nefi 31:5–9 ja 
panemaan merkille syitä, miksi Jeesus Kristus kastettiin. 
Kirjoita oppilaiden vastaukset taululle. Niihin voi sisäl-
tyä se, että Hänet kastettiin, jotta Hän täyttäisi kaiken 
vanhurskauden, nöyrtyisi Isän edessä, tekisi liiton olla 
kuuliainen, pääsisi selestiseen valtakuntaan ja antaisi 
meille esimerkin seurattavaksi.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 31:10–18. 
Pyydä heitä etsimään näistä jakeista, mitä he voivat 
oppia uskosta, parannuksesta, kasteesta, Pyhän Hen-
gen lahjasta ja kestämisestä loppuun asti. Selitä, että 
heidän tulee etsiä sekä nimenomaisia sanoja että Nefin 
opetusten merkitystä. Esimerkiksi sanan usko lisäksi 
heidän tulee panna merkille esimerkkejä uskosta.

Kun oppilailla on ollut riittävästi aikaa lukea ja pohtia, 
auta heitä keskustelemaan oppimastaan. Voit auttaa 
heitä ymmärtämään näissä jakeissa mainittujen periaat-
teiden ja toimitusten perustavanlaatuista luonnetta, kun 
keskustelette näistä periaatteista ja toimituksista yksi 
kerrallaan.
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2. Nefi 31–33

Huolehdi siitä, että oppilaat ymmärtävät, että jokainen 
periaate ja toimitus on meille välttämätön, jotta sovitus 
voisi täysin siunata meitä. Nämä periaatteet ja toimi-
tukset ovat Jeesuksen Kristuksen opin perusta, koska 
ne ovat meille välttämättömiä, jotta me voisimme tulla 
Hänen luokseen.

Ohjaa oppilaiden keskustelua seuraavien kysymysten 
avulla:

•	 Mitä	muita	syitä	on	sille,	miksi	tarvitsemme	kasteen,	
kuin ne syyt, joiden vuoksi Jeesus kastettiin? (Pyhän 
Hengen saamiseksi [ks. jakeet 12–14], syntiemme 
anteeksisaamiseksi [ks. jae 17] ja tullaksemme kirkon 
jäseniksi [ks. OL 20:37].)

•	 Mitä	te	opitte	uskosta	näitä	jakeita	tutkiessanne?	Entä	
parannuksesta? Entä kasteesta? Entä Pyhän Hengen 
lahjasta? Entä kestämisestä loppuun asti?

•	 Kuinka	kukin	ensimmäisistä	periaatteista	ja	toimituk-
sista liittyy Jeesuksen Kristuksen sovitukseen?

•	 Kuinka	kukin	kohta	Kristuksen	opissa	johtaa	seu-
raavaan kohtaan? Kuinka esimerkiksi usko johtaa 
parannukseen? Kuinka Pyhä Henki auttaa meitä 
kestämään loppuun asti?

•	 Millä	tavoin	kaikki	nämä	periaatteet	ja	toimitukset	
liittyvät toisiinsa?

Auta oppilaita näkemään, että parannus ja kaste eivät ole 
portti selestiseen valtakuntaan. Ne ovat portti polulle, 
joka johtaa iankaikkiseen elämään. Kehota oppilaita 
tutkimaan kohtaa 2. Nefi 31:19–20 ja ottamaan selville, 
mitä periaatteita meidän on noudatettava saadaksemme 
iankaikkisen elämän. Kannusta oppilaita korostamaan 
nämä periaatteet omiin pyhiin kirjoituksiinsa.

•	 Mitä	meidän	on	parannuksenteon	ja	kasteelle	menon	
lisäksi tehtävä saadaksemme iankaikkisen elämän?

•	 Mitä	lujuus tarkoittaa? Kuinka tämä sana kuvaa 
etenemistämme iankaikkiseen elämään johta-
valla polulla?

•	 Mistähän	syystä	se,	että	rakastaa	kaikkia	ihmisiä,	on	
iankaikkisen elämän saamisen edellytys?

•	 Kuinka	2. Nefi	31:16	auttaa	selittämään,	mitä	kestä-
minen loppuun asti tarkoittaa?

•	 Voit	halutessasi	kannustaa	oppilaita	opettelemaan	
ulkoa kohdan 2. Nefi 31:20.

Anna oppilaille hetki aikaa miettiä seuraavaa kysy-
mystä. Ehdota, että he kirjoittavat itsekseen vastauk-
sensa tähän kysymykseen.

•	 Millä	tavoin	voisit	seurata	Vapahtajaa	täydellisemmin?

2. Nefi 31:19–20; 32:2–3. Kestitkää itseänne 
 Kristuksen sanoilla
Pyydä oppilaita lukemaan 2. Nefi 31:19–20; 32:2–3.

•	 Mitä	eteenpäin	ponnisteleminen	tarkoittaa	teille?	
Entä itsenne kestitseminen Kristuksen sanoilla? Mistä 
me voimme löytää Kristuksen sanat?

Lue presidentti Ezra Taft Bensonin (1899–1994), kirkon 
13. presidentin, seuraava lausunto:

”Meidän täytyy tulla Kristuksen luokse ja tulla 
täydellisiksi Hänessä (ks. Moroni 10:32). Mei-
dän täytyy tulla ’särkynein sydämin ja murtunein 
mielin’ (3. Nefi 12:19), niin että meillä on ’vanhurs-
kauden nälkä ja jano’ (3. Nefi 12:6). Meidän täytyy 
tulla kestitsemään itseämme Kristuksen sanalla 
(ks. 2. Nefi 31:20), jota saamme Hänen pyhistä 
kirjoituksistaan, Hänen voidelluiltaan ja Hänen 
Pyhältä Hengeltään.” (A Witness and a Warning, 
1988, s. 51.)

•	 Millä	tavoin	itsemme	kestitseminen	Jeesuksen	
 Kristuksen sanoilla auttaa meitä saamaan täydellisen 
toivon kirkkauden ja rakkauden Jumalaa ja kaikkia 
ihmisiä kohtaan?

•	 Kuinka	rakkautemme	pyhiin	kirjoituksiin	voi	auttaa	
meitä kestämään loppuun asti?

Vanhin Robert D. Hales kahdentoista apostolin koo-
rumista selitti, kuinka me voimme kestitä itseämme 
Kristuksen sanoilla:

”Jos teidän ja minun on määrä kestitä itseämme 
Kristuksen sanoilla, meidän on tutkittava pyhiä 
kirjoituksia ja omaksuttava Hänen sanansa pohti-
malla niitä ja tekemällä niistä osan jokaista ajatusta 
ja tekoa” (ks. ”Sielun ja ruumiin paraneminen”, 
Liahona, tammikuu 1999, s. 16).
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•	 Mitä	olette	tehneet,	jotta	päivittäinen	pyhien	kirjoi-
tusten tutkimisenne olisi merkityksellinen kokemus?

•	 Kuinka	pyhistä	kirjoituksista	on	tullut	teille		 
juhla-ateria?

2. Nefi 32; 33:1–5. Kristuksen sanat ja Pyhä 
Henki opettavat meille, mitä meidän tulee tehdä
Pyydä oppilaita lukemaan jakeet 2. Nefi 32:3, 5. Selitä, 
että näissä jakeissa Nefi todistaa kahdesta hengellisen 
tiedon suurenmoisesta lähteestä: Kristuksen sanoista ja 
Pyhästä Hengestä. (Voit myös muistuttaa oppilaille, että 
2. Nefi 32:3 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta   .)

•	 Mistä	me	voimme	lukea	tai	kuulla	Kristuksen	sanoja?	
Kuinka Kristuksen sanat auttavat meitä tietämään, 
mitä meidän tulee tehdä?

•	 Kuinka	Pyhä	Henki	auttaa	meitä	tietämään,	mitä	mei-
dän tulee tehdä?

•	 Kuinka	Kristuksen	sanat	ja	Pyhän	Hengen	johdatus	
liittyvät toisiinsa?

Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet:

1. Nefi	11:1–6

OL	76:15–21

OL	138:1–11

JS–H	11–17

Selitä, että nämä ovat vain muutamia niistä monista 
esimerkeistä, jotka kertovat siitä, kuinka Kristuksen 
sanat ja Pyhän Hengen johdatus liittyvät toisiinsa. Anna 
oppilaille aikaa tutkia itsekseen näitä jakeita.

•	 Mitä	sellaista	nämä	profeetat	tekivät,	minkä	ansiosta	
he saivat lisää ilmoitusta Herralta? (Tähdennä, että 
sen lisäksi että he kestitsivät itseään pyhillä kirjoi-
tuksilla, he pohdiskelivat sanaa. Ks. 1. Nefi 11:1; OL 
76:15–19; 138:1, 11; JS–H 12–13.)

•	 Kuinka	Kristuksen	sanat	ja	Pyhän	Hengen	kehotuk-
set yhdistyivät näissä ilmoituksissa?

•	 Mistähän	syystä	itsemme	kestitseminen	Kristuk-
sen sanoilla auttaa meitä saamaan Pyhän Hengen 
 kehotuksia?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 2. Nefi 33:2. Tähdennä, 
että kun ihmiset paaduttavat sydämensä, Pyhällä 
Hengellä ei ”ole heissä sijaa”. Pyydä sitten oppilaita 
jakautumaan pareiksi. Kehota kutakin paria lukemaan 
2. Nefi 32:4–9 ja 33:1–3 ja keskustelemaan niistä. Kan-
nusta heitä puhumaan siitä, kuinka he voivat valmistaa 
sydäntään niin, että Pyhällä Hengellä on sija heissä. 
Riittävän ajan kuluttua esitä seuraavia kysymyksiä 
arvioidaksesi oppilaiden ymmärrystä tässä asiassa:

•	 Miksi	meidän	on	joskus	vaikea	kokea	ja	ymmärtää	
sitä, mikä on hengellistä?

•	 Mitä	Nefi	lupaa,	kun	me	noudatamme	näiden	jakei-
den opetuksia?

•	 Mitkä	sanat	kohdassa	2. Nefi	32:8	antavat	ymmärtää,	
kuinka vakava asia on olla rukoilematta?

•	 Miksi	on	tärkeää,	että	me	rukoilemme,	ennen	kuin	
teemme Herralle mitään? (Ks. 2. Nefi 32:9.) Kuinka 
teitä on siunattu, kun olette noudattaneet tätä 
 neuvoa?

•	 Nefi	sanoi,	että	Pyhä	Henki	vie	sanoman	”ihmis-
lasten sydämiin” (2. Nefi 33:1). Mitä se merkitsee 
teille? (Voit halutessasi pyytää oppilaita lukemaan 
vanhin David A. Bednarin lausunnon oppilaan kirjan 
sivuilta 113–114.)

2. Nefi 33:3–15. Ne, jotka uskovat Jeesukseen 
Kristukseen, uskovat myös Nefin sanoihin
Pyydä oppilaita lukemaan 2. Nefi 33:4–5 ja luettele-
maan Nefin antamat syyt siihen, miksi hänen sanansa 
olisivat voimanlähteenä niille, jotka lukisivat ne. Luette-
loon pitäisi kuulua seuraavia syitä:

 1. Nefin sanat saavat ihmiset tekemään hyvää.

 2. Ne antavat Lehin jälkeläisille tietoa heidän 
 esivanhemmistaan.

 3. Ne kertovat Jeesuksesta Kristuksesta ja saavat ihmi-
set uskomaan Häneen.

 4. Ne kannustavat ihmisiä kestämään loppuun asti.

 5. Ne puhuvat ankarasti syntiä vastaan.

Voit auttaa oppilaita ymmärtämään Nefin tehtävän – ja 
kaikkien profeettojen tehtävän – saada ihmiset usko-
maan Kristukseen esittämällä seuraavat kysymykset:
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2. Nefi 31–33

•	 Millaisia	tietoja	Nefi	kirjoitti	muistiin	saadakseen	
ihmiset uskomaan Kristukseen?

•	 Kuinka	Nefin	sanojen	tutkiminen	on	osaltaan	herät-
tänyt teissä halun päästä lähemmäksi Kristusta?

•	 Mitä	nykyajan	profeetat	tekevät	saadakseen	meidät	
uskomaan Kristukseen? (Kehota oppilaita tarkaste-
lemaan viimeisimmässä yleiskonferenssissa annet-
tuja neuvoja.)

Päätä todistamalla Nefin sanoista. Kehota myös oppi-
laita lausumaan todistuksensa.
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Luku 15

Johdanto
Saatuaan ensin tehtävänsä Herralta (ks. MK Jaak. 1:17) 
Jaakob varoitti nefiläisiä heidän keskuudessaan val-
litsevasta suuresta jumalattomuudesta: ylpeydestä, 
rikkauksien vääränlaisesta käytöstä sekä siveyden lain 
rikkomisesta. Varoitettuaan näistä synneistä Jaakob 
pyysi kansaansa tekemään sovinnon Isän kanssa 
 Kristuksen, Isän ainosyntyisen Pojan, sovituksen kautta 
(ks. MK Jaak. 4:11).

Nykyajan maailmassa monet ihmiset lankeavat samoihin 
kiusauksiin, joita Jaakob kehotti nefiläisiä välttämään. 
Kun oppilaat ymmärtävät ja soveltavat Jaakobin ope-
tuksia, he saavat voimaa vastustaa kiusausta. Kun he 
tuntevat Hengen todistavan näistä opetuksista, he ovat 
valmiimpia elämään Herran tasovaatimusten mukaan.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Kirkon	johtohenkilöillä	on	jumalallinen	vastuu	

varoittaa synnistä (ks. MK Jaak. 1:17–19; 2:1–11).

•	 Meidän	tulee	etsiä	Jumalan	valtakuntaa,	ennen	kuin	
etsimme rikkauksia (ks. MK Jaak. 2:12–21).

•	 Herra	iloitsee	siveydestä	(ks.	MK Jaak.	2:22–35;	
3:1–14).

•	 ”Miksi	ei	voisi	puhua	Kristuksen	sovituksesta?”	
(ks. MK Jaak. 4:1–15.)

Opetusehdotuksia
MK Jaak. 1:17–19; 2:1–11. Kirkon johtohenki
löillä on jumalallinen vastuu varoittaa synnistä
Lue presidentti Harold B. Leen (1899–1973), kirkon 
11. presidentin, seuraava lausunto (saatavana myös 
mukana olevan DVD-levyn raidalla A ):

”Muistan huomion, jonka [vanhin] Charles A. Callis 
[kahdentoista koorumista] lausui kerran minulle. 
– – Hän sanoi: ’Kuule, mielestäni ehkäpä tärkein 
asia, mitä meidän johtavien auktoriteettien pitäisi 
saarnata, ei ole pelkästään parannuksen tekemi-
nen synnistä, vaan vielä sitäkin tärkeämpää on 
opettaa etenkin nuorille ja koko kirkolle yleisesti 
synnin kammottavuutta ja sitä kauhua, joka seu-
raa siihen sortunutta.’ ” ( Julkaisussa Conference 
Report, huhtikuu 1956, s. 108.)

Luku 15
MK Jaakob 1–4

Selitä, että tänään keskustelette saarnasta, jossa Jaakob 
kutsui nefiläisiä parannukseen. Lue oppilaiden kanssa 
MK Jaak. 2:3–9. Pyydä heitä etsimään sanoja tai ilmai-
suja, jotka kuvailevat, mitä Jaakob ajatteli vastuustaan 
sinä päivänä.

•	 Mikä	suretti	Jaakobin sielua?

•	 Miksi	Jaakobista	tuntui	tärkeältä	puhua	nefiläisille	
heidän synneistään?

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen MK Jaak. 1:17–19; 
2:2–3, 9–11. Voit myös halutessasi kehottaa heitä 
lukemaan Jaakobin sanat kohdasta 2. Nefi 9:48. Kun 
he lukevat, kannusta heitä panemaan merkille syitä, 
miksi Jaakob opetti parannusta kansalleen, vaikka tämä 
velvollisuus oli hänelle raskas taakka. Kehota oppilaita 
merkitsemään löytämänsä asiat ja pyydä heitä jakautu-
maan pareiksi ja kertomaan havainnoistaan. Kun kai-
killa on ollut tilaisuus kertoa havainnoistaan jollekulle 
toiselle, kehota muutamaa oppilasta kertomaan omista 
havainnoistaan koko luokalle. Mahdollisia vastauksia:

 1. Herra oli käskenyt häntä tekemään niin (ks. MK Jaak. 
1:17; 2:10–11).

 2. Se oli hänen virkansa kunniassa pitämistä 
(ks. MK Jaak. 1:18–19; 2:2).

 3. Hän ei halunnut, että häntä pidettäisiin vastuussa 
kansan synneistä (ks. MK Jaak. 1:19; 2:2).

 4. Hän tunsi suurta huolta kansansa sielujen hyvin-
voinnista (ks. MK Jaak. 2:3).

•	 Mikä	Jaakobin	syissä	saarnata	parannusta	tekee	tei-
hin vaikutuksen? Miksi?

Muistuta oppilaita siitä, että pappeusjohtajat edustavat 
Vapahtajaa kutsuessaan ihmisiä parannukseen. Kehota 
oppilaita miettimään, kuinka he suhtautuvat, kun he 
kuulevat jonkun paikallisista tai johtavista kirkon johto-
henkilöistä varoittavan synnistä ja sen seurauksista.

MK Jaak. 2:12–21. Meidän tulee etsiä Jumalan 
valtakuntaa, ennen kuin etsimme rikkauksia
Kirjoita taululle jokin suuri rahasumma.

•	 Mitä	tekisitte,	jos	teillä	olisi	näin	paljon	rahaa	käytet-
täväksi yhden päivän aikana?

Kehota muutamia oppilaita kirjoittamaan vastauksensa.
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MK Jaakob 1–4

Selitä, että profeetat ovat jatkuvasti varoittaneet vaa-
roista, joita liittyy rikkauksien tavoitteluun vanhurskau-
den kustannuksella. Jaakob antoi sellaisen varoituksen 
saarnassaan nefiläisille. Pyydä oppilaita lukemaan 
MK Jaak. 2:12–16.

•	 Millaiset	hengelliset	vaarat	uhkaavat	meitä,	jos	
me tavoittelemme rikkauksia enemmän kuin 
 vanhurskautta?

•	 Mistähän	syystä	ylpeys	ja	rikkauksien	käyttäminen	
väärin voivat saada meidät kohtelemaan muita 
ihmisiä epäystävällisesti? Kuinka ylpeys voi tuhota 
ihmisen sielun?

Voisit tämän keskustelun kuluessa lukea presi-
dentti David O. McKayn lausunnon oppilaan kirjan 
sivulta 119.

Pyydä oppilaita lukemaan MK Jaak. 2:17–20 ja kokoa-
maan luettelo ohjeista, kuinka voimme hallita asennet-
tamme rikkauksiin (huomauta, että MK Jaak. 2:18–19 
on pyhien kirjoitusten hallittava kohta   ). Kun oppi-
laat ovat tehneet sen, pyydä heitä esittelemään luette-
lonsa. Voit halutessasi kirjoittaa heidän vastauksensa 
taululle. Heidän luettelonsa voivat sisältää seuraavan-
kaltaisia toteamuksia:

Meidän	tulee	pitää	muita	vertaisinamme	(ks.	jae 17).

Meidän	tulee	antaa	auliisti	aineellisista	siunauksis-
tamme	(ks.	jae 17).

Meidän	tulee	etsiä	Jumalan	valtakuntaa,	ennen	kuin	
etsimme	rikkauksia	(ks.	jae 18).

Meidän	tulee	saada	toivo	Kristuksessa,	ennen	kuin	
etsimme	rikkauksia	(ks.	jae 19).

Meidän	tulee	tehdä	rikkauksillamme	hyvää	
(ks.	jae 19).

Meidän	ei	pidä	vainota	muita,	vaikka	heillä	on	vähem-
män	kuin	meillä	(ks.	jae 20;	ks.	myös	jae 13).

Muistuta oppilaita kysymyksestä, jonka esitit tämän 
opetusehdotuksen alussa: Mitä tekisitte, jos teillä olisi 
suuri summa rahaa käytettäväksi yhden päivän aikana? 

Pyydä oppilaita katsomaan vastausta, jonka he kirjoitti-
vat, ja miettimään, muuttaisivatko he sitä Jaakobin ope-
tusten pohjalta. Kehota jokaista oppilasta kirjoittamaan 
muutama rivi, joka tiivistää hänen oman asenteensa 
aineelliseen rikkauteen.

Tuo esiin, ettemme me kenties koskaan saa suurta 
rahasummaa käytettäväksemme yhtenä päivänä. Sen 
sijaan Herra pyytää meitä olemaan anteliaita sen suh-
teen, mitä meillä on, olipa se paljon tai vähän. Ehdota, 
että oppilaat pohtivat, kuinka he voivat noudattaa 
Jaakobin neuvoa, vaikka Herra ei koskaan siunaisikaan 
heitä runsailla rikkauksilla.

Pyydä oppilaita tutkimaan kohtaa MK Jaak. 2:20–21.

•	 Kuinka	tämä	oppi	saattaisi	vaikuttaa	siihen,	miten	
käytämme rahaa ja muuta aineellista omaisuutta? 
Kuinka tämä oppi saattaisi vaikuttaa siihen, miten 
kohtelemme muita ihmisiä?

MK Jaak. 2:22–35; 3:1–14. Herra iloitsee sivey
destä
Kirjoita taululle Alkaa askaroida synnissä ja Alkaa 
käydä pahemmaksi.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan MK Jaak. 2:5 ja 2:23. 
Auta oppilaita ymmärtämään, mitä Jaakob tarkoitti 
sanoessaan, että jotkut ihmiset olivat alkaneet aska-
roida synnissä ja käydä pahemmiksi, lukemalla kah-
dentoista apostolin koorumin jäsenen vanhin Dallin H. 
Oaksin seuraava lausunto. Auta oppilaita ymmärtä-
mään, mitä vanhin Oaks opettaa moraalittomuuden 
syntien etenevästä luonteesta.

”Nimelleen omistetun kirjan toisessa luvussa Jaa-
kob tuomitsee miehet heidän haureutensa vuoksi 
(ks. jakeet 23, 28). – – Mitä olivat nämä äärimmäi-
sen jumalattomat haureudet? Epäilemättä jotkut 
miehet olivat jo syyllistyneet jumalattomiin tekoi-
hin. Mutta Jaakobin suuren saarnan päähuomio ei 
kohdistunut niihin jumalattomiin tekoihin, jotka oli 
tehty, vaan niihin, joita oli suunniteltu.
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Jaakob aloitti saarnansa kertomalla miehille, että 
toistaiseksi nämä olivat olleet kuuliaisia Herran 
sanalle (ks. MK Jaak. 2:4). Sitten hän kertoi heille 
kuitenkin tietävänsä heidän ajatuksensa ja että 
he olivat alkaneet ’askaroida synnissä, mikä synti 
näyttää hyvin iljettävältä – – Jumalasta’ (jae 5). 
’Minun on todistettava teille teidän sydäntenne 
jumalattomuudesta’ (jae 6), hän lisäsi. Jaakob 
puhui samoin kuin Jeesus puhui, kun Hän sanoi: 
’Jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa 
himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt avio-
rikoksen hänen kanssaan’ (Matt. 5:28; ks. myös 
3. Nefi 12:28; OL 59:6; 63:16).” (Ks. ”Pornografia”, 
Liahona, toukokuu 2005, s. 87–88, kursivointi 
alkuperäisessä.)

Auta luokan jäseniä ymmärtämään, että jumalatto-
mia tekoja edeltävät jumalattomat ajatukset. Moraa-
littomuuden syntejä ilmenee yleensä vain silloin, 
kun ihmiset antautuvat vähitellen yhä suurempaan 
 jumalattomuuteen.

Kehota oppilaita lukemaan MK Jaak. 2:23–27.

•	 Millä	tavoin	nefiläiset	yrittivät	oikeuttaa	
 syntisyytensä?

•	 Miksi	arvelette	meidän	toisinaan	yrittävän	osoittaa	
synnin oikeutetuksi?

Kehota yhtä luokan jäsentä selittämään lyhyesti sivey-
den laki.

Selitä, että vaikka meillä ei kenties olisikaan kiusausta 
tehdä samoja syntejä kuin mitä näillä nefiläismiehillä oli 
kiusaus tehdä, Saatana voi yrittää kiusata meitä vastaa-
vin tavoin yrittäen saada meidät vakuuttuneiksi siitä, 
että voimme oikeuttaa synnilliset ajatukset ja teot. Auta 
oppilaita ymmärtämään siveyden lakia ja sitä, kuinka 
se soveltuu heidän elämäänsä, käyttämällä seuraavia 
lainauksia. (Voit kirjoittaa ne julisteeseen, piirtoheitin-
kalvoon tai monisteeseen etukäteen. Vanhin Richard G. 
Scottin lausunto on myös mukana olevan DVD-levyn 
raidalla B .)

”[ Jumala on määrännyt], että pyhiä lisääntymisen 
voimia tulee käyttää ainoastaan miehen ja naisen 
kesken, jotka on laillisesti vihitty aviomieheksi ja 
vaimoksi (”Perhe – julistus maailmalle”, Liahona, 
marraskuu 2010, s. 129).

”Älä tee ennen avioliittoa mitään sellaista, mikä 
herättää niitä voimakkaita tunteita, joita saa 
ilmaista vain avioliitossa. Älä osallistu intohimoi-
seen suutelemiseen, älä makaa toisen päällä äläkä 
koskettele toisen yksityisiä, pyhiä ruumiinosia 
vaatetettuna äläkä vaatteitta. Älä salli kenenkään 
tehdä niin sinulle. Älä herätä sellaisia tunteita 
omassa ruumiissasi.” (Nuorten voimaksi, kirjanen, 
2002, s. 27.)

”Saatana yrittää saada ihmisen uskomaan, että on 
olemassa tietty hyväksyttävä fyysisen kontaktin 
taso tätä kontaktia haluavien osapuolten välillä, 
jotka tavoittelevat voimakasta tunnekiihotusta, 
jonka se saa aikaan, ja jos se pidetään tietyissä 
rajoissa, siitä ei ole mitään vahinkoa. Jeesuksen 
Kristuksen todistajana minä todistan, että se on 
täysin väärin.

Saatana yrittää erityisesti houkutella sellaista, 
joka on viettänyt tahratonta ja puhdasta elämää, 
kokeilemaan lehtien, videoiden tai elokuvien 
avulla, joissa näytetään voimakkaita kuvia [ihmis]
ruumiista. Hän haluaa kiihottaa himojamme ja 
saada meidät kokeilemaan, mikä pian johtaa 
intiimisuhteisiin ja häpäisyyn.” (Richard G. Scott, 
”Oikeiden valintojen tekeminen”, Valkeus, tammi-
kuu 1995, s. 36.)

Kun oppilaat ovat lukeneet vanhin Scottin lausunnon, 
voit halutessasi pyytää heitä lukemaan hänen lausun-
tonsa oppilaan kirjan sivulta 121. Tämä lausunto on 
myös mukana olevan DVD-levyn raidalla C .

•	 Kuinka	Saatana	vanhin	Richard G.	Scottin	opetus-
ten mukaan houkuttelee meitä nykyään olemaan 
 siveettömiä?

•	 Millä	tavoin	pornografia	uhkaa	henkilökoh-
taista siveyttä?
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Pyydä yhtä oppilasta lukemaan MK Jaak. 2:28.

•	 Mistähän	syystä	Herra	iloitsee	siveydestä?

Lue luokalle MK Jaak. 2:31–35 ja 3:10. Kun luet, pyydä 
oppilaita etsimään ja merkitsemään joitakin siveyden 
lain rikkomisen seurauksia. Pyydä oppilaita kertomaan, 
mitä he ovat merkinneet. Auta oppilaita ymmärtämään, 
että sen lisäksi että sukupuolisynnit vahingoittavat 
niihin syyllistyneitä, niillä on usein tuhoisia vaikutuksia 
perheenjäseniin.

•	 Millä	tavoin	ihmisen	moraaliton	käytös	saattaisi	vai-
kuttaa hänen perheeseensä? (Oppilaiden perhetilan-
teen mukaan voit halutessasi kysyä eritoten, kuinka 
ihmisen seksuaalinen moraalittomuus voi vaikuttaa 
hänen puolisoonsa, lapsiinsa, vanhempiinsa, veljiinsä 
ja sisariinsa tai tulevaan puolisoon ja tuleviin lapsiin.)

Anna oppilaille muutama minuutti aikaa kirjoittaa, 
miksi he itse haluavat elää siveyden lain mukaan. 
Kehota oppilaita antamaan Herralle uudelleen sitou-
mus, että he elävät edelleen kelvollisina niihin siunauk-
siin, joita tästä käskystä koituu. Todista siveyden lain 
pyhästä luonteesta ja ilosta, jota sen mukaan elämi-
nen tuo.

MK Jaak. 4:1–15. ”Miksi ei voisi puhua Kristuk
sen sovituksesta?”
Piirrä taululle seuraava piirros:

Tiedon lajeja

mukavaa tietää

tärkeää tietää

välttämä-
töntä tietää

Pyydä oppilaita mainitsemaan esimerkkejä tiedosta, jota 
on ”mukavaa tietää”. (Mahdollisia vastauksia: urheilu-
tapahtumien tulokset, hauskat jutut tai kiinnostavat mutta 
toisarvoiset faktat.) Pyydä heitä sitten mainitsemaan esi-
merkkejä tiedosta, jota on ”tärkeää tietää”. (Mahdollisia 
vastauksia: matemaattiset kaavat, tärkeät historialliset 
tapahtumat tai merkittävät nykyiset tapahtumat.)

Tuo esiin, että kun me pyrimme korotukseen selesti-
sessä valtakunnassa, on sellaista tietoa, joka on ”välttä-
mätöntä tietää”. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 
MK Jaak. 4:4–12. Pyydä heitä lukiessaan merkitsemään 
opit, jotka ovat välttämättömiä tietää. Riittävän ajan 
kuluttua kehota heitä kertomaan, mitä oppeja he ovat 
merkinneet. Kysy heiltä, miksi heidän mielestään nuo 
opit ovat välttämättömiä.

•	 Mitä	jakeet 8	ja	10	opettavat	siitä,	kuinka	me	voimme	
oppia asiat, jotka meidän on välttämätöntä tietää?

Auta tarvittaessa oppilaita näkemään, kuinka hei-
dän kertomansa tiedot liittyvät Jeesuksen Kristuksen 
sovitukseen. Viittaa taululla olevaan piirrokseen, kun 
keskustelette seuraavista kysymyksistä:

•	 Miksi	mielestänne	tieto	sovituksesta	on	
 välttämätöntä?

•	 Mitä	saattaisi	seurata	siitä,	ettei	ymmärrä,	että	on	
välttämätöntä tietää Jeesuksen Kristuksen elämästä ja 
palvelutyöstä?

Jaakob kertoi ihmisistä, jotka eivät asettaneet tietoa 
Jeesuksesta Kristuksesta elämänsä keskipisteeksi. Lue 
MK Jaak. 4:14.

•	 Mitä	mielestänne	tarkoittaa	se,	että	katsoo	yli maalin?

Voit halutessasi antaa lisävalaistusta tähän ilmaukseen 
pyytämällä yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista 
apostolin koorumin jäsenen vanhin Neal A. Maxwellin 
lausunnon oppilaan kirjan sivulta 123.

•	 Millä	tavoin	ihmiset	tulevat	sokeiksi,	kun	he	katsovat	
yli maalin?

•	 Mikä	oli	Jaakobin	mukaan	maali,	jota	juutalaiset	eivät	
nähneet? (Ks. MK Jaak. 4:15.)

Kiinnitä Jeesuksen Kristuksen kuva taululla ole-
van piirroksen viereen. Vakuuta, että Vapahtaja ja 
Hänen sovitusuhrinsa ovat taivaallisen Isän suuren 
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onnensuunnitelman ydin. Pyydä oppilaita lukemaan 
MK Jaak. 4:15–16 ja ottamaan selville, mitä seuraa siitä, 
että katsoo ohi Jeesuksen Kristuksen ja Hänen evanke-
liuminsa keskeisten oppien.

Päätä oppiaihe lukemalla MK Jaak. 4:12.

•	 Millä	tavoin	me	voimme	puhua	Kristuksen	sovituk-
sesta? Mitä mielestänne tarkoittaa se, että saa täydelli-
sen tiedon Kristuksesta?

•	 Kuinka	teitä	on	siunattu,	kun	te	olette	keskittyneet	
Vapahtajaan ja Hänen sovituksensa voimaan?

Todista Jeesuksen Kristuksen sovituksesta, ellet ole jo 
tehnyt niin.



61

MK Jaakob 5–7

Johdanto
Jaakob tallensi Senosin vertauksen oliivipuista havain-
nollistaen Herran jatkuvaa pyrkimystä pelastaa Israelin 
huone (ks. MK Jaak. 5). Kun opetat tätä vertausta, voit 
tähdentää sitä, että Herra ojentaa ”käsiään kaiken päi-
vää” meidän pelastukseksemme (MK Jaak. 6:4).

Aikakirjansa lopussa Jaakob kertoo kohtaamisestaan 
Seremin, antikristuksen, kanssa. Kun oppilaasi näke-
vät, miten Jaakob kesti Seremin hyökkäykset ja paljasti 
Seremin petoksen, he voivat oppia erottamaan totuu-
den erheestä ja vahvistamaan itseään vääriä ajatuk-
sia vastaan.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Herra	ei	lopeta	koskaan	lunastavaa	työtään	(ks.	

MK Jaak. 5; 6:4–8).

•	 ”Kuinka	siunattuja	ovatkaan	ne,	jotka	ovat	tehneet	
uutterasti työtä hänen viinitarhassaan” (ks. MK Jaak. 
5:75; 6:1–3).

•	 Profeettojen	sanat	ja	Pyhän	Hengen	johdatus	auttavat	
meitä vastustamaan vääriä opetuksia (ks. MK Jaak. 7).

Opetusehdotuksia
MK Jaak. 5; 6:4–8. Herra ei lopeta koskaan 
lunastavaa työtään
Jotta voit opettaa tehokkaasti lukua MK Jaak. 5, sinun 
pitäisi perehtyä seuraaviin Mormonin kirjan jaeryhmiin, 
joissa kuvataan Herran toimia Hänen neljällä käyn-
nillään viinitarhassaan: jakeet 3–14, 15–28, 29–49 ja 
50–77. Valitse huolella jakeet, joista keskustelette. Kun 
valmistaudut, ennakoi parhaasi mukaan kysymyksiä, 
joita oppilaillasi kenties on. Käytä apuna taulukkoa ja 
selostusta oppilaan kirjan sivuilla 124–125. Muista, että 
vertauksilla voi olla monia merkityksiä. Sen johdosta 
oppilaat voivat nähdä muita merkityksiä niiden lisäksi, 
joita esität oppiaiheessa.

Selitä, että tässä oppiaiheessa oppilaat tutkivat profeetta 
Senosin vertausta oliivipuista ja keskustelevat siitä. 
Kehota oppilaita lukemaan itsekseen MK Jaak. 4:12–18.

•	 Miksi	Jaakob	näiden	jakeiden	mukaan	kertoi	tämän	
vertauksen kansalle? Minkä salaisuuden Jaakob sanoi 
ilmaisevansa?

Luku 16
MK Jaakob 5–7

Kun opetat lukua MK Jaak. 5, auta oppilaita näkemään 
Jumalan lakkaamattomat pyrkimykset lunastaa lap-
sensa. Käykää läpi kahdentoista apostolin koorumin 
jäsenen vanhin Jeffrey R. Hollandin lausunto oppilaan 
kirjan sivulla 125.

•	 Mikä	on	vanhin	Hollandin	mukaan	tämän	vertauk-
sen tarkoitus?

•	 Mitä	vanhin	Holland	auttaa	meitä	ymmärtämään	lunas-
tuksen työstä, kun hän vertauksessa viittaa monesti 
maan kääntämiseen, lannoittamiseen sekä puiden 
ravitsemiseen, leikkaamiseen ja oksastamiseen?

Kehota oppilaita silmäilemään kohtaa MK Jaak. 5:3–9 ja 
tunnistamaan vertauksessa käytettyjä vertauskuvia. Auta 
heitä ymmärtämään vertauskuvien merkitystä kehot-
tamalla heitä katsomaan oppilaan kirjan sivulla 125 
olevaa taulukkoa. Voit halutessasi tehdä taulukosta 
monisteen tai piirtoheitinkalvon, jota oppilaat voivat 
käyttää koko oppitunnin ajan.

Jaa oppilaat neljään ryhmään. Selitä, että kukin ryhmä 
tutkii jakeita, jotka kuvaavat Herran toimia Hänen 
käydessään viinitarhassa. Pyydä oppilaita ottamaan 
selville, miten Herra pyrki pelastamaan viinitarhansa ja 
mitä evankeliumin periaatteita he näistä pyrkimyksistä 
oppivat. Kirjoita taululle seuraavaa ja jätä tilaa, johon 
oppilaat voivat kirjoittaa vastauksensa:

Ryhmä 1

MK Jaak.	5:3–14

Ryhmä 2

MK Jaak.	5:15–28

Ryhmä 3

MK Jaak.	5:29–49

Ryhmä 4

MK	Jaak.	5:50–77

Kun ryhmillä on ollut aikaa tutkia saamiaan jakeita, 
pyydä yhtä henkilöä kustakin ryhmästä kirjoittamaan 
ryhmän löytämät asiat taululle.

Mikäli aikaa on, voisit halutessasi jatkaa keskustelua esit-
tämällä toisen tai molemmat seuraavista kysymyksistä:
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•	 Viinitarhan	herra	työskenteli	jatkuvasti	palvelijansa	
kanssa karsiakseen puuta, kääntääkseen maata ja 
ravitakseen puuta. Mitä tämä antaa ymmärtää siitä, 
kuinka Jeesus Kristus on mukana kansansa elämässä?

•	 Mitä	viinitarhan	herran	sanat	jakeissa 41	ja	47	kerto-
vat meille Herran tunteista kansaansa kohtaan?

Voisit halutessasi ottaa esiin muita jakeita, jotka havain-
nollistavat Herran rakkautta meitä kohtaan, kuten 
seuraavat:

”Minä leikkaan sen ja käännän maata sen ympäriltä ja 
ravitsen sitä, niin että se – – [ei] menehdy” (MK Jaak. 5:4).

”Tämän puun menettäminen surettaa minua” 
(MK Jaak. 5:7).

”Mitä me teemme puulle, jotta voisin jälleen säilyttää siitä 
hyvää hedelmää omaa itseäni varten?” (MK Jaak. 5:33.)

”Voidakseni jälleen iloita viinitarhani hedelmästä” 
(MK Jaak. 5:60).

Voit tuoda esiin, että jakeet 70–74 opettavat lähetystyön 
periaatteita viimeisinä aikoina:

 1. Maailman väkilukuun verrattuna lähetyssaarnaajien 
määrä on pieni (ks. jae 70).

 2. Me olemme mukana Herran työssä, ja Hän uurastaa 
meidän kanssamme (ks. jae 71).

 3. Työntekijät Herran valtakunnassa menestyvät 
ainoastaan silloin kun he oppivat noudattamaan 
Herran käskyjä kaikessa (ks. jae 72).

 4. Kun lähetyssaarnaajat lähtevät tekemään työtä, he 
löytävät monia uskollisia ihmisiä kautta maailman 
(ks. jae 73).

Kehota yhtä oppilasta lukemaan MK Jaak. 6:4–8.

•	 Mitä	evankeliumin	periaatteita	Jaakob	tähdensi	ope-
tettuaan Senosin vertauksen?

•	 Miten	tieto	siitä,	että	Herra	ojentaa	teille	”käsiään	
kaiken päivää” (MK Jaak. 6:4), syventää kiitollisuut-
tanne Häntä kohtaan?

Vaihtoehtona edellä esitetylle opetusehdotukselle voisit 
näyttää videoesityksen ”Vertaus oliivipuusta” (kesto 
14.33), joka on osio 7 julkaisussa Mormonin kirja 
– DVD-esitykset 1–19. Kun katsot ennakkoon tämän 
esityksen, tutustu opettajalle tarkoitettuun ohjeeseen 
julkaisussa Mormonin kirjan videoaineiston käyttöopas 
(varastonumero 34810 130; saatavana myös sivustolla 
www .ldsces .org).

MK Jaakob 5:75; 6:1–3. ”Kuinka siunattuja 
ovatkaan ne, jotka ovat tehneet uutterasti työtä 
hänen viinitarhassaan”
Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen MK Jaak. 5:75 ja 
6:1–3. Ehdota, että he miettivät siunauksia, joita Herran 
palvelijat voivat saada.

•	 Mitä	nämä	jakeet	opettavat	palvelijoista,	jotka	autta-
vat Herran viinitarhassa?

•	 Keitä	ovat	nykyään	Herran	palvelijat?	Kuinka	he	
”ravitsevat” ja ”leikkaavat”?

Lue presidentti Joseph Fielding Smithin (1876–1972), 
kirkon 10. presidentin, seuraava lausunto:

”[Senosin] merkittävä vertaus kuvaa sitä, kuinka 
oliivipuun oksat (israelilaiset) vietiin maailman 
(Herran viinitarhan) kaikkiin kolkkiin ja oksastet-
tiin villeihin oliivipuihin (pakanakansoihin). Siten 
he täyttävät Herran antaman lupauksen.

Nykyisin myöhempien aikojen pyhät menevät 
kaikkialle maailmaan viinitarhan palvelijoina 
kokoamaan tätä hedelmää ja panemaan sen varas-
toon Mestarin tulemisen aikaan asti.” (Answers to 
Gospel Questions, 5 osaa, 1957–1966, osa 4, s. 142.)

•	 Millä	tavoin	me	voimme	palvella	Herraa	tässä	viimei-
sessä kokoamisessa?

MK Jaak. 7. Profeettojen sanat ja Pyhän Hengen 
johdatus auttavat meitä vastustamaan vääriä 
opetuksia
Kirjoita ennen oppituntia taululle seuraavaa tai valmista 
siitä moniste jokaiselle oppilaalle.
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Serem ja hänen opetuksensa

(MK Jaak.	7:1–7)

•	 Kuinka	Jaakob	kuvaili Seremiä?

•	 Mikä	oli	Seremin	päätavoite?

•	 Kuinka	hyvin	Serem menestyi?

•	 Mitä	menetelmiä	tai	apuneuvoja	Serem	käytti	
eksyttäessään ihmisiä?

•	 Millä	tavoin	nämä	menetelmät	ovat	samankaltaisia	
kuin	ne,	joita	käytetään	meidän	aikanamme?

Jaakob paljastaa Seremin väärät opetukset

(MK Jaak.	7:5,	8–14)

•	 Kun	luet	tätä	kertomusta,	minkä	huomaat	autta-
neen	Jaakobia	tunnistamaan	Seremin	opetusten	
valheellisuuden,	vaikka	niin	monia	muita	ihmisiä	
eksytettiin?

•	 Kuinka	Jaakob	kykeni	saattamaan	Sere-
min häpeään?

Kehota oppilaita etsimään kysymyksiin vastauksia koh-
dasta MK Jaak. 7:1–14. Kun heillä on ollut aikaa tutkia 
kohtaa, kysy heiltä, kuinka he vastaisivat kysymyksiin.

Kehota oppilaita ottamaan esiin presidentti Ezra Taft 
Bensonin lausunto oppilaan kirjan sivulta 129. Pyydä 
yhtä oppilasta lukemaan se. Tämä lausunto on myös 
mukana olevan DVD-levyn raidalla A .

•	 Mistähän	syystä	meidän	pitää	tunnistaa	paholaisen	
pahat aikeet, toimet ja opit meidän aikanamme?

Kehota oppilaita ottamaan esille oppilaan kirjan 
sivuilta 129–130 presidentti Ezra Taft Bensonin lausunto 
siitä, kuinka voi välttää joutumasta petetyksi. Pyydä yhtä 
oppilasta lukemaan se. Kun oppilas lukee kolmesta 
ohjeesta, joita presidentti Benson kannusti meitä noudat-
tamaan, voit halutessasi tehdä niistä luettelon taululle:

	1.	Pyhät	kirjoitukset

	2.	Kirkon	myöhempien	aikojen	presidentit,	etenkin	
elävä	presidentti

	3.	Pyhä Henki

•	 Millä	tavoin	Jaakob	luotti	Pyhään	Henkeen	kohdates-
saan Seremin?

•	 Kuinka	Jaakob	kohdan	MK Jaak.	7:10–11	mukaan	
käytti pyhiä kirjoituksia Seremin kanssa?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan MK Jaak. 7:23. Pyydä 
sitten toista oppilasta lukemaan JS–M 37.

•	 Kuinka	pyhien	kirjoitusten	tutkiminen	auttaa	niin	
ettemme joudu eksytetyiksi?

•	 Mitä	me	voimme	tehdä	suojautuaksemme	oman	
aikamme vääriltä opetuksilta?

Todista Herran rakkaudesta ja huolenpidosta lap-
siaan kohtaan. Tähdennä sitä, että kun me luotamme 
Häneen, Hänen palvelijoihinsa, pyhiin kirjoituksiin ja 
Pyhään Henkeen, me voimme pysyä lähellä Häntä ja 
välttyä joutumasta eksytetyiksi.
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Johdanto
Oppilaasi kenties jo tuntevat kertomuksen siitä, kuinka 
Enos rukoili koko päivän ja koko yön. Voit auttaa heitä 
syventämään tätä kertomusta koskevaa ymmärrystään. 
Kun he lukevat kertomusta ja keskustelevat siitä, he 
voivat oppia, millaiset pyrkimykset ja asenteet voivat 
tehdä heidän rukouksistaan merkityksellisempiä. He 
voivat myös nähdä, kuinka sovituksen siunaukset vai-
kuttavat heidän elämäänsä.

Jaromin ja Omnin kirjat sekä Mormonin sanat kuvaavat 
sitä, kuinka jotkut nefiläiset kamppailivat, koska he 
päättivät olla noudattamatta profeettojen opetuksia. 
Kun opetat, voit auttaa oppilaitasi näkemään, kuinka 
Herraan ja Hänen profeettoihinsa luottaminen tuo rau-
haa jopa koettelemusten ja vastoinkäymisten aikoina.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Kun	me	saamme	anteeksi	syntimme	uskomalla	Kris-

tukseen ja käyttämällä Hänen sovituksensa paran-
tavaa voimaa, me haluamme auttaa muita saamaan 
pelastuksen (ks. En. 5–27).

•	 Joskus	johtohenkilöiden	on	varoitettava	ankarasti	
herättääkseen ihmisissä halun tehdä parannus (ks. 
En. 22–23; Jar. 10–12; Morm. s. 15–18).

•	 Uskollisia	pyhiä	tuetaan	ja	johdetaan	koettelemus-
ten ja vastoinkäymisten aikoina, kun he kuuntelevat 
profeettoja (ks. Omni 12–19).

•	 Herra	tietää	kaiken,	mikä	on	tuleva	(ks.	Morm. s.	1–9).

Opetusehdotuksia
En. 2–15. Rukous on hengellistä yhteydenpitoa 
Jumalan kanssa
Pyydä luokkaa kertomaan sinulle kaikki, mitä he tietä-
vät Enosista. Mahdollisia vastauksia:

 1. Hän oli Jaakobin poika, Lehin pojanpoika ja Nefin 
veljenpoika.

 2. Hän oli vanhurskas mies.

 3. Hän rukoili koko päivän ja yön.

 4. Herran ääni vakuutti hänelle, että hänen syntinsä oli 
anteeksiannettu.

 5. Hän rukoili muiden hyvinvoinnin puolesta.

Luku 17
Enos – Mormonin sanat

Jaa luokka pareihin. Pyydä pareja lukemaan En. 1–5 
ja etsimään yhdessä tekoja ja asenteita, jotka tekevät 
rukouksesta merkityksellisen. Kun aikaa on kulunut 
muutama minuutti, pyydä oppilaita kertomaan, mitä he 
ovat löytäneet.

Kirjoita oppilaiden vastaukset taululle. Kehota oppi-
laita kirjoittamaan itsekseen tämän keskustelun aikana 
periaatteita, jotka auttavat heitä parantamaan henkilö-
kohtaisia rukouksiaan. Voisit lisäoivallusten saamiseksi 
viitata vanhin Robert D. Halesin ja vanhin Neal A. 
Maxwellin lausuntoihin, jotka ovat oppilaan kirjan 
sivuilla 132–133.

En. 5–27. Kun me saamme anteeksi syntimme 
uskomalla Kristukseen ja käyttämällä Hänen 
sovituksensa parantavaa voimaa, me haluamme 
auttaa muita saamaan pelastuksen
Piirrä taululle seuraava kaavio:

Toivo	muiden	pelas-
tuksesta →

Syntiemme	anteeksi-
saaminen	sovituksen	
kautta

Kehota yhtä oppilasta lukemaan En. 5–8.

•	 Mikä	tunne	kertoi	Enosille,	että	hän	oli	kokenut	sovi-
tuksen puhdistavan voiman?

•	 Kuinka	me	voimme	tuntea	tämän	saman	voiman	
omassa elämässämme?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan En. 9–12.

•	 Mitä	Enos	ajatteli	sen	jälkeen	kun	hän	tunsi	saa-
neensa anteeksi sovituksen kautta?

•	 Mistähän	syystä	hän	alkoi	ajatella muita?

•	 Kuinka	tämä	kaava	saattaisi	auttaa meitä?

Selitä, että kun sovitus on puhdistanut ja muuttanut 
meidät, me olemme valmiimpia palvelemaan muita.

Kehota oppilaita kertomaan esimerkkejä ihmisistä, 
joiden elämä on osoitus siitä, että he haluavat muiden 
ihmisten hengellistä hyvinvointia. Haasta oppilaasi etsi-
mään henkilökohtaisia siunauksia käyttämällä sovituk-
sen voimaa ja auttamaan sitten muitakin saamaan nuo 
siunaukset.
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En. 22–23; Jar. 10–12; Morm. s. 15–18. Joskus 
johtohenkilöiden on varoitettava ankarasti 
herättääkseen ihmisissä halun tehdä parannus
Näytä muutamia kuvia varoituksista. (Niitä voivat olla 
liikennemerkit, varoitukset myrkyllisistä aineista jne.)

•	 Miksi	meillä	on	näitä	varoituksia?

•	 Mitä	saattaisi	seurata	siitä,	ettei	piittaa	varoituksesta?

Pyydä oppilaita lukemaan En. 22–23.

•	 Mitä	mielestänne	tarkoittaa	se,	että	on	uppiniskai-
nen? Mitä voimme tehdä muuttuaksemme, jos havait-
semme tämän asenteen itsessämme?

Pyydä oppilaita lukemaan Jar. 10–12.

•	 Mistähän	syystä	jotkut	johtajat	ja	opettajat	kykenevät	
pysymään uutterina ja pitkämielisinä silloinkin kun 
ihmiset torjuvat heidän sanomansa?

Pyydä oppilaita lukemaan Morm. s. 15–18.

•	 Mitä	tarkoittaa	se,	että	puhuu	Jumalan	sanaa	voimalla	
ja valtuudella? Miksi joskus on välttämätöntä puhua 
ankarasti?

•	 Mitä	selkeitä	varoituksia	johtajamme	ovat	anta-
neet meille?

•	 Kuinka	voimme	nähdä	ankarat	varoitukset	rakkau-
den osoituksina?

Kannusta oppilaita ottamaan vaari varoituksista, jotka 
tulevat profeetoilta, paikallisilta pappeusjohtajilta ja 
vanhemmilta, jotka toivovat heidän hyvinvointiaan.

Omni 12–19. Uskollisia pyhiä tuetaan ja joh
detaan koettelemusten ja vastoinkäymisten 
aikoina, kun he kuuntelevat profeettoja
Valmistele ennen oppituntia taululle seuraava harjoitus 
tai valmista siitä moniste jokaiselle oppilaalle:

	1.	Minkä	maan	Moosia	ja	hänen	
kansansa	löysivät?		 	 	

	2.	Mitä	sellaista	Moosialla	oli,	
mikä	sai	Sarahemlan	kan-
saan	kuuluvat,	jotka	olivat	
Mulekin	jälkeläisiä,	riemuit-
semaan?		 	 	

	3.	Mistä	Sarahemlan	kansa	oli	
tullut?		 	 	

	4.	Mitä	oli	tapahtunut	Sara-
hemlan	kansan	kielelle?		 	 	

	5.	Kenestä	tuli	sekä	nefiläisten	
että	Sarahemlan	kansan	
kuningas?		 	 	

	A.	SE	OLI	TURMEL-
TUNUT

	B.	 JERUSALE-
MISTA

	C.	 MOOSIASTA

	D.	 PRONSSILEVYT

	E.	 SARAHEMLAN

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Omni 12–19. 
Kehota heitä lukiessaan tekemään taululla tai monis-
teessaan oleva tehtävä yhdistämällä kysymyksiin oikea 
kirjain. Riittävän ajan kuluttua käy lyhyesti läpi oikeat 
vastaukset. (1–E, 2–D, 3–B, 4–A, 5–C.)

•	 Kuinka	uskollisia	pyhiä,	jotka	seurasivat	Moosiaa	
erämaahan, tuettiin ja johdettiin pois vaarasta?

•	 Kuinka	Moosian	kansan	saapuminen	pelasti	Sara-
hemlan kansan hengelliseltä sokeudelta?

•	 Kohdassa	1. Nefi	4:13	on	Herran	selitys	sille,	miksi	
Nefin piti tappaa Laban ja saada pronssilevyt. 
Kuinka tämä jae liittyy kohtaan Omni 14–17? (Koska 
Sarahemlan kansa ei ollut tuonut aikakirjoja muka-
naan, sen kieli oli turmeltunut ja se oli menettänyt 
uskonsa Jumalaan. Se oli kansa, joka oli vaipumassa 
ja hukkumassa epäuskoon. Se riemuitsi, kun se 
näki, että Moosian kansalla oli juutalaisten aikakirja 
 pronssilevyillä.)

Selitä, että kuuliaisuus profeetan neuvoille ei takaa 
vapautta kaikista elämän vaikeuksista. Profeettaa 
seuraamalla me voimme kuitenkin saada varmuuden 
siitä, että olemme turvallisimmalla polulla ja että meitä 
tuetaan koettelemuksissa.
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Lue luokan kanssa OL 21:4–6.

•	 Miksi	me	voimme	uskoa	profeetan	neuvoihin?

•	 Millä	tavoin	profeetan	neuvot	ovat	auttaneet	teitä	
selviytymään vaikeista hetkistä?

Omni 25–26. ”Uhratkaa koko sielunne uhriksi 
hänelle”
Pyydä oppilaita katsomaan Omnin kirjan tiivistelmästä, 
kuinka monta kirjoittajaa kirjoitti tähän kirjaan. Tuo 
esiin, että Amaleki, joka oli viides kirjoittaja, oli viimei-
nen, joka kirjoitti Nefin pieniin levyihin, ja hän kirjoitti 
yli puolet Omnin kirjasta (ks. Omni 12–30).

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Omni 25–26. 
Neuvo heitä alleviivaamaan erityisiä kehotuksia ja 
neuvoja, joita Amaleki antoi, tai tekemään niistä luet-
telo erilliselle paperille. Riittävän ajan kuluttua kehota 
oppilaita kertomaan, mitä he ovat löytäneet.

•	 Mikä	merkitys	on	mielestänne	sillä,	että	kutsua	
”tulla” toistetaan?

•	 Miten	teidän	mielestänne	tuleminen	Kristuksen	
luokse ja koko sielumme tarjoaminen uhriksi 
Hänelle liittyvät toisiinsa?

Lue presidentti Ezra Taft Bensonin (1899–1994), kirkon 
13. presidentin, seuraava lausunto:

”Jumala rakastaa meitä. Hän tarkkailee meitä. Hän 
haluaa meidän onnistuvan. Jonakin päivänä me 
saamme tietää, ettei Hän ole jättänyt mitään teke-
mättä meidän iankaikkisen hyvinvointimme puo-
lesta. – – Nyt meidän on aika näyttää, mihin me 
pystymme – millaisen elämän ja millaisia uhrauk-
sia voimme päivittäin, tunneittain ja hetkittäin 
antaa Jumalalle. Jos me annamme kaikkemme, me 
saamme Hänen kaikkensa siitä, mikä on kaikkein 
suurinta.” (”Jeesus Kristus – lahjat ja odotukset”, 
Valkeus, joulukuu 1987, s. 5.)

Miksi meidän täytyy tarjota koko sielumme saadak-
semme pelastuksen siunaukset?

Pyydä oppilaita miettimään itsekseen, mitä he voivat 
tällä viikolla uhrata tullakseen täydellisemmin Jumalan 
luokse. Todista siunauksista, jotka koituvat siitä, että 
otamme vastaan Herran kutsun tulla Hänen luokseen.

Morm. s. 1–9. Herra tietää kaiken, mikä on 
tuleva
Kehota oppilaita selvittämään, milloin Omnin kirja ja 
Mormonin sanat on kirjoitettu, ja panemaan merkille 
ero näiden ajankohtien välillä. Selitä, että Mormonin 
sanoissa Mormon kommentoi sitä kokoelmaa, jonka 
hän laati kansansa pyhistä aikakirjoista.

Pyydä muutamia oppilaita lukemaan Morm. s. 1–9 niin, 
että kukin lukee jakeen tai kaksi.

•	 Mitä	Mormon	tunsi,	että	hänen	pitää	tehdä	löytämil-
lään pienillä levyillä? Miksi?

•	 Mikä	tapahtuma	kirkon	historiassa	havainnollistaa	
sitä, miksi Herra innoitti Mormonia lisäämään tämän 
aikakirjan tähän kohtaan?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan luvun OL 10 johdanto.

•	 Kuinka	se,	että	Mormon	otti	mukaan	Nefin	pienet	
levyt, suojeli Joseph Smithiä ja Mormonin kirjaa? 
Kuinka meitä on siunattu sen vuoksi, että Mormon 
otti mukaan nämä levyt?

Kannusta oppilaita korostamaan kohdan Morm. s. 7 
sanat ”Herra tietää kaiken, mikä on tuleva”.

•	 Kuinka	tämä	auttaa	teitä	tietämään,	että	Herra	
tietää kaiken? Kuinka tämä ymmärrys voi vaikuttaa 
uskoomme Herraan ja Hänen suunnitelmaansa meitä 
kutakin varten?

Viittaa vanhin Neal A. Maxwellin lausuntoon oppilaan 
kirjan sivulla 137.

Kehota oppilaita kertomaan kokemuksista, jotka ovat 
auttaneet heitä huomaamaan sen, että taivaallinen Isä 
on tietoinen heidän tulevista tarpeistaan. Voit myös 
halutessasi kertoa omia ajatuksiasi siitä, kuinka olet 
nähnyt Jumalan ennalta tietämisen toimivan omassa 
elämässäsi.
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Johdanto
Monien vuosien ajan Sarahemlan kansaa, joka tul-
tiin tuntemaan nefiläisinä, johti vanhurskas kuningas 
nimeltä Benjamin. Tultuaan vanhaksi kuningas Ben-
jamin neuvoi poikaansa Moosiaa kokoamaan kansan 
yhteen. Hän sanoi, että viimeisessä saarnassaan hän 
nimittäisi uuden kuninkaan. Hän antaisi kansalle 
myös ”nimen, jota ei koskaan [pyyhittäisi] pois, paitsi 
rikkomuksen tähden” (Moosia 1:12). Varhaisessa 
vaiheessa saarnaansa kuningas Benjamin julisti, että 
hänen poikansa Moosia tulisi olemaan kansan kunin-
gas. Koko saarnansa ajan hän todisti Vapahtajasta 
valmistaen ihmisiä ottamaan vastaan nimen, jonka hän 
antaisi heille.

Seuraava aineisto keskittyy kuningas Benjaminin todis-
tukseen Vapahtajasta, kuten se on tallennettu lukuihin 
Moosia 2–3. Se tarjoaa sinulle tilaisuuden muistuttaa 
oppilaita pelastuksen siunauksista, jotka saadaan Jee-
suksen Kristuksen ja sovituksen ansiosta. Voit auttaa 
heitä näkemään, kuinka sovitus voittaa lankeemuksen 
seuraukset ja kompensoi kuolevaisuuden heikkoudet 
sekä kuinka nöyryys ja kiitollisuus ovat välttämättömiä 
pyrkiessämme pitämään liittomme Jumalan kanssa. 
Kun seuraavan kerran kokoonnut oppilaiden kanssa, 
keskustelette luvuista Moosia 4–6, joissa kuningas 
Benjamin antaa kansalleen lupaamansa nimen.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Me	olemme	Jumalan	edessä	vastuullisia	siitä,	kuinka	

me palvelemme muita (ks. Moosia 2:1–18).

•	 Me	olemme	ikuisesti	velkaa	Jumalalle	(ks.	Moosia	
2:19–41).

•	 Pelastus	tulee	vain	Jeesuksen	Kristuksen	kautta	
(ks. Moosia 3).

Opetusehdotuksia
Morm. s. 12–18; Moosia 1. Kuningas Benjamin 
oli vanhurskas johtaja
Näytä kuvaa kuningas Benjaminista tornissaan. (Voit 
käyttää Evankeliumiaiheisen kuvakirjan, 2009, kuvaa 
nro 74 tai sivulla 70 olevaa kuvaa.) Pyydä oppilaita 
kertomaan, mitä kuvan tapahtuma esittää.

Tuo esiin, että kohdassa Morm. s. 12–18 ja luvussa 
Moosia 1 on taustatietoa kuningas Benjaminin 
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puheesta. Käykää näitä taustatietoja läpi siten, että pyy-
dät jokaista oppilasta kirjoittamaan paperille numerot 
1–5. Lue sitten viisi jäljempänä olevaa väitettä mutta 
älä suluissa olevia tietoja. Pyydä oppilaita kirjoitta-
maan kunkin väitteen kohdalle joko Oikein tai Väärin. 
Kun oppilaat ovat kirjoittaneet vastauksensa, pyydä 
heitä lukemaan vastaavat pyhien kirjoitusten kohdat 
ja keskustelemaan sitten siitä, onko kukin väite oikein 
vai väärin.

 1. Kuningas Benjamin taisteli Labanin miekalla lama-
nilaisia vastaan. (Oikein; ks. Morm. s. 13; ks. myös 
Omni 24.)

 2. Koko kansa rakasti kuningas Benjaminia ja otti vas-
taan hänen neuvonsa koko hänen hallituskautensa 
ajan. (Väärin; ks. Morm. s. 16; ks. kuitenkin myös 
Moosia 1:1.)

 3. Kuningas Benjamin vakiinnutti vanhurskauden nefi-
läisten keskuuteen yksin. (Väärin; ks. Morm. s. 17–18.)

 4. Kuningas Benjamin opetti pojilleen isiensä kielen, 
jotta he voisivat tutkia pyhiä kirjoituksia ja tietää 
Jumalan salaisuudet. (Oikein; ks. Moosia 1:2–4.)

 5. Poliittisten ja hengellisten syiden vuoksi kuningas 
Benjamin kutsui kansan koolle kuulemaan häntä. 
(Oikein; ks. Moosia 1:10–11.)

Selitä, että kun me tiedämme, kuinka kuningas Benja-
min vakiinnutti rauhan ja vanhurskauden, me opimme 
arvostamaan enemmän hänen opetustensa ja todistuk-
sensa syvällisyyttä.

Moosia 2:1–18. Me olemme Jumalan edessä vas
tuullisia siitä, kuinka me palvelemme muita
Selitä, että nefiläiset kokoontuivat Sarahemlassa temp-
pelin ulkopuolelle kuulemaan kuningas Benjaminin 
puhetta. He pystyttivät telttansa niin, että niiden ovi-
aukko oli temppeliin päin, jotta he kuulisivat Benja-
minin sanat. Kuningas pyysi, että rakennettaisiin torni, 
jotta useammat ihmiset voisivat kuulla häntä. Hän pyysi 
myös, että hänen sanansa kirjoitettaisiin muistiin niitä 
ihmisiä varten, jotka olivat silti liian kaukana kuullak-
seen. (Ks. Moosia 2:1–8.)

Kirjoita taululle Me olemme Jumalan edessä vastuullisia 
siitä, kuinka me palvelemme muita.
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Lue oppilaiden kanssa Moosia 2:9–18. Voit halutessasi 
kiinnittää erityistä huomiota jakeeseen Moosia 2:17   . 
Pyydä oppilaita panemaan merkille asioita, jotka 
osoittivat, että kuningas Benjamin uskoi meidän olevan 
vastuussa siitä, että palvelemme muita.

•	 Mitä	syitä	kuningas	Benjamin	esitti	palvelemiselleen?

•	 Millä	tavoin	teistä	on	tuntunut,	että	kun	olette	palvel-
leet muita, olette samalla palvelleet myös Herraa?

Esitä ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen pre-
sidentti Marion G. Romneyn (1897–1988) seuraava 
lausunto (saatavana myös mukana olevan DVD-levyn 
raidalla A ):

”[Vain] palvelemalla ja kohottamalla toisia – – 
voimme kokea totista ja kestävää onnea. Palve-
leminen ei ole taakka, jota pitää kestää täällä 
maan päällä, jotta voisi ansaita oikeuden asua 
selestisessä valtakunnassa. Palveleminen on se 
lanka, josta kudotaan korotettu elämä selestisessä 
valtakunnassa.

Kun tiedämme, että juuri palveleminen antaa 
taivaalliselle Isällemme täyttymyksen, ja kun tie-
dämme, että haluamme olla siellä, missä Hän on, 
ja olla sellaisia kuin Hän on, niin miksi meitä pitää 
käskeä palvelemaan toisiamme? Oi sitä kirkkau-
den päivää, kun kaikki tämä tapahtuu luonnos-
taan, koska sydämemme on puhdas. Silloin meitä 
ei tarvitse käskeä, koska olemme itse kokeneet, 
että olemme todella onnellisia vain, kun palve-
lemme epäitsekkäästi.” (Ks. ”Omavaraisuuden 
selestinen luonne”, Valkeus, huhtikuu 1983, s. 6.)

•	 Miettikää	jotakin	tilannetta,	jolloin	noudatitte	innoi-
tusta palvella jotakuta. Miltä teistä tuntui, kun toi-
mitte tämän innoituksen mukaan?

•	 Pohtikaa	presidentti	Romneyn	ajatusta,	että	me	
”olemme todella onnellisia vain, kun palvelemme 
epäitsekkäästi”. Miksi tämä teidän mielestänne pitää 
paikkansa?

Moosia 2:19–41. Me olemme ikuisesti velkaa 
Jumalalle
Kehota oppilaita kirjoittamaan paperille viisi tai kuusi 
saamaansa siunausta, joista he ovat erityisen kiitollisia. 
Kun oppilaat ovat kirjoittaneet luettelonsa, kehota heitä 
lukemaan itsekseen Moosia 2:19–24. Pyydä heitä lukies-
saan panemaan merkille, onko heidän luettelossaan 
mitään, mistä meidän pitäisi kuningas Benjaminin mie-
lestä olla kiitollisia. Kehota kutakin oppilasta keskustele-
maan jonkun toisen oppilaan kanssa siitä, mistä meidän 
pitäisi näiden jakeiden perusteella olla kiitollisia.

•	 Millä	tavoin	me	voimme	osoittaa	kiitollisuu-
temme Herralle?

Pyydä oppilaita tarkastelemaan jaetta 22 ja etsimään 
luvattuja siunauksia. Kysy heiltä, mitä Herra vaatii 
meiltä, jotta voimme saada nuo siunaukset.

•	 Mitä	siunauksia	te	olette	saaneet	tai	perheenne	on	
saanut siksi, että olette olleet kuuliaisia käskyille?

Tuo luokkaan jokin esine, jonka pinnalla on selvästi 
pölyä. Pyyhkäise sormellasi esineen pintaa ja näytä 
sitten sormeasi luokalle.

•	 Kumpi	on	arvokkaampi	–	sormessani	oleva	pöly	
vai minä?

Kun oppilaat keskustelevat tästä kysymyksestä, kehota 
jotakuta lukemaan Moosia 2:25–26. Pyydä oppilaita 
selittämään, mitä he arvelevat Benjaminin tarkoittaneen 
sanoessaan, etteivät hän ja hänen kansansa olleet ”edes 
sen veroisia kuin maan tomu”.

Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet:

Moosia	2:25–26

Ps.	8:4–10

Anna oppilaille aikaa lukea ja merkitä nämä kohdat. 
Tuo esiin, että ensimmäisessä näistä kohdista sanotaan, 
ettemme ole ”edes sen veroisia kuin maan tomu”, kun 
taas toisessa sanotaan, että olemme lähes Jumalan kal-
taisia olentoja.

•	 Missä	mielessä	kumpikin	väite	on totta?
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Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Moosia 2:34. Kehota 
kaikkia oppilaita panemaan merkille ilmaisu, joka opet-
taa meille jotakin suhteestamme taivaalliseen Isään.

•	 Mitä	tarkoittaa	se,	että	on	velkaa	jollekulle?

•	 Mitä	Jumala	on	antanut meille?

•	 Miksi	teidän	on	tärkeää	muistaa,	että	olette	ikuisesti	
velkaa Herralle?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Moosia 2:36–41. Kehota 
luokkaa seuraamaan mukana ja panemaan merkille, 
kuinka ne ihmiset, jotka pitävät Jumalan käskyt, eroavat 
niistä, jotka eivät pidä käskyjä.

•	 Mitä	näiden	jakeiden	mukaan	tulee	tapahtumaan	niille,	
jotka eivät noudata käskyjä eivätkä tee parannusta?

•	 Mitä	siunauksia	näiden	jakeiden	mukaan	koituu	
niille, jotka pitävät käskyt?

•	 Kuinka	kiitollisuus	taivaalliselle	Isälle	voi	auttaa	meitä	
olemaan kuuliaisia Hänen käskyilleen? Kuinka kiittä-
mättömyys voi johtaa siihen, ettei ole kuuliainen?

Kannusta oppilaita pohtimaan, kuinka suuressa velassa 
he ovat Jumalalle.

Moosia 3. Pelastus tulee vain Jeesuksen Kristuk
sen kautta
Esitä ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen presi-
dentti Henry B. Eyringin seuraava lausunto:

”Se, mitä meidän tulee tehdä, on uskoa [ Jeesuk-
seen Kristukseen] ja rakastaa Häntä. Meidän tulee 
tietää, että Hän elää ja kuka Hän on. Kun sen tie-
dämme, silloin me rakastamme Häntä.” (”Lapsen 
kaltainen”, Liahona, toukokuu 2006, s. 16.)

•	 Miksi	me	rakastamme	Vapahtajaa	enemmän,	kun	me	
tiedämme, kuka Hän on?

Selitä, että luku Moosia 3 sisältää sanat, jotka enkeli 
puhui kuningas Benjaminille. Auta oppilaita näkemään, 
että ilmoituksen välityksellä nefiläiset saivat tietää 

tärkeitä yksityiskohtia Vapahtajan elämästä ja Hänen 
palvelutyönsä tarkoituksesta yli sata vuotta ennen 
Hänen syntymäänsä. Samalla tavoin me yli kaksituhatta 
vuotta myöhemmin voimme ilmoituksen hengessä 
tietää enkelin sanoman olevan totta. Hengen todistuk-
sen välityksellä me opimme tuntemaan Vapahtajan ja 
rakastamaan Häntä saaden vahvemman uskon Häneen.

Jaa luokka viiteen ryhmään. Anna kullekin ryhmälle 
yksi seuraavista Moosian kirjan kohdista:

Moosia 3:5–9

Moosia 3:10–13

Moosia 3:14–18

Moosia 3:19–22 (huomaa, että jae 19 on pyhien kirjoi-
tusten hallittava kohta   )

Moosia 3:23–27

Kun ryhmät tutkivat heille annettuja Moosian kirjan 
jakeita, pyydä heitä etsimään profetioita Vapahtajan 
palvelutyöstä ja sovituksesta sekä selityksiä sille, miten 
pelastus on saatavissa Kristuksen nimen kautta. Kun 
oppilailla on ollut aikaa keskustella havainnoistaan ryh-
mänsä kanssa, pyydä heitä raportoimaan koko luokalle.

Oppilaiden tarpeiden mukaan voit halutessasi esittää 
joitakin seuraavista kysymyksistä:

•	 Miksi	–	sen	perusteella,	mitä	olette	lukeneet	tästä	
luvusta – pelastus on mahdollinen vain Jeesuksen 
Kristuksen kautta?

•	 Lue	oppilaan	kirjan	sivulta 142	selitys	ilmaisulle	
”luonnollinen ihminen”. Miksi usko Kristukseen ja 
Hänen sovitukseensa on meille ainoa tapa voittaa 
luonnollinen ihminen ja tulla pyhäksi?

•	 Jakeessa 19	meille	sanotaan,	että	meidän	pitää	tulla	
lapsen kaltaiseksi. Mitä se merkitsee teille?

•	 Kuinka	tämä	luku	todistaa	siitä,	että	me	tarvitsemme	
Jeesusta Kristusta?

Kehota oppilaita todistamaan sovituksen siunauksista. 
Voit myös lausua oman todistuksesi.
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Johdanto
Kun kuningas Benjamin oli selostanut enkelin sano-
man, joka koski meidän langennutta luontoamme ja 
sitä, että tarvitsemme Vapahtajaa, ihmiset lankesivat 
maahan ja rukoilivat lunastusta Jeesuksen Kristuksen 
sovituksen kautta. Kun väkijoukko näin oli nöyryyden 
tilassa, kuningas Benjamin päätti saarnansa opetta-
malla heille, kuinka he voivat saada ja säilyttää syntien 
anteeksiannon ja elää jatkuvasti Kristuksen lapsina 
(ks. Moosia 5:7). Kuningas Benjaminin saarna tarjoaa 
erinomaisen mahdollisuuden auttaa oppilaita ymmär-
tämään, kuinka he voivat käyttää Kristuksen sovitusta 
elämässään. Nefiläisten tavoin me voimme tunnustaa 
kuolevaisuuden heikkoutemme, tehdä parannuksen ja 
ottaa päällemme Jeesuksen Kristuksen nimen tekemällä 
liittoja ja pitämällä ne.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Kristuksen	sovitusveren	vastaanottaminen	tuo	syn-

tien anteeksiannon (ks. Moosia 4:1–8).

•	 Kristuksen	sovitusveren	vastaanottaminen	johtaa	
Kristuksen kaltaiseen elämään (ks. Moosia 4:9–30).

•	 Uskon	avulla	koemme	sydämenmuutoksen	ja	
otamme päällemme Jeesuksen Kristuksen nimen 
(ks. Moosia 5).

•	 Näkijä	on	suureksi	hyödyksi	kanssaihmisilleen	
(ks. Moosia 8:13–18).

Opetusehdotuksia
Moosia 4:1–8. Kristuksen sovitusveren vastaan
ottaminen tuo syntien anteeksiannon
Kehota yhtä oppilasta lukemaan Moosia 4:1. Pyydä 
sitten oppilaita muistelemaan jotakin kokemusta, joka 
kosketti syvästi heidän sisintään ja sai heidät tuntemaan 
Hengen voiman.

•	 Mitä	opitte	tuosta	kokemuksesta?

•	 Kuinka	tuo	kokemus	on	vaikuttanut teihin?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Moosia 4:2. Pyydä 
oppilaita kuvailemaan omin sanoin, mitä kuningas 
Benjaminin kansa koki.

•	 Mitä	ihmiset	rukoilivat?
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Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Moosia 4:3 ja otta-
maan selville, mitä uskon rukous sai aikaan nefiläisissä. 
Pyydä sitten oppilaita kertomaan, mitä he saivat selville.

Kehota oppilaita tekemään yhteenveto kohtien Moosia 
4:2 ja Moosia 4:3 välisestä syy–seuraus-suhteesta. Voit 
ohjata heidän keskusteluaan auttamalla heitä täydentä-
mään taululle seuraavan kaavion. Aloita kirjoittamalla 
pyhien kirjoitusten viitteet ja piirtämällä nuoli. Kehota 
sitten yhtä oppilasta kirjoittamaan, mitä ihmiset tekivät 
(ks. Moosia 4:2) ja mitä siunauksia he sen johdosta saivat 
(ks. Moosia 4:3). Seuraavat suluissa olevat toteamukset 
ovat esimerkkejä siitä, mitä oppilaat saattaisivat kirjoittaa.

Moosia 4:2 Moosia 4:3

(Kun	näemme	
itsemme	lihallisessa	
tilassamme,	rukoi-
lemme	anteeksiantoa	
ja	osoitamme	uskoa	
Kristukseen…)

→

(saamme	Herran	
Hengen,	joka	tuo	iloa,	
syntien	anteeksian-
non	ja	omantunnon-
rauhaa.)

Moosia 4:9–30. Kristuksen sovitusveren vastaan
ottaminen johtaa Kristuksen kaltaiseen elämään
Jaa luokka pareihin tai pieniin ryhmiin. Pyydä ryhmiä 
käymään yhdessä läpi Moosia 4:12–30. Kehota heitä 
merkitsemään tai kirjoittamaan muistiin asenteita ja 
ominaisuuksia, jotka Benjamin yhdistää tyypillisiin 
Jeesuksen Kristuksen tosi seuraajiin.

Riittävän ajan kuluttua kehota oppilaita kertomaan, mitä 
he ovat tutkiessaan saaneet selville. Koska tähän toimin-
taan kuluu useita minuutteja, sinun tulee rajoittaa niiden 
vastausten lukumäärää, jotka valitset keskusteltavaksi.

Voisit auttaa oppilaita soveltamaan oppimaansa esit-
tämällä toisen seuraavista kysymyksistä, kun kukin 
asenne tai ominaisuus mainitaan:

•	 Miten	tämä	asenne	(tai	ominaisuus)	voi	muuttaa	
elämäänne?

•	 Milloin	olette	nähneet	esimerkkejä	tästä	asenteesta	
(tai ominaisuudesta)? Kuinka se vaikutti teihin tai 
johonkuhun muuhun?

Kannusta oppilaita pohtimaan tapoja, joilla he voivat 
kehittää kutakin asennetta tai ominaisuutta elämässään.
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Kehota yhtä oppilasta lukemaan Moosia 4:30   . 
Pyydä sitten oppilaita tekemään yhteenveto oppi-
aiheen tästä osuudesta katsomalla uudelleen jakeen 30 
varoitusta.

Moosia 5. Uskon avulla koemme sydämen
muutoksen ja otamme päällemme Jeesuksen 
Kristuksen nimen
Pyydä oppilaita kuvailemaan tuntemiaan ihmisiä, jotka 
ovat kokeneet kääntymisen evankeliumiin. Kuinka 
evankeliumi on muuttanut noita ihmisiä?

Selitä, että kuningas Benjaminin kansan kohdalla 
tapahtui ihmeellinen kääntyminen. Pyydä yhtä oppi-
lasta lukemaan Moosia 5:1–2.

•	 Mitä	siunauksia	kuningas	Benjaminin	kansa	sai	
Herran Hengen välityksellä? (He tunsivat Benjaminin 
sanojen olevan totta, he kokivat sydämenmuutoksen 
eikä heillä ollut enää halua tehdä pahaa.)

Lue presidentti Ezra Taft Bensonin (1899–1994), kirkon 
13. presidentin, seuraava lausunto. Kehota oppilaita 
panemaan merkille, mitä lisänäkemystä siinä annetaan 
sydämenmuutoksen kokemisesta.

”Kristuksen kaltaiseksi tuleminen on koko elämän 
kestävä pyrkimys, ja hyvin usein siihen liittyvä kasvu 
ja muutos on hidasta, miltei huomaamatonta. – –

Todelliseen parannukseen liittyy sydämen muutos, 
ei pelkästään käyttäytymisen muutos. – – Useim-
miten parannukseen ei liity sensaatiomaisia tai 
dramaattisia muutoksia, vaan se on pikemminkin 
vaiheittaista, vakaata ja johdonmukaista etenemistä 
kohti Jumalan kaltaisuutta.” (Ks. ”Voimallinen 
sydämen muutos”, Valkeus, maaliskuu 1990, s. 7.)

•	 Miksi	me	tarvitsemme	sydämen	muutosta	emmekä	
vain käyttäytymisen muutosta?

•	 Kuinka	olette	havainneet,	että	kääntyminen	evanke-
liumiin on vakaata ja johdonmukaista paremmaksi 
muuttumista?

Tee yhteenveto tästä voimallisesta muutoksesta pyytä-
mällä yhtä oppilasta lukemaan Moosia 5:2–5.

•	 Mitä	seurauksia	tällä	voimallisella	muutoksella	on	
näiden jakeiden mukaan?

•	 Millä	tavoin	kääntyminen	evankeliumiin	valmistaa	
meitä tekemään liittoja Jumalan kanssa ja pitä-
mään ne?

Kirjoita ennen oppituntia taululle, julisteeseen tai 
monisteeseen seuraava pyhien kirjoitusten viite ja 
seuraavat kysymykset. Kehota oppilaita lukemaan tämä 
kohta itsekseen ja kirjoittamaan paperille vastaukset 
kysymyksiin.

Moosia 5:7–12

•	 Mikä	nimi	kansalle	annettiin?

•	 Kuinka	me	otamme	tämän	nimen	päällemme?

•	 Minne	nimen	tulisi	olla	kirjoitettuna?

•	 Mikä	voi	aiheuttaa	sen,	että	joku	menettää	
tämän nimen?

•	 Mitä	muuta	meidän	on	nimen	lisäksi	tunnettava?

Kun oppilaat ovat kirjoittaneet vastauksensa, käykää ne 
läpi yhdessä luokkana.

Kehota oppilaita lukemaan vanhin Dallin H. Oaksin 
lausunto oppilaan kirjan sivulta 147 (saatavana myös 
mukana olevan DVD-levyn raidalla A ).

•	 Mitä	teidän	mielestänne	tarkoittaa	Kristuksen	nimen	
päällenne ottaminen?

•	 Mitä	me	voimme	joka	päivä	tehdä,	jotta	säilyttäi-
simme Kristuksen nimen kirjoitettuna sydämeemme?

Kannusta oppilaita elämään niin, että ihmiset näkevät 
heidän teoistaan ja kasvoistaan, että he ovat ottaneet 
päälleen Kristuksen nimen ja tulleet Hänen pojikseen ja 
tyttärikseen.

Moosia 8:13–18. Näkijä on suureksi hyödyksi 
kanssaihmisilleen
Voit auttaa oppilaita ymmärtämään luvun Moosia 8 
historiallista taustaa, kun aloitat kertaamalla kohdassa 
Omni 27–30 kuvatut tapahtumat. Selitä, että näissä 
jakeissa mainittu ihmisryhmä asettui lopulta Lehi-Nefin 
maahan, ”perintömaahansa”, mutta lamanilaiset valloitti-
vat heidät. Selitä sitten, että noin 80 vuotta myöhemmin 
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kuningas Moosia salli 16 miehen ryhmän, jota johti 
Ammon-niminen mies, lähteä Sarahemlan maasta etsi-
mään näitä ihmisiä. Ammon ja hänen ryhmänsä löysivät 
nämä ihmiset, joita johti kuningas nimeltä Limhi. Pyydä 
oppilaita lukemaan lukujen Moosia 7–8 tiivistelmät. 
Selitä, että keskustellessaan kuningas Limhin kanssa 
Ammon sanoi, että kuningas Moosia oli näkijä.

Tuo esiin, että ainakin neljä kertaa joka vuosi – kah-
dessa yleiskonferenssissa, yhdessä vaarnakonferenssissa 
ja yhdessä seurakuntakonferenssissa – me kohotamme 
kätemme ja vakuutamme hyväksyvämme kirkon presi-
dentin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksensaajaksi. Kir-
joita taululle sanat profeetta ja näkijä. Pyydä oppilaita 
lukemaan Moosia 8:13–18, oppilaan kirjan sivut 149–150 
sekä Pyhien kirjoitusten oppaan hakusana-artikkelit 
”Profeetta” ja ”Näkijä” sekä etsimään niistä kuvauksia 
profeetasta ja näkijästä. Voit halutessasi pyytää oppilaita 
kirjoittamaan muistiin sen, mitä he oppivat.

•	 Mikä	on	näkijän tehtävä?

•	 Mitä	siunauksia	me	voimme	saada	seuraa-
malla  näkijää?

Selitä, että todistuksemme näkijästä vahvistuu, kun 
sellaiset tapahtumat tai olosuhteet toteutuvat, jotka 
osoittavat hänen toimineen näkijänä. Kehota oppilaita 
ottamaan esiin luku OL 89.

•	 Mitä	tämä	luku	käsittelee?

•	 Mitä	maailma	Joseph	Smithin	elinaikana	tiesi	tupa-
kan ja alkoholin vahingollisista vaikutuksista?

•	 Kuinka	nykyajan	tietämys	näistä	vahingollisista	vaiku-
tuksista lisää luottamustanne Joseph Smithiin näkijänä?

Kehota oppilaita pohtimaan seuraavaa nykyajan näki-
jöiden antamaa varoitusta:

”Älä osallistu sellaiseen ajanvietteeseen, jossa 
moraalittomuutta tai väkivaltaista käyttäytymistä 
pidetään jollakin tavoin hyväksyttävänä” (Nuorten 
voimaksi, kirjanen, 2002, s. 17).

Voit myös halutessasi tuoda esiin muita elävien profeet-
tojen antamia varoituksia.

•	 Mitkä	näkijän	neuvot	ovat	tuoneet	teille	entistä	suu-
rempaa onnea?

Selitä, että jokainen näkijä on ”vartija tornissa”, joka 
varoittaa meitä, koska hän on ”nähnyt vihollisen tämän 
ollessa vielä kaukana” (ks. OL 101:54). Me osoitamme 
uskomme, kun otamme vaarin tällaisista varoituksista. 
Todista siunauksista, joita saamme, kun meitä johta-
vat näkijät.
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Johdanto
Vaikka nämä Mormonin kirjan luvut sisältävät monia 
kiinnostavia ja opettavaisia kertomuksia, opillisesti kes-
keiset opetukset ovat kertomuksessa Abinadin palvelu-
työstä. Oppilaat saattavat tuntea kertomuksen Abinadin 
marttyyrikuolemasta. Voit auttaa heitä ymmärtämään 
paremmin hänen palvelutyötään ja sanomaansa. Voit 
auttaa heitä ymmärtämään profeetan tehtävää, profeet-
tojen kuuntelemisen tärkeyttä ja Jeesuksen Kristuksen 
jumalallisuutta. Voit auttaa heitä ymmärtämään, että 
Abinadi oli valmis kuolemaan puolustaen todistustaan 
Vapahtajasta, koska hän oli ollut halukas elämään 
tämän todistuksensa mukaan. Oppiessaan lisää Abina-
din esimerkistä he voivat vahvistaa sitoumustaan olla 
kuuliaisia, uskollisia ja rohkeita.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Profeetat	kutsuvat	jumalattomia	parannukseen	

(ks. Moosia 11–12).

•	 Jumala	itse	tulee	tekemään	sovitustyön	ja	lunasta-
maan kansansa (ks. Moosia 13–16).

•	 Joskus	vanhurskaat	kärsivät	siksi,	että	heillä	on	todis-
tus Jeesuksesta Kristuksesta (ks. Moosia 17).

Opetusehdotuksia
Moosia 9–17. Historiallinen katsaus
Voit esittää oppilaille historiallisen katsauksen lukuihin 
Moosia 9–17 käyttämällä jompaakumpaa seuraavista 
ehdotuksista:

 1. Anna yhdelle oppilaalle hyvissä ajoin ennen oppi-
tuntia tämän luvun lopussa oleva moniste. Pyydä 
häntä tutkimaan lukuja Moosia 9–10 ja valmistamaan 
oppitunnin aloitukseksi 3–5 minuutin esitys Senifin 
kertomuksesta.

 2. Jos päätät jättää pois oppilaan esityksen, aloita oppi-
aihe pyytämällä oppilaita katsomaan luvun Moosia 
9 tiivistelmässä (tai sivun alalaidassa) olevaa vuosi-
lukua ja luvun Moosia 8 tiivistelmässä (tai sivun ala-
laidassa) olevaa vuosilukua. Tuo esiin, että lukujen 
Moosia 8 ja Moosia 9 välissä kertomus palaa ajassa 
taaksepäin noin 80 vuotta. Kertomus luvussa Moosia 
9 alkaa noin 200 eKr. Senifin kertoessa tapahtumista, 
jotka on aiemmin tallennettu kohtaan Omni 27–30. 
Moosian kirjan luvuissa 9–24 kerrotaan tapahtumista 
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kolmen kuninkaan hallintokaudella: Senifin, Nooan 
ja Limhin. Nämä aikakirjat kuvaavat kansan menesty-
mistä, kun se kääntyy Jumalan puoleen. Kun ihmiset 
päättivät olla kääntymättä Jumalan puoleen, he jou-
tuivat taistelemaan – ulkoisesti lamanilaisia vastaan 
ja sisäisesti ylpeyttä vastaan.

Moosia 9–17. Opillinen katsaus: Profeetan tehtäviä
Lue seuraava lausunto julkaisusta Lujana uskossa. 
Ennen kuin luet sen, pyydä oppilaita panemaan mer-
kille, mitkä ovat profeettojen neljä päätehtävää.

”Muinaisten profeettojen tavoin nykyisetkin pro-
feetat todistavat Jeesuksesta Kristuksesta ja opetta-
vat Hänen evankeliumiaan. He tekevät tiettäväksi 
Jumalan tahdon ja todellisen luonteen. He puhu-
vat rohkeasti ja selkeästi tuomiten synnin ja varoit-
taen sen seurauksista. Aika ajoin heitä saatetaan 
innoittaa profetoimaan tulevaisuuden tapahtumista 
meidän hyväksemme.” (Lujana uskossa – evanke-
liumiaiheinen hakuteos, 2005, s. 129–130.)

•	 Mitkä	neljä	profeetan	päätehtävää	panitte	merkille?	
(Kirjoita oppilaiden vastaukset taululle seuraavan 
mallin mukaan.)

Profeetan tehtäviä

	1.	Todistaa	Jeesuksesta	Kristuksesta	ja	opettaa	
Hänen	evankeliumiaan.

	2.	Tehdä	tiettäväksi	Jumalan	tahto	ja	todelli-
nen luonne.

	3.	Tuomita	synti	ja	varoittaa	sen	seurauksista.

	4.	Profetoida	tulevista	tapahtumista.

Jaa luokka neljään ryhmään. Kehota ensimmäistä 
ryhmää lukemaan itsekseen Moosia 11:20–25, toista 
ryhmää lukemaan itsekseen Moosia 16:5–9, kolmatta 
ryhmää lukemaan itsekseen Moosia 16:10–15 ja neljättä 
ryhmää lukemaan itsekseen Moosia 17:15–18. Pyydä 
sitten kutakin ryhmää keskustelemaan siitä, kuinka 
Abinadi täytti yhden tai useampia taululla luetelluista 
tehtävistä. Pyydä yhtä oppilasta kustakin ryhmästä 
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esittämään luokalle yhteenveto tutkimistaan jakeista ja 
selittämään, kuinka Abinadi täytti yhden tai useampia 
taululla luetelluista tehtävistä.

Kehota oppilaita muistamaan nämä tehtävät koko oppi-
aiheen ajan ja panemaan merkille, kuinka Abinadi täytti 
profeetan kutsumuksensa.

Moosia 11–12. Profeetat kutsuvat jumalattomia 
parannukseen
Näytä kuvaa Abinadista kuningas Nooan hovissa, esim. 
kuva 75 Evankeliumiaiheisessa kuvakirjassa (näkyy 
myös ohessa). Pyydä yhtä oppilasta kertomaan lyhyesti, 
mitä kuvassa tapahtuu.

Yksi tapa, jolla Abinadi täytti profeetan tehtävänsä, 
oli kutsua ihmisiä parannukseen. Kehota oppilaita 
vertaamaan Abinadin sanoja hänen ensimmäisellä 
käynnillään (ks. Moosia 11:20–25) hänen sanoihinsa 
hänen toisella käynnillään (ks. Moosia 12:1–8). Näi-
den kahden käynnin välissä ehti kulua kaksi vuotta 
(ks. Moosia 12:1).

•	 Kuinka	Abinadin	viesti	muuttui	hänen	toisella	
käynnillään?

•	 Mitä	seurauksia	kansa	kokisi,	vaikka	päättäisikin	
tehdä parannuksen Abinadin toisen käynnin jälkeen, 
koska se ei kuunnellut hänen varoituksiaan ensim-
mäisellä kerralla?

Auta oppilaita ymmärtämään, että vaikka ihmisten oli 
edelleen mahdollista tehdä parannus synneistään, he 
eivät voineet välttyä profeetan ensimmäisen varoituksen 
piittaamatta jättämisen seurauksilta. Kerro, mitä ajattelet 

siitä, kuinka tärkeää on tehdä parannus ripeästi ja miten 
tärkeää on noudattaa elävien profeettojen neuvoja.

Moosia 13–16. Jumala itse tulee tekemään sovi
tustyön ja lunastamaan kansansa
Abinadi jatkoi profeetan tehtävänsä täyttämistä todista-
malla Jeesuksen Kristuksen jumalallisesta palvelutyöstä. 
Osana todistustaan hän lainasi yhtä Jesajan profetiaa 
Vapahtajan sovitusuhrista. Neuvo oppilaita lukemaan 
itsekseen Moosia 14. (Harkitse jonkin sakramenttilau-
lun soittamista hiljaa taustalla heidän lukiessaan. Voit 
halutessasi soittaa laulun äänitteenä tai pyytää jotakuta 
soittamaan sen pianolla.) Kun he ovat lukeneet luvun, 
kehota heitä kertomaan ajatuksiaan lukemastaan.

Kun oppilaat ovat kertoneet ajatuksiaan Vapahtajasta, 
auta heitä tunnistamaan joitakin luvussa Moosia 14 
opetetuista merkittävistä totuuksista. Selitä, että luvussa 
on eräs profetia, joka on jo toteutunut. Esitä sitten 
seuraavat kysymykset. Kehota oppilaita kirjoittamaan 
vastauksensa kysymyksiin.

•	 Mitä	jakeen 2	ilmaus	”kuin	vesa	kuivasta	maasta”	
kertoo ihmisten yleisestä hengellisestä tilasta Vapah-
tajan kuolevaisuuden palvelutyön aikaan? (Vain 
harvat ottivat vastaan Hänen sanomansa.)

•	 Kuinka	jakeen 3	mukaan	jotkut	ihmiset	kohtelivat	
Vapahtajaa?

•	 Mitä	taakkoja	jakeiden 4–6	mukaan	Vapahtaja	
on kantanut?

•	 Kuinka	Jeesus	Kristus	jakeiden 7–9	mukaan	osoitti	
halukkuutensa sovittaa syntimme?

Kehota muutamaa oppilasta lukemaan kirjoittamansa 
vastaukset. Kannusta kaikkia oppilaita pohtimaan 
Jesajan sanoja enemmän lukemalla luku Moosia 14 
uudestaan jälkeenpäin ja kertomaan jollekulle perheen-
jäsenelle tai ystävälle, mitä he ovat oppineet.

Voisit halutessasi päättää tämän osan oppiaiheesta 
pyytämällä oppilaita lukemaan laulun ”Oi Jeesuksen 
laupeus” (MAP-lauluja, 116) sanat.

•	 Kuinka	tämä	laulu	liittyy	lukuun	Moosia	14?

•	 Kuinka	tämä	laulu	syventää	kiitollisuuttanne	Vapah-
tajaa kohtaan?

•	 Miltä	teistä	tuntuu,	kun	ymmärrätte,	että	Vapahtaja	
laskeutui ”armonsa istuimelta” pelastaakseen teidät?
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Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Moosia 13:33–35 ja 15:1.

Kun luokan jäsenet lukevat nämä jakeet ja keskuste-
levat niistä, sinun pitää ehkä selittää, miten Abinadi 
käytti sanaa Jumala. Kun myöhempien aikojen pyhät 
käyttävät sanaa Jumala, he yleensä tarkoittavat taivaal-
lista Isää. Abinadi käytti sanaa kuitenkin puhuessaan 
Jeesuksesta Kristuksesta. Auta oppilaita ymmärtämään 
tämä asia kehottamalla heitä lukemaan tätä koskeva 
huomautus oppilaan kirjan sivulta 155.

Voit havainnollistaa sen opin tärkeyttä, että Jeesus Kris-
tus oli ja on Jumala, esittämällä seuraavat kysymykset:

•	 Onko	Jeesus	Kristus tarua?

•	 Oliko	Hän	viisas	moraalin	opettaja,	mutta	silti	
pelkkä ihminen?

•	 Onko	Hän	kirjaimellisesti	Jumalan Poika?

•	 Kuinka	ihmisten	vastaukset	näihin	kysymyksiin	voi-
vat vaikuttaa heidän elämäänsä?

Kysy oppilailta, ovatko he tietoisia siitä, kuinka maa-
ilma pyrkii vähättelemään Jeesuksen Kristuksen asemaa 
Jumalan kirjaimellisena Poikana.

•	 Miksi	on	tärkeää	ymmärtää,	että	Jeesus	Kristus	oli	ja	
on Jumala?

Auta oppilaita ymmärtämään, että uskomme Jeesuk-
seen Kristukseen ja Hänen sovitukseensa lisääntyy, kun 
me ymmärrämme Hänen iankaikkisen luonteensa ja 
Hänen jumalallisuutensa Jumalan Poikana.

Kohdassa Moosia 15:1–9 Abinadi todistaa Vapahtajan 
jumalallisesta luonteesta ja palvelutyöstä sekä opettaa 
siitä, miten Jeesus Kristus on sekä Isä että Poika.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Moosia 15:1–5. Pyydä 
sitten yhtä oppilasta lukemaan vanhin M. Russell 
 Ballardin lausunto oppilaan kirjan sivulta 155.

•	 Kuinka	Jeesus	Kristus	on	sekä	Isä	että Poika?

Jos sinusta tuntuu, että on tarpeen syventää tätä aihetta, 
hyödynnä oppilaan kirjan kohdassa Moosia 15:1–7 
(sivu 155) olevia muita tietoja. Siinä on otteita vuoden 
1916 julistuksesta nimeltä ”The Father and The Son: A 
Doctrinal Exposition by The First Presidency and The 
Twelve” [Isä ja Poika: ensimmäisen presidenttikunnan 
ja kahdentoista antama opillinen selitys].

Huomaa, että kohdassa Moosia 15:1–8 ei puhuta 
jumaluuden eri jäsenistä. Siinä puhutaan Jeesuksesta 
Kristuksesta ja Hänen eri rooleistaan Isänä ja Poikana.

Kohdassa Moosia 15:10–13 Abinadi selittää edelleen 
isän ja lapsen välistä suhdetta Jeesuksen Kristuksen ja 
niiden välillä, jotka ottavat vastaan Hänen evankeliu-
minsa. Hän puhuu Vapahtajan ”jälkeläisistä” eli pojista 
ja tyttäristä. Kehota oppilaita lukemaan jakeet 10–13. 
Esitä sitten seuraavat kysymykset:

•	 Mitä	jakeiden 11–12	mukaan	tarkoittaa	se,	että	on	
Vapahtajan poika tai tytär? (Ks. myös OL 25:1.)

•	 Mitä	siunauksia	saavat	ne,	joista	tulee	Kristuksen	
jälkeläisiä?

Jatkaessaan Nooan ja hänen pappiensa opettamista 
Abinadi vastasi kysymykseen, jonka yksi papeista oli 
hänelle aiemmin esittänyt. Kehota oppilaita katsomaan 
tätä kysymystä kohdasta Moosia 12:20–24. Vastatessaan 
tähän kysymykseen Abinadi jatkoi todistustaan Jeesuk-
sen Kristuksen jumalallisuudesta. Voit auttaa oppilaita 
keskustelemaan hänen vastauksestaan pyytämällä toista 
puolta luokasta lukemaan Moosia 15:13–18 ja toista 
puolta lukemaan Moosia 15:19–25. Kirjoita heidän 
lukiessaan taululle seuraavat kysymykset:

Ketkä	ovat	niitä	sanantuojia,	jotka	tuovat	ilosano-
man?	(Ks.	Moosia	15:13–18.)

Mikä	on	se	ilosanoma?	(Ks.	Moosia	15:19–25.)

Kehota yhtä oppilasta kummastakin ryhmästä kerto-
maan vastaukset näihin kysymyksiin.

Käy oppilaiden kanssa läpi seitsemänkymmenen koo-
rumin jäsenen vanhin Carlos E. Asayn lausunto oppi-
laan kirjan sivulla 156.

•	 Kuinka	me	voimme	auttaa	tuomaan	tätä	ilosano-
maa muille?

Moosia 17. Joskus vanhurskaat kärsivät siksi, 
että heillä on todistus Jeesuksesta Kristuksesta
Viittaa jälleen kuvaan Abinadista kuningas Nooan 
edessä. Pyydä yhtä oppilasta kertomaan luokalle, mitä 
Abinadille tapahtui. Pyydä sitten yhtä oppilasta luke-
maan Moosia 17:1–13, 20.
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Moosia 9–17

Auta oppilaita ymmärtämään, että Abinadin valmius 
kuolla totuuden puolesta oli luonnollinen seuraus 
hänen kuuliaisuudestaan Jumalalle. Hyvin harvoja 
ihmisiä kuitenkaan pyydetään kuolemaan todistuk-
sensa puolustamiseksi. Auta oppilaita näkemään, mitä 
meitä pyydetään tekemään totuuden puolesta kuolemi-
sen sijaan, esittämällä seuraavat lausunnot:

Presidentti Brigham Young (1801–1877), kirkon 
toinen presidentti, on sanonut: ”Tehokkain tapa 
lujittaa taivaan uskontoa on elää sen mukaan sen 
sijaan että kuolisi sen puolesta. Luulen voivani 
varmuudella sanoa, että on monia myöhempien 
aikojen pyhiä, jotka ovat halukkaammat kuole-
maan uskontonsa puolesta kuin elämään uskolli-
sesti sen mukaan.” (Kirkon presidenttien opetuk-
sia: Brigham Young, 1997, s. 74–75.)

Presidentti Ezra Taft Benson (1899–1994), kirkon 
13. presidentti, on opettanut:

”Kristus muuttaa ihmisiä, ja muuttuneet ihmiset 
voivat muuttaa maailmaa.

Kristuksen tähden muuttuneet ihmiset seuraavat 
Kristusta. – –

Kristusta seuraavat ihmiset ovat palavia Kristuk-
sessa. – –

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 Her-
ran tähden vaan, mikä vielä tärkeämpää, he ovat 
valmiita elämään Hänen tähtensä.” (”Syntyneet 
Jumalasta”, Valkeus, 1986, konferenssiraportti 155. 
puolivuotiskonferenssista, s. 5.)

•	 Millä	tavoin	Abinadi	eli	Herran tähden?

•	 Millä	tavoin	Abinadin	elämä	ja	opetukset	vaikuttivat	
Almaan? (Ks. Moosia 17:1–4. Jos haluat syventää tätä 
keskustelua, voit halutessasi viitata vanhin Robert D. 
Halesin lausuntoon oppilaan kirjan sivulla 157.)

•	 Millä	tavoin	me	voimme	elää	Herran tähden?
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Luku 20

Moniste

Historiallinen katsaus lukuihin Moosia 9–10
Tämä esitys kestänee 3–5 minuuttia. Valmistaudu 
tämän oppiaiheen historiallisen taustan esittä-
miseen lukemalla luvut Moosia 9–10 niin monta 
kertaa kuin on tarpeen, jotta kertomus tulee tutuksi. 
Voit myös halutessasi katsoa oheista taulukkoa sekä 
oppilaan kirjan sivuja 151–152.

Kehota luokassa muita oppilaita avaamaan pyhät 
kirjoituksensa lukujen Moosia 9–10 kohdalta ja 
seuraamaan mukana, kun esität lyhyen katsauksen 
Senifin kertomukseen. Voit halutessasi piirtää tau-
lulle seuraavan taulukon muistutukseksi tärkeim-
mistä kansoista ja paikoista Moosian kirjassa:

Lehi-Nefin maa Sarahemlan maa

Kuningas	Senif	(Moosia	
9–10)	noin	200	eKr.

Kuningas	Moosia	I

Kuningas	Nooa	(Moosia	
11–19)	noin	160	eKr.

Kuningas	Benjamin

Kuningas	Limhi	(Moosia	
7–8;	19–22)	noin	121	
eKr.

Kuningas	Moosia	II

Senif oli nefiläinen, joka johti erästä nefiläisten ryh-
mää heidän yrittäessään saada uudelleen haltuunsa 
Lehi-Nefin maa, jossa heidän esivanhempansa oli-
vat eläneet. Senif ja hänen ryhmänsä lähtivät Sara-
hemlasta vähän sen jälkeen kun kuningas Moosia I 
oli aloittanut siellä hallituskautensa. Tuo esiin, että 

lukujen Moosia 8 ja Moosia 9 välissä kertomus 
palaa ajassa taaksepäin noin 80 vuotta. Luvun Moo-
sia 9 kertomus alkaa noin 200 eKr. Senifin kertoessa 
tapahtumista, jotka on aiemmin tallennettu kohtaan 
Omni 27–30. Kerro lyhyesti omin sanoin joitakin 
Senifin kertomuksen kohokohtia luvuista Moosia 
9–10. Voisit ottaa mukaan seuraavaa:

 1. Senifin ensimmäisen matkan tulokset (Moosia 
9:1–5; Omni 27–30).

 2. Ylettömän innokkuuden seuraukset. Yletön 
innokkuus johti esimerkiksi heikkoon arvostelu-
kykyyn, kuten siihen, että ihmiset olivat hitaita 
muistamaan Jumalaa (ks. Moosia 9:3), ja siihen, 
että kuningas Lamanin viekkaus ja juonittelu 
sokaisi heidät (ks. Moosia 9:10).

 3. Senifin hyvää aikaansaava vaikutus ihmisiin. Hän 
esimerkiksi kannusti heitä a) kunnostamaan kau-
punkia (ks. Moosia 9:8); b) kasvattamaan karjaa 
ja viljaa (ks. Moosia 10:2, 4); c) valmistamaan 
vaatteita (ks. Moosia 10:5) ja d) puolustautumaan 
Herran voimassa (ks. Moosia 9:17).

Senifin hallituskausi osoittaa, kuinka hän teki 
työtä koko elämänsä ajan saadakseen haltuunsa 
Lehi-Nefin maan ja elääkseen siellä rauhassa. 
Hänen yletön innokkuutensa johti joihinkin 
kyseenalaisiin toimenpiteisiin, mutta hänen 
halunsa perustaa itsenäinen nefiläinen siirtokunta 
lamanilaisten keskuuteen lopulta toteutui.
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Moosia 18–24

Johdanto
Koettuaan kääntymisen Abinadin saarnaamisen joh-
dosta Alma alkoi opettaa niitä ihmisiä, jotka olivat 
halukkaita kuuntelemaan häntä. Hän ja hänen uudet 
seuraajansa pakenivat Mormon-nimiseen paikkaan, 
missä he saivat kastetoimituksen ja missä usko yhdisti 
heitä. He asettuivat rauhanomaisesti asumaan maahan, 
jota he kutsuivat Helamiksi, mutta lamanilaisiin liitty-
nyt entinen kuningas Nooan pappi nimeltä Amulon 
otti heidät vangeiksi. Vain vähän tätä ennen ne, jotka 
olivat jääneet Lehi-Nefin maahan ja joita johti kuningas 
Nooan vanhurskas poika Limhi, joutuivat myös lamani-
laisten orjuuteen. Kumpikin ryhmä tuli tietämään, ettei 
”heitä voinut kukaan vapauttaa, paitsi Herra, heidän 
Jumalansa” (Moosia 23:23). Kun keskustelet oppilaidesi 
kanssa näistä kertomuksista, voitte oppia arvostamaan 
enemmän Herran voimaa vapauttaa meidät mistä 
tahansa kokemastamme orjuudesta. Voit kannustaa 
oppilaita tekemään liittoja ja pitämään ne, olemaan 
nöyriä, tekemään parannuksen, rukoilemaan ja turvaa-
maan Herraan.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Me	saamme	Herran	Hengen	ja	lupauksen	iankaikki-

sesta elämästä tekemällä kasteen liiton (ks. Moosia 
18:1–16).

•	 Oikeamieliseen	vaellukseen	kuuluu	kuuliaisuus	
Jumalalle ja muiden palveleminen (ks. Moosia 
18:17–30).

•	 Jumala	on	armollinen	ja	kykenee	vapauttamaan	mei-
dät orjuudesta (ks. Moosia 19–24).

•	 Jumala	koettelee	kärsivällisyyttämme	ja	uskoamme	
(ks. Moosia 23–24).

Opetusehdotuksia
Moosia 18:1–16. Me saamme Herran Hengen ja 
lupauksen iankaikkisesta elämästä tekemällä 
kasteen liiton
Aloita pyytämällä oppilaita kuvittelemaan, että joku 
ystävä on päättänyt ottaa vastaan kasteen ja konfir-
moinnin. Hän kysyy, mitä hän voi tehdä ollakseen 
hengellisesti valmistautunut.

Luku 21
Moosia 18–24

•	 Mitä	neuvoja	antaisitte?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Moosia 18:1–7 
ja panemaan merkille asioita, jotka osoittivat ihmisten 
olevan valmiita saamaan kasteen.

•	 Mitä	asioita löysitte?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan OL 20:37. Ennen kuin 
hän lukee, pyydä oppilaita panemaan merkille, mitkä 
muut asenteet ja teot vahvistavat ihmisen olevan valmis 
tekemään kasteen liiton ja pitämään sen.

•	 Kuinka	asenteet	ja	teot,	joista	olemme	keskustelleet,	
voivat auttaa meitä tekemään kaikki evankeliumin 
liitot ja pitämään ne?

Lue Moosia 18:8–10. Ennen kuin luet, pyydä oppi-
laita seuraamaan mukana ja etsimään kasteen liiton 
osatekijöitä.

•	 Mikä	on	meidän	osuutemme	näissä	jakeissa	esite-
tystä kasteen liitosta?

•	Mitä	Herra	lupaa	meille,	jos	pidämme	kasteen	
liittomme?

Kehota oppilaita jakautumaan pareiksi ja lukemaan 
yhdessä Moosia 18:11–16. Pyydä heitä merkitsemään, 
mitä Alman kansa halusi ennen kuin heidät kastettiin, 
ja keskustelemaan siitä. Pyydä heitä myös katsomaan, 
mitä ihmiset tunsivat kasteensa jälkeen ja mitä siunauk-
sia he saivat.

•	 Mitä	Alma	halusi	valmistautuessaan	tekemään	Her-
ran työtä? (Ks. Moosia 18:12.)

•	 Miksi	me	tarvitsemme	Henkeä	pystyäksemme	palve-
lemaan sydämen pyhyydessä?

•	 Kasteensa	jälkeen	Alma	ja	hänen	kansansa	täyttyivät	
Hengellä (ks. Moosia 18:14) ja Jumalan armolla (ks. 
Moosia 18:16). Miksi on tärkeää, että kaikki kirkon 
jäsenet saavat nämä siunaukset? Milloin te olette 
saaneet näitä siunauksia?

Todista lupauksista ja siunauksista, joita saamme, kun 
kunnioitamme kasteen liittoamme ja noudatamme 
Pyhän Hengen opastusta.
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Luku 21

Moosia 18:17–30. Oikeamieliseen vaellukseen 
kuuluu kuuliaisuus Jumalalle ja muiden palvele
minen
Kirjoita taululle He vaelsivat oikeamielisesti Jumalan 
edessä.

•	 Mitä	tämä	toteamus	merkitsee teille?

Pyydä oppilaita tutkimaan pareittain tai itsekseen 
jakeita Moosia 18:17–30 ja etsimään Alman neuvoja, 
jotka johtivat siihen, että kansa vaelsi oikeamielisesti 
Jumalan edessä. Ehdota, että oppilaat kirjoittavat 
muistiin löytämänsä periaatteet. Riittävän ajan kulut-
tua kehota heitä kertomaan, mitä he ovat löytäneet. 
Kun oppilaat kertovat vastauksiaan, voisit kenties 
kysyä, minkä siunausten he voivat sanoa – joko näiden 
Mormonin kirjan jakeiden tai omien kokemustensa 
perusteella – tulleen kuuliaisuudesta tuolle nimenomai-
selle neuvolle.

Kannusta oppilaita noudattamaan Alman neuvoja ja 
vaeltamaan oikeamielisesti joka päivä olemalla kuuliai-
sia Jumalalle ja palvelemalla muita.

Moosia 19–24. Jumala on armollinen ja kykenee 
vapauttamaan meidät orjuudesta
Oppilaan kirjassa on taulukko, jossa verrataan Limhin 
kansan kokemusta Alman kansan kokemukseen (ks. 
sivut 162–163). Voit halutessasi kehottaa oppilaita kat-
somaan tätä taulukkoa, kun he keskustelevat luvuista 
Moosia 19–24.

Pyydä oppilaita tarkastelemaan karttaa nimeltä ”Mer-
kittäviä nefiläisten matkoja Moosian kirjassa”, joka on 
oppilaan kirjan sivulla 148. Paikallistakaa kartan avulla 
luvuissa Moosia 19–24 mainitut kaupungit ja ihmis-
ryhmät. Huolehdi siitä, että oppilaat ymmärtävät, että 
Limhi ja hänen seuraajansa olivat Lehi-Nefin maassa ja 
että Alma ja hänen seuraajansa olivat Helamin maassa.

Selitä, että oppilaat tulevat keskustelemaan Mormonin 
kertomuksesta, jossa Herra vapautti Limhin kansan ja 
Alman kansan lamanilaisten orjuudesta. Kehota oppi-
laita ottamaan esiin Moosia 21:5 ja pyydä yhtä oppilasta 
lukemaan se. Tähdennä Mormonin toteamusta, että 
nefiläisillä ei ”ollut mitään keinoa pelastua [lamanilais-
ten käsistä]”.

Kirjoita taululle Moosia 21:13–19; 24:9–16. Pyydä 
oppilaita lukemaan nämä jakeet itsekseen ja ottamaan 
selville, mihin erityisiin toimiin kumpikin ryhmä ryhtyi 
saadakseen Jumalan armon ja vapautuksen. Kehota 
oppilaita tekemään näiden toimien perusteella luettelo 
periaatteista, jotka voivat ohjata heitä heidän omissa 
vaikeissa tilanteissaan. Kehota oppilaita kirjoittamaan 
muistiin löytämänsä periaatteet. (Huom. Presidentti 
Boyd K. Packer kahdentoista apostolin koorumista 
määritteli periaatteen olevan kestävä totuus, laki tai 
sääntö, jonka voi omaksua ohjaamaan päätöksentekoa 
[ks. ”Viisauden sana – periaate ja lupauksia”, Valkeus, 
heinäkuu 1996, s. 17]. Voit halutessasi käyttää tätä mää-
ritelmää auttaaksesi oppilaita ymmärtämään, millaisia 
periaatteita haluat heidän kirjoittavan luetteloonsa.)

Seuraava taulukko osoittaa yhden tavan ohjata tätä 
toimintaa. Voisit kenties jäljentää sen taululle ja ehdot-
taa, että oppilaat käyttävät sitä mallina laatiessaan 
omaa taulukkoaan paperille. Kirjoita ensimmäinen teko 
ja periaate (kohdasta Moosia 21:13–14) näyttääksesi 
oppilaille, kuinka taulukon voi täyttää. Kannusta sitten 
oppilaita etsimään mahdollisimman monta tekoa ja 
kirjoittamaan kustakin niistä periaate.

Moosia 21:13–19; 24:9–16

Nefiläisten	teko Periaate

He	nöyrtyivät	ja	huusi-
vat	voimallisesti	Jumalan	
puoleen	(ks.	Moosia	
21:13–14).

Jumala	vastaa	niiden	
rukouksiin,	jotka	anovat	
Häneltä	nöyrästi.

He	olivat	kärsivällisiä	(ks.	
Moosia	24:16).

Muita	oppilaiden	tunnis-
tamia	tekoja

Kun oppilailla on ollut riittävästi aikaa tutkia ja pohtia, 
kehota heitä kertomaan, mitä tekoja ja periaatteita he 
ovat kirjoittaneet. Anna heille tilaisuus kertoa tilanteista, 
jolloin he ovat käyttäneet näitä periaatteita ja jolloin 
Herra on siunannut heitä. Päätä todistamalla siitä, 
kuinka me emme voi vapauttaa itseämme hengellisestä 
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Moosia 18–24

orjuudesta ja kuinka me tarvitsemme Herran ääretöntä 
armoa ja lunastavaa rakkautta.

Moosia 23–24. Jumala koettelee kärsivällisyyt
tämme ja uskoamme
Muistuta oppilaille, että Alman kansa ja Limhin kansa 
olivat olleet aiemmin kuningas Nooan alamaisia. Pyydä 
oppilaita lukemaan Abinadin varoitus kohdasta Moo-
sia 11:23–25. Kun ihmiset eivät ottaneet vaarin tästä 
varoituksesta, Abinadi palasi. Pyydä oppilaita lukemaan 
hänen sanansa kohdista Moosia 12:1, 5. Alman kansa 
teki myöhemmin parannuksen, mutta kärsi silti seu-
rauksista, jotka johtuivat siitä, että he olivat aiemmin 
kieltäytyneet tekemästä parannusta.

Lukekaa yhdessä Moosia 23:21–24 ja 24:10–16, tai anna 
oppilaiden lukea nämä kohdat itsekseen. Kun oppilaat 
ovat lukeneet jakeet, kehota heitä vastaamaan seu-
raaviin kysymyksiin. Pyydä, että he vastaavat näiden 
jakeiden ilmauksilla ja myös omin sanoin.

•	 Millaisia	taakkoja	ihmiset	saattavat	kantaa	nykyään?	
Mistähän syystä taakkamme ovat helpompia kantaa, 
kun alistumme iloisesti Herran tahtoon?

•	 Millä	tavoin	Herra	muistaa	kansaansa	sen	ahdin-
goissa? (Ks. Moosia 24:14.)

Kehota oppilaita muistelemaan tilanteita, jolloin Herra 
on muistanut heitä heidän ahdingoissaan. Tilanteen 
mukaan kysy, haluaisiko joku kertoa kokemuksistaan.

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen vanhin 
Jeffrey R. Hollandin seuraava lausunto:

”Elämässä voi olla ja tulee olemaan paljon vai-
keuksia. Siitä huolimatta sielu, joka tulee Kris-
tuksen luo, joka tuntee Hänen äänensä ja pyrkii 
tekemään niin kuin Hän teki, saa voimaa, joka on 
suurempi kuin hänen omansa. [Ks. ”Lord, I Would 
Follow Thee”, Hymns, 220.] – –

Veljet ja sisaret, olipa ahdistuksenne mikä hyvänsä, 
pyydän: älkää antako periksi, älkää antako pelolle 
valtaa. – –

Jos olette yksinäisiä, niin tietäkää, että voitte löytää 
lohtua. Jos olette lannistuneita, niin tietäkää, että 
voitte löytää toivoa. Jos olette hengessä köyhiä, 
tietäkää, että voitte vahvistua. Jos tunnette ole-
vanne särkyneitä, tietäkää, että teidät voidaan 
korjata.” (Ks. ”Korjattavaa”, Liahona, toukokuu 
2006, s. 71.)

•	 Kuinka	voitte	osoittaa	kärsivällisyyttä	vaikeuksissa?

•	 Milloin	olette	tunnistaneet	Jumalan	vahvistavan	
käden elämässänne?

Kannusta oppilaita turvaamaan taivaallisen Isämme ja 
Jeesuksen Kristuksen voimaan, lohtuun ja parantami-
sen haluun.
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Luku 22

Johdanto
Tässä vaiheessa Mormonin kirjan historiaa profeetta 
Almalla oli edessään merkittäviä haasteita kirkossa. 
Monet nousevassa polvessa eivät olleet kääntyneet 
evankeliumiin eivätkä uskoneet profeettojen sanoja. 
Alma nuorempi ja kuningas Moosian neljä poikaa 
olivat niiden joukossa, jotka eivät uskoneet, ja he 
kulkivat ympäriinsä yrittäen hävittää Jumalan kirkon. 
Rukoilemalla palavasti Alma sai ohjausta Herralta 
siihen, kuinka menetellä niiden kanssa, jotka erkanivat 
kirkosta. Tämän oppiaiheen kaikissa eri vaiheissa voit 
auttaa oppilaita näkemään muutoksen, jonka parannus 
ja kääntyminen saavat aikaan. Oppilaat huomaavat, että 
kääntyneet ihmiset palvelevat uskollisesti koko elä-
mänsä ajan.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Kirkkokuri	voi	auttaa	synnintekijöitä	tekemään	

parannuksen ja palaamaan täyteen jäsenyyteen 
 kirkossa (ks. Moosia 26).

•	 Sovituksen	ansiosta	me	voimme	syntyä	uudesti	
(ks. Moosia 27).

•	 Kääntyminen	lisää	haluamme	viedä	evankeliumia	
eteenpäin (ks. Moosia 27:32–37; 28:1–8).

•	 Kansalaisilla	on	velvollisuus	tukea	vanhurskaita	
lakeja ja johtajia (ks. Moosia 29).

Opetusehdotuksia
Moosia 26:1–4. Nouseva polvi
Selitä, että sen, mihin kuningas Benjaminin saarnan 
kuulleet yhdessä uskoivat, monet heidän lapsistaan 
hylkäsivät. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Moosia 
5:1–5 ja Moosia 26:1–4 ja vertaamaan keskenään 
kuningas Benjaminin ajan ihmisten tunteita ja monien 
nousevan polven edustajien tunteita kuningas Benjami-
nin pojan Moosian hallituskaudella.

•	 Miksi	monet	nousevassa	polvessa	paaduttivat	sydä-
mensä kohdan Moosia 26:3 mukaan?

•	 Millä	tavoin	voisitte	auttaa	seuraavaa	sukupolvea	
saamaan todistuksen evankeliumista kuten teillä on?

Luku 22
Moosia 25–29

Moosia 26. Kirkkokuri voi auttaa synnintekijöitä 
tekemään parannuksen ja palaamaan täyteen 
jäsenyyteen kirkossa
Tämä opetusidea keskittyy kirkon kurinpitoneuvostoi-
hin – aiheeseen, joka voi johtaa vaikeisiin kysymyksiin. 
Huolehdi siitä, että keskustelu pysyy tässä kirjassa ja 
oppilaan kirjassa olevan hyväksytyn aineiston rajoissa. 
Voit myös viitata lyhyeen selostukseen nimeltä ”Kirkon 
kurinpitoneuvostot” sivuilla 67–68 julkaisussa Lujana 
uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos. Jos oppilailla 
on kysymyksiä, joiden johdosta sinun pitäisi käsitellä 
asiaa tätä hyväksyttyä aineistoa laajemmin, selitä koh-
teliaasti, että aihe on pyhä ja arkaluonteinen eikä siitä 
kenties ole soveliasta keskustella syvällisesti luokassa. 
Ehdota, että he puhuvat pappeusjohtajansa kanssa.

Kirjoita taululle seuraavaa:

tekivät	syntiä	–	jae 6 tuomitse	–	jakeet 12,	29

ojentaa	–	jae 6 teki	parannuksen	–	
jae 35

vastaan	oli	monia	todis-
tajia	–	jae 9

luki	kirkon	kansaan	–	
jae 35

tavattu	monenlaisista	
pahoista	teoista	–	
jae 11

ei	luettu	kirkon	kansaan	
–	jae 36

Kehota oppilaita silmäilemään Moosian lukua 26 ja 
etsimään taululla olevat sanat. Kysy oppilailta, mistä 
he arvelevat tämän luvun kertovan. Kun he kertovat 
ajatuksiaan, varmista, että he ymmärtävät, että Almalla 
oli valta kirkossa ja että Moosialla kuninkaana oli 
hallitusvalta. Kuningas Moosia selitti, että hän käsittelisi 
kansalaisten rikosasiat mutta että Alma oli vastuussa 
vakavien rikkomusten käsittelemisestä kirkon jäsenten 
keskuudessa.

Kirjoita taululle sana kirkkokuri.

•	 Mitä	sana	kuri tarkoittaa?

Lue seitsemänkymmenen koorumin jäsenen vanhin 
Theodore M. Burtonin (1907–1989) seuraava lausunto:
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”Minua murehduttaa kuulla, kuinka jotkut kirkon 
jäsenistä ja joskus jopa paikalliset johtajat kohtele-
vat ihmisiä, jotka on alistettava kurinpidollisiin toi-
miin syntiensä vuoksi. Käsittääkseni on olemassa 
taipumus samastaa sana kuri sanaan rangaistus, 
mutta näiden sanojen välillä on ero. – – Englannin 
kielessä sana kuri (discipline) on samaa kantaa 
kuin sana opetuslapsi (disciple). Opetuslapsi on 
oppilas, jota opetetaan. Kun olemme tekemisissä 
rikkomukseen syyllistyneiden kanssa, meidän on 
muistettava, että he todella tarvitsevat opetusta.” 
(Ks. ”Antakaa armon käydä oikeudesta”, Valkeus, 
1986, konferenssiraportti 155. puolivuotiskonfe-
renssista, s. 51.)

•	 Mikä	vanhin	Burtonin	mukaan	on	kirkkokurin	
 tarkoitus?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Moosia 26:6, 9–13.

•	 Miksi	Alma	”tunsi	huolta	hengessään”?

•	 Mitä	Alma	teki	saadakseen	tietää,	kuinka	ihmisiä	
tuli tuomita?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan Moosia 26:28–32.

•	 Mitkä	kaksi	esimerkkiä	tunnustamisesta	ja	anteeksi-
annosta Herra mainitsee jakeessa 29?

•	 Mitä	nämä	jakeet	opettavat	Herran	tarkoituksista	
kirkkokurin ollessa kyseessä?

•	 Mitä	siunauksia	koituu	niille,	jotka	tekevät	täyden	
parannuksen?

•	 Millä	tavoin	me	voimme	pitää	kirkkokuria	rakkau-
den työnä?

Tuo esiin, että jakeessa 32 Herra selittää, ettei niitä, 
jotka eivät tee parannusta, pidä lukea kirkon kansaan. 
Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kirkon johtohenki-
löiden ja jäsenten pitäisi lakata palvelemasta ja rakasta-
masta heitä.

Voit auttaa oppilaita ymmärtämään paremmin kirkko-
kuria, kun pyydät heitä lukemaan vanhin Theodore M. 
Burtonin lausunnon oppilaan kirjan sivulta 169.

Todista Vapahtajan halukkuudesta antaa anteeksi, kun 
me teemme parannuksen, ja meidän tarpeestamme olla 

kelvollisia nauttimaan Hänen kirkkonsa jäsenyyden 
siunauksista.

Moosia 27. Sovituksen ansiosta me voimme 
 syntyä uudesti
Tämä opetusehdotus osoittaa, kuinka meidän us-
komme Jeesukseen Kristukseen aktivoi sovituksen 
parantavan voiman elämässämme. Se keskittyy sydä-
menmuutokseen, jonka Alma nuorempi ja Moosian 
pojat kokivat. Se ei keskity kaikkiin niihin tapahtumiin 
ja kokemuksiin, jotka johtivat heidän kääntymiseensä. 
Elleivät jotkut oppilaat tunne kertomuksen näitä vai-
heita, voisit pyytää yhtä oppilasta esittämään kertomuk-
sesta lyhyen yhteenvedon.

Piirrä taululle kulttuurinne mukainen sydämen symboli. 
Kirjoita sydämen keskelle sana muutos. Kysy oppilailta, 
mitä sydämenmuutoksen kokeminen tarkoittaa.

Pyydä oppilaita lukemaan Moosia 27:8–10, 32–37. 
Pyydä heitä vertaamaan Alma nuoremman ja Moosian 
neljän pojan käytöstä ennen heidän kokemaansa sydä-
menmuutosta ja sen jälkeen.

•	 Millä	tavoin	nämä	viisi	miestä	muuttuivat?

•	 Mitä	todisteita	löydämme	jakeista 32–37	siitä,	että	
heidän kokemansa muutos oli vilpitön ja pysyvä?

Lue oppilaiden kanssa Moosia 27:24–29.

•	 Millä	sanoilla	näissä	jakeissa	kuvataan	
 uudestisyntymistä?

•	 Kuinka	evankeliumin	mukaan	eläminen	muuttaa	
luonnettamme?

•	 Miten	Alma	osoitti,	ettei	parannuksen	tekeminen	
ole helppoa?

Auta oppilaita ymmärtämään, että vaikka Alma ja 
Moosian pojat näyttivät muuttuvan yhtäkkiä, uudes-
tisyntymisen prosessi useimpien meidän kohdalla ei 
tapahdu hetkessä.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Alma 5:46.

•	 Minkä	muun	Alma	julisti	olleen	osa	kääntymistään?

Lue oppilaiden kanssa presidentti Ezra Taft Bensonin 
selitys oppilaan kirjan sivuilta 169–170.

•	 Mitä	presidentti	Benson	sanoi	kääntymisprosessista?
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Auta oppilaita ymmärtämään, että muutos, joka ihmi-
sessä tapahtuu hänen syntyessään uudesti, on suora 
seuraus Jeesuksen Kristuksen sovituksen vastaanotta-
misesta. Kehota oppilaita kertomaan ajatuksiaan sydä-
menmuutoksen kokemisesta.

Moosia 27:32–37; 28:1–8. Kääntyminen lisää 
haluamme viedä evankeliumia eteenpäin
Kehota oppilaita miettimään tilannetta, jolloin he ovat 
halunneet kertoa jollekulle jostakin hyvästä uutisesta, 
kauniista näystä tai hienosta kokemuksesta.

•	 Miksi	haluamme	jakaa	hyvät	asiat	muiden kanssa?

Tee taululle seuraava taulukko. Pyydä oppilaita jäljentä-
mään taulukko paperille ja täyttämään se joko yksin tai 
parin kanssa.

•	 Millä	tavoin	nämä	tapahtumat	ovat	keskenään	
samanlaisia?

Kirjoita taululle taulukon alapuolelle viite OL 88:81. 
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan tämä jae.

•	 Kohdassa	Moosia	28:3–4	kerrotaan	syistä,	joita	Moo-
sian pojilla oli viedä evankeliumia eteenpäin. Kuinka 
nämä syyt voivat auttaa meitä pitämään käskyn, joka 
on kohdassa OL 88:81?

•	 Miten	nämä	syyt	vaikuttavat	palvelemiseen?

Kannusta oppilaita keksimään keinoja, joilla he voivat 
viedä evankeliumia eteenpäin.

Mikä	oli	kokemus? Kuka	sen	koki? Mitä	he	halusivat	tehdä	koke-
muksen	jälkeen?

1. Nefi	8:2–12

En.	1–9,	19

Moosia	28:1–4

Moosia 29. Kansalaisilla on velvollisuus tukea 
vanhurskaita lakeja ja johtajia
Jaa luokka kolmeen ryhmään. Kaikki ryhmät tutkivat 
kohtaa Moosia 29:1–36, mutta jokainen ryhmä etsii 
kohdasta eri asioita. Pyydä ensimmäistä ryhmää etsi-
mään tietoja vanhurskaista kuninkaista, toista ryhmää 
etsimään tietoja jumalattomista kuninkaista ja viimeistä 
ryhmää etsimään tietoja tuomareista. Kun jokaisella 
ryhmällä on ollut riittävästi aikaa, kehota yhtä oppilasta 
kustakin ryhmästä raportoimaan muulle luokalle. Voisit 
halutessasi tehdä taululle yhteenvedon ryhmien selon-
teoista seuraavalla tavalla:

Kolmenlaisia hallitsijoita

Vanhurskaita	
kuninkaita

Jumalattomia	
kuninkaita

Tuomareita

(Oppilaiden		
vastauksia)

(Oppilaiden		
vastauksia)

(Oppilaiden	
vastauksia)

Tee yhteenveto tästä toiminnasta esittämällä seuraavat 
kysymykset:

•	 Mitä	vanhurskailta	kuninkailta	voi odottaa?

•	 Mitä	tapahtuu	ihmisille,	kun	hallitsijoina	on	jumalat-
tomia kuninkaita?

•	 Millaiset	tuomarien	hallituskauteen	liittyvät	säännöt	
auttoivat varjelemaan kansalaisten oikeuksia?
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Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Moosia 29:27.

•	 Milloin	kansan	äänellä	hallitseminen	voi	johtaa	huo-
noihin seurauksiin?

•	 Mihin	se	tämän	jakeen	mukaan	jopa johtaa?

Selitä, että sellaisella hallitustavalla, jota kuvataan 
luvussa Moosia 29, taakka hyvien lakien ja vanhurs-
kaiden johtajien valitsemisesta on maan kansalaisilla 
(ks. OL 98:10). Voit halutessasi pyytää oppilaita luke-
maan vanhin Neal A. Maxwellin ja presidentti Boyd K. 

Packerin lausunnot oppilaan kirjan sivulta 172. Vanhin 
Maxwellin lausunto on myös mukana olevan DVD- 
levyn raidalla A .

Päätä oppiaihe lukemalla Sananl. 29:2.

Todista tästä totuudesta ja kerro halutessasi joitakin 
näkemiäsi tai kuulemiasi esimerkkejä tästä totuudesta. 
Kannusta oppilaita olemaan rakentavasti mukana 
politiikassa siten kuin heidän maansa ja yhteiskuntansa 
lait sallivat.
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Johdanto
Luvussa Alma 1 tähdennetään pappeuden ja pappisval-
lan välistä eroa. Kun oppilaat ovat tutkineet tätä lukua, 
heidän pitäisi kyetä tunnistamaan pappisvallan piirteet 
niin Alman aikaan kuin omanakin aikanamme. Lisäksi 
oppilaiden pitäisi ymmärtää, että pappisvalta on suo-
rassa ristiriidassa Jumalan pappeuden kanssa. Luvuissa 
Alma 2–3 oppilaat voivat nähdä pappisvallan kielteiset 
seuraukset, kun he lukevat kertomuksen siitä, kuinka 
Amlisi pyrkii tuhoamaan nefiläisten hallintotavan ja 
tulemaan kuninkaaksi. Kertomus osoittaa myös, kuinka 
ihmisten vanhurskas suhtautuminen koettelemuksiin 
voi auttaa heitä saamaan voimaa Jumalalta. Alman suh-
tautuminen koettelemuksiin voi toimia mallina meille 
tänä aikana. Voit auttaa oppilaita ymmärtämään, että 
Alman tavoin hekin voivat saada voimaa Jumalalta, kun 
he rukoilevat apua, osoittavat uskoa ja ryhtyvät toi-
meen vastatakseen haasteisiinsa. Luku Alma 4 tähden-
tää puhtaan todistuksen voimaa.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Myöhempien	aikojen	pyhien	on	vältettävä	pappis

valtaa (ks. Alma 1).

•	 Jumala	vahvistaa	meitä,	kun	me	vastustamme	juma-
lattomuutta (ks. Alma 2).

•	 Puhdas	todistus	ehkäisee	ylpeyttä	(ks.	Alma	4).

Opetusehdotuksia
Alma 1. Myöhempien aikojen pyhien on vältet
tävä pappisvaltaa
Piirrä ennen oppituntia taululle seuraava taulukko ja 
kirjoita kysymykset:

Pappisvalta Pappeus

Alma	1:2–6 Alma	1:26–27

Alma	1:16 Alma	13:6,	10–12

2. Nefi	26:29 MK	Jaak.	1:18–19

Mitä	on	pappisvalta? Kuinka	Jumalan	papit	
käyttäytyivät?

Luku 23
Alma 1–4

Tämä toiminta suo oppilaille tilaisuuden verrata pappis-
valtaa pappeuteen. Jaa luokka kahteen ryhmään. Pyydä 
ensimmäistä ryhmää lukemaan ja analysoimaan pappis-
valtaa koskevat kohdat ja keskustelemaan niistä sekä 
toista ryhmää lukemaan ja analysoimaan pappeutta 
koskevat kohdat ja keskustelemaan niistä. Neuvo ensim-
mäistä ryhmää etsimään määritelmä sanalle pappisvalta 
ja tunnistamaan pappisvallan piirteitä. Neuvo toista 
ryhmää etsimään Herraa kunnioittavien pappeudenhal-
tijoiden motiiveja ja käyttäytymistapoja. Kun oppilailla 
on ollut riittävästi aikaa analysoida saamiaan jakeita, 
pyydä yhtä oppilasta kummastakin ryhmästä raportoi-
maan havainnoistaan.

Kun ensimmäinen ryhmä on raportoinut pappisvallasta, 
esitä seuraavat kysymykset:

•	 Mistähän	syystä	Nehorin	opetuksista	tuli	suosittuja?	
(Ks. Alma 1:3–4; ks. myös Hel. 13:27–28.)

•	 Kuinka	evankeliumin	opettajiin	saattaisi	vaikuttaa	se,	
jos heidän menestymisensä perustuisi heidän suo-
sioonsa? Kuinka se voisi vaikuttaa heidän opilliseen 
opetukseensa?

Kun toinen ryhmä on raportoinut pappeudesta, esitä 
seuraavat kysymykset:

•	 Kuinka	papit	kohdan	Alma	1:26	mukaan	suhtautui-
vat niihin, joita he opettivat? Miksi tämä asenne on 
tärkeä opettajille?

•	 Mitä	samankaltaisuuksia	on	kohdan	Alma	1:25–27	
vanhurskaiden pappien ja nykyisten kirkon johto-
henkilöiden ja lähetyssaarnaajien välillä?

Voit seuraavien kysymysten avulla auttaa oppilaita tun-
nistamaan meidän aikamme pappisvallan ja sen, mitä 
seuraa siitä, että antaa pappisvallan kukoistaa:

•	 Mitä	kohdan	Alma	1:12	mukaan	seuraa,	jos	pappis-
vallan annetaan kukoistaa?

Maailmassa vallitsevan pappisvallan lisäksi pappis-
vallan aineksia voi hiipiä kirkkoon. Voisit halutessasi 
pyytää oppilaita lukemaan vanhin Dallin H. Oaksin ja 
vanhin David A. Bednarin lausunnot oppilaan kirjan 
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sivuilta 173–174. Nämä lausunnot opettavat, miten 
tärkeää on välttää pappisvaltaa kirkon tehtävissämme. 
Vanhin Oaksin lausunto on myös mukana olevan DVD-
levyn raidalla A .

•	 Kuinka	me	voimme	välttää	pappisvaltaa	opetus	ja	
johtotehtävissämme kirkossa?

Alma 2. Jumala vahvistaa meitä, kun me vastus
tamme jumalattomuutta
Pyydä oppilaita muistelemaan tilannetta, jolloin he ovat 
vastustaneet jumalattomuutta joko yksityisesti tai julki-
sesti. Kehota heitä sitten miettimään seuraavia kysy-
myksiä. Voit halutessasi pyytää heitä vastaamaan niihin 
hiljaa mielessään sen sijaan että keskustelisitte niistä.

•	 Mikä	sai	teidät	puolustamaan	totuutta	ja	
 vanhurskautta?

•	 Kuinka	olette	saaneet	voimaa	tehdä niin?

Selitä, että luvussa Alma 2 on kertomus profeetta 
Almasta ja muista vanhurskaista miehistä ja naisista, 
jotka vastustivat jumalattomuutta jopa siihen pistee-
seen, että he olivat valmiita uhraamaan henkensä. 
Kehota oppilaita panemaan merkille, mitkä olivat 
näiden miesten ja naisten motiiveja ja kuinka he saivat 
voimaa erittäin vaikeina hetkinä.

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Alma 2:1–7.

•	 Kuka	oli	Amlisi	ja	mitä	kahta	asiaa	hän	halusi?	(Ks.	
Alma 2:2, 4. Hän halusi olla kuningas, ja hän halusi 
tuhota kirkon.)

•	 Kuinka	nefiläiset	kukistivat	Amlisin	yrityksen	tulla	
kuninkaaksi?

Esitä profeetta Joseph Smithin seuraava lausunto, joka 
koskee myöhempien aikojen pyhien velvollisuutta olla 
hyvään vaikuttavana voimana asuinyhteisöissään:

”Velvollisuutemme on keskittää kaikki vaikutuk-
semme tehdäksemme suosituksi sen, mikä on 
tervettä ja hyvää, ja epäsuosituksi sen, mikä on 
huonoa” (julkaisussa History of the Church, osa 5, 
s. 286).

•	 Millä	tavoin	me	voimme	tehdä	suosituksi	sen,	mikä	
on tervettä ja hyvää?

Tee yhteenveto kohdan Alma 2:8–14 sisällöstä selittä-
mällä, että Amlisi kokosi seuraajansa, suostutteli heidät 
tekemään hänestä kuninkaan ja lähti taistelemaan nefi-
läisiä vastaan yrityksenään toteuttaa henkilökohtaisia 
pyyteitään.

•	 Kuinka	moni	ihminen	sai	surmansa	sen	vuoksi	että	
Amlisi halusi olla kuningas? (Ks. Alma 2:19.) Miten 
tämä kertomus liittyy kuningas Moosian varoituk-
seen kohdissa Moosia 29:17, 21?

Pyydä oppilaita silmäilemään kohtia Alma 2:15–18, 
28–31 ja etsimään sanoja vahvisti, vahvistanut tai 
 vahvistui.

•	 Miksi	Herra	kohdan	Alma	2:28	mukaan	vahvisti	
 nefiläisiä?

•	 Mistähän	syystä	taivaallinen	Isä	toisinaan	antaa	
meille voimaa vastustaa jumalattomuutta sen sijaan 
että Hän poistaisi sen vaikutuksen elämästämme?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 2:29–31. 
Pyydä oppilaita kertomaan, kuinka voimme ottaa esi-
merkkiä näissä jakeissa kuvatusta Alman toiminnasta, 
kun taistelemme jumalattomuutta vastaan.

Todista, että Herra vahvistaa meitä kestämään vastus-
tusta, kun puolustamme totuutta ja vanhurskautta.

Alma 3. Joskus ihmiset erottautuvat vanhurs
kaista muuttamalla ulkoista olemustaan
Selitä, että pyrkiessään kuulumaan lamanilaisiin amli-
silaiset muuttivat ulkonäköään. Kehota yhtä oppilasta 
lukemaan Alma 3:4–5.

•	 Mitä	amlisilaiset	tekivät	muuttaakseen	ulkonäköään?

•	 Mistähän	syystä	he	halusivat	erottua	nefiläisistä?

•	 Mitä	ihmiset	nykyään	tekevät	ulkomuodolleen	erot-
tuakseen vanhurskaista?

Jos haluat tämän keskustelun kuluessa ottaa puheeksi 
tatuoimisen (tai jos oppilaat mainitsevat sen), näytä 
kuvaa temppelistä. Jos mahdollista, näytä temppeliä, 
joka sijaitsee lähimpänä oppilaita.
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•	 Miltä	teistä	tuntuisi,	jos	näkisitte	graffitia	Herran	huo-
neen seinissä?

Oppilaiden tulee ymmärtää, että heidän ruumiinsa on 
Herran silmissä pyhä kuten rakentamamme temppelit. 
Presidentti Gordon B. Hinckley (1910–2008), kirkon 15. 
presidentti, on sanonut: ”Tatuointi on graffitia ruu-
miin temppelissä” (”Runsas on lastesi onni ja rauha”, 
Liahona, tammikuu 2001, s. 67). Lue seuraavat neu-
vot kirjasesta Nuorten voimaksi auttaaksesi oppilaita 
välttämään sitä maailmallisen trendin seuraamista, jossa 
kehoon tehdään merkkejä:

”Ruumiisi on Jumalan luoma ja pyhä. Kunnioita 
sitä Jumalan lahjana äläkä turmele sitä millään 
tavoin. Pukeutumisellasi ja ulkoisella olemuksellasi 
voit osoittaa Herralle, että tiedät, kuinka kallisar-
voinen ruumiisi on. Voit osoittaa olevasi Jeesuksen 
Kristuksen opetuslapsi.” (Nuorten voimaksi – 
uskollisuus Jumalalle, 2002, kirjanen, s. 14.)

Voit myös halutessasi pyytää oppilaita lukemaan presi-
dentti Gordon B. Hinckleyn lausunnon oppilaan kirjan 
sivulta 177. Tämä lausunto on myös mukana olevan 
DVD-levyn raidalla B .

Esitä seuraavat kysymykset. Kehota oppilaita pohti-
maan vastauksiaan kysymyksiin vastaamatta niihin 
ääneen.

•	 Mitä	viestit	sillä,	miten	pukeudut	ja	kohtelet kehoasi?

•	 Kuinka	pukeutumistapasi	heijastaa	sitä,	millainen	
olet sisimmässäsi?

•	 Mitkä	muut	tekijät	pukeutumisessasi	ja	ulkoisessa	
olemuksessasi säädyllisyyden ohella saattaisivat 
osoittaa, että olet Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi? 
(Voit halutessasi antaa oppilaiden vastata tähän 
kysymykseen ääneen. Voit myös halutessasi pyytää 
oppilaita lukemaan vanhin M. Russell Ballardin lau-
sunnon oppilaan kirjan sivulta 177. Tämä lausunto 
on myös mukana olevan DVD-levyn raidalla C .)

Todista ruumiin pyhyydestä. Kehota oppilaita nou-
dattamaan myöhempien aikojen pyhien profeettojen 

neuvoja, kun he tekevät pukeutumista ja ulkoista ole-
musta koskevia päivittäisiä valintojaan.

Alma 4. Puhdas todistus ehkäisee ylpeyttä
Neuvo oppilaita lukemaan itsekseen Alma 4:6–12 ja 
ottamaan selville, mitä vaikutuksia ylpeydellä oli kir-
kon jäseniin.

•	 Kuinka	ylpeys	näkyi	kirkon	jäsenten	keskuudessa?	
(Voit tehdä luettelon oppilaiden vastauksista taululle.)

•	 Mikä	vaikutus	kirkon	jäsenten	ylpeydellä	oli	niihin,	
jotka eivät olleet kirkon jäseniä?

•	 Mihin	muut	ihmiset	olisivat	saattaneet	luulla	näiden	
kirkon jäsenten toimintansa perusteella uskovan?

Anna oppilaille pari minuuttia aikaa miettiä itsekseen, 
kuinka he vastaisivat seuraavaan kysymykseen:

•	 Mitä	joku	ihminen,	joka	katsoisi	sinua	mutta	ei	tuntisi	
sinua kovin hyvin, voisi päätellä uskonkäsityksistäsi?

Kun oppilaat ovat ehtineet pohtia, esitä seuraava 
 kysymys:

•	 Millä	tavoin	tämä	kysymys	saattaisi	vaikuttaa	
 elämäämme?

Profeettana ja ylimmäisenä tuomarina Alma oli huo-
lissaan ihmisten ylpeydestä ja halusi ”painaa sen 
alas” (ks. Alma 4:19). Pyydä viittä oppilasta lukemaan 
ääneen Alma 4:15–19, niin että kukin oppilas lukee 
yhden jakeen.

•	 Mitä	sanat	”esittämällä	puhtaan	todistuksen”	kertovat	
siitä, kuinka Alma opettaisi?

Kirkon ylipappina Alma lausui todistuksen, jossa oli 
varoituksen ja kehotuksen sanoja sekä julistuksia totuu-
desta. Meille kirkon jäsenille ”puhtaan todistuksen” 
lausuminen tarkoittaa useimmiten ainoastaan sitä, että 
kerromme sen, minkä tiedämme olevan totta. Täh-
dennä, mitä tarkoittaa puhtaan todistuksemme esittämi-
nen, pyytämällä oppilaita lukemaan vanhin M. Russell 
Ballardin ja presidentti Howard W. Hunterin lausunnot 
oppilaan kirjan sivuilta 179–180. Vanhin Ballardin lau-
sunto on myös mukana olevan DVD-levyn raidalla D .
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•	 Mistähän	syystä	puhtaalla	todistuksella	on	voima	
painaa ylpeys alas?

•	 Kuinka	elämäänne	on	vaikuttanut	se,	että	olette	
kuulleet ihmisten esittävän puhtaan todistuksen 
evankeliumista?

Voit halutessasi lukea presidentti Spencer W. Kimballin 
(1895–1985), kirkon 12. presidentin, seuraavan lausun-
non siitä, mitä puhtaan todistuksen esittäminen tarkoittaa:

”Älkää patistako toisianne, sillä se ei ole todis-
tus. Älkää kertoko toisille, kuinka heidän pitää 
elää. Kertokaa vain, miltä sisällänne tuntuu. Se on 
todistus. Sinä hetkenä kun alatte saarnata muille, 
todistuksenne päättyy. Kertokaa vain, miltä teistä 
tuntuu, mitä mielenne ja sydämenne ja ruumiinne 
jokainen säie teille kertoo.” (The Teachings of 
Spencer W. Kimball, toim. Edward L. Kimball, 
1982, s. 138; ks. myös Kirkon presidenttien opetuk-
sia: Spencer W. Kimball, 2006, s. 82–83.)
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Johdanto
Kun Alma saarnasi Sarahemlan kansalle, hän muis-
tutti heitä siitä, että jokainen heistä joutuisi Herran 
eteen tuomittavaksi. Kun opetat tätä oppiaihetta, voit 
kiinnittää huomion Alman kysymyksiin ja neuvoihin, 
jotka auttavat meitä valmistautumaan vilpittömämmin 
astumaan Herran eteen. Etenkin voit auttaa oppilaita 
näkemään, että me koemme sydämenmuutoksen, kun 
käännymme synnistä vanhurskauteen. Voit rohkaista 
heitä hylkäämään jokaisen synnin, joka helposti kie-
toutuu heihin, ja osoittamaan Jumalalleen, että he ovat 
halukkaita tekemään parannuksen (ks. Alma 7:15).

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Kokemalla	sydämenmuutoksen	me	valmistaudumme	

astumaan Herran eteen (ks. Alma 5).

•	 Jeesus	Kristus	kärsi	kaikenlaisia	ahdinkoja	ja	koe-
tuksia pelastaakseen meidät synnistä ja kuolemasta 
ja auttaakseen meitä selviytymään kuolevaisuuden 
haasteista (ks. Alma 7:7–13).

•	 Vilpitön	parannus	saa	meidät	kehittämään	itses-
sämme Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia (ks. Alma 
7:14–24).

Opetusehdotuksia
Alma 5. Kokemalla sydämenmuutoksen me val
mistaudumme astumaan Herran eteen
Aloita esittämällä oppilaille seuraavat kysymykset:

•	 Millaisia	pelkoja	ihmisillä	saattaa	olla	kuoleman	
 suhteen?

•	 Millaisia	pelkoja	ihmisillä	saattaa	olla	Herran	eteen	
tuomittavaksi joutumisen suhteen?

•	 Mikähän	johtaa	siihen,	että	ihminen	tuntee	olevansa	
valmis kohtaamaan Jumalan?

Voit tehdä taululle luettelon oppilaiden ehdotuksista. 
Kun luokka on keskustellut asiasta, pyydä oppilaita tut-
kimaan itsekseen kohtaa Alma 5:6–13. Kannusta heitä 
panemaan merkille, mitä Alman isä ja hänen seuraa-
jansa kokivat.

Luku 24
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•	 Kuinka	Alma	kuvaili	heidän	kääntymiskokemustaan?

•	 Mikä	kohdan	Alma	5:11–13	mukaan	johti	tähän	
voimalliseen sydämenmuutokseen? Mikä piti yllä tätä 
sydämenmuutosta?

Kirjoita taululle seuraavaa:

Alma	5:14–19,	26–31

Ihminen,	jolla	on	muuttunut sydän…

Pyydä oppilaita tutkimaan taululle merkittyjä jakeita. 
Pyydä heitä taululla olevien jakeiden perusteella 
kirjoittamaan paperille virkkeen jatko. Seuraavat esi-
merkit voivat auttaa sinua ohjaamaan oppilaita tässä 
 harjoituksessa.

Ihminen, jolla on muuttunut sydän…

on saanut Jumalan kuvan kasvoihinsa (ks. jae 14).

osoittaa uskoa Hänen lunastukseensa, joka meidät loi 
(ks. jae 15).

tietää, että hänen tekonsa ”ovat olleet vanhurskauden 
tekoja maan päällä” (jae 16).

Riittävän ajan kuluttua pyydä oppilaita kertomaan, 
millä eri tavoilla he ovat täydentäneet virkkeen.

Lukekaa yhdessä luokkana jakeet Alma 5:33–35, 48, 
50–51, 57 ja tutkikaa Alman opetuksia siitä, mitä mei-
dän on tehtävä voidaksemme Jumalan eteen astues-
samme kohottaa katseemme Häneen ”puhtain sydämin 
ja tahrattomin käsin” (jae 19).

•	 Mikä	Alman	näiden	jakeiden	opetuksissa	tekee	teihin	
vaikutuksen?

Päätä todistamalla, että Jumala on valmis osoitta-
maan armoaan meille kaikille ja että parannus aut-
taa meitä tulemaan pyhitetyiksi, jotta voimme elää 
Hänen  luonaan.
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Alma 7:7–13. Jeesus Kristus kärsi kaikenlaisia 
ahdinkoja ja koetuksia pelastaakseen meidät 
synnistä ja kuolemasta ja auttaakseen meitä sel
viytymään kuolevaisuuden haasteista
Kehota oppilaita kuvittelemaan, että he ovat lähetys-
saarnaajia ja että joku, jonka he ovat juuri tavanneet, 
on esittänyt kysymyksen: ”Mitä Jeesus Kristus on tehnyt 
minun hyväkseni?”

Anna oppilaiden kertoa lyhyesti, mitä he vastaisivat. 
Kehota heitä sitten lukemaan itsekseen Alma 7:7–13, 
pohtimaan sitä ja etsimään vastauksia, jotka vahvistavat 
heidän aiemmat vastauksensa tai laajentavat niitä. Riit-
tävän ajan kuluttua kehota heitä kertomaan saamistaan 
oivalluksista. (He saattavat havaita seuraavia asioita: 
että Herralla on voimaa tehdä kaikki; että Hän kärsi 
kaikenlaisia kipuja, ahdinkoja, sairauksia ja kiusauksia, 
jotta Hän voisi tuntea täyttä myötätuntoa meidän heik-
kouksiamme kohtaan; että Hän koki kuoleman kyetäk-
seen katkaisemaan kuoleman siteet ja että Hänellä on 
voima lunastaa meidät synneistämme.)

•	 Mitkä	toistuvat	ilmaukset	näissä	jakeissa	tähdentävät	
sitä, että Vapahtaja ymmärtää meidän haasteemme?

Pyydä oppilaita etsimään ja merkitsemään ilmauk-
set ”ottaa päällensä” ja ”lihan mukaisesti”. Selitä, että 
näissä jakeissa sana liha viittaa Vapahtajan fyysiseen 
ruumiiseen ja myös kuolevaisuuteen ja meidän langen-
neeseen tilaamme. Auta oppilaita ymmärtämään, että 
Vapahtaja laskeutui kaiken alapuolelle, jotta Hän osaisi 
auttaa meitä selviytymään kuolevaisuuden haasteista. 
Kehota yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista apostolin 
koorumin jäsenen vanhin Neal A. Maxwellin lausunto 
oppilaan kirjan sivulta 186.

•	 Kuinka	tämä	tieto	voi	auttaa	meitä	kohtaamaan	kuo-
levaisuuden haasteet?

 Voit halutessasi pyytää oppilaita lukemaan vanhin 
Jeffrey R. Hollandin lausunnon oppilaan kirjan 
sivulta 186 (saatavana myös mukana olevan DVD- 
levyn raidalla A ). Kun oppilaat miettivät, mitä Vapah-
tajan antama apu tarkoittaa, kehota heitä pohtimaan 
tätä kysymystä:

•	 Milloin	Vapahtaja	on	auttanut	teitä	koettelemuksen	
tai kiusauksen hetkinä?

Ehdota, että oppilaat kirjoittavat päiväkirjoihinsa 
Vapahtajan rakastavasta hyväntahtoisuudesta ja halusta 
auttaa heitä. Kun he muistelevat kokemuksia, joissa he 
ovat saaneet jumalallista apua, he vahvistuvat kohtaa-
maan ne haasteet, joita heillä on nyt, ja ne haasteet, 
joita heidän eteensä tulee tulevaisuudessa.

Alma 7:14–24. Vilpitön parannus saa meidät 
kehittämään itsessämme Kristuksen kaltaisia 
ominaisuuksia
Valmista ennen oppituntia moniste, jossa on alla olevat 
kysymykset kohdasta Alma 7:14–24. Jätä kysymysten 
väliin tilaa, johon oppilaat voivat kirjoittaa löytämänsä 
vastaukset.

•	 Mitä	Alma	kehotti	ihmisiä	hylkäämään?

•	 Millä	ehdoilla	Alma	lupasi	iankaikkisen	elämän	
Gideonin asukkaille?

•	 Mitä	Hengen	ilmoitus	opetti	Almalle	näistä	ihmisistä?

•	 Mitä	Alma	huomasi	Gideonin	asukkaista?

•	 Kuinka	kuvailisit	ihmistä,	joka	on	herätetty	tiedosta-
maan velvollisuutensa Jumalaa kohtaan?

•	 Mitä	ominaisuuksia	meillä	on,	jos	me	vaellamme	
nuhteettomina Jumalan edessä?

•	 Kuinka	tiivistäisit	sen,	mitä	olet	oppinut	kohdasta	
Alma 7:14–24?

•	 Mitä	askelia	sinun	on	otettava	kehittääksesi	itsessäsi	
Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia?

Lue ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen presidentti 
Dieter F. Uchtdorfin seuraava lausunto:

”Kristuksen seuraaminen tarkoittaa sitä, että meistä 
tulee enemmän Hänen kaltaisiaan. Se tarkoittaa 
sitä, että me opimme Hänen luonteestaan. Taivaal-
lisen Isämme henkilapsina meillä on mahdolli-
suus sisällyttää Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia 
elämäämme ja luonteeseemme. Vapahtaja kutsuu 
meitä oppimaan Hänen evankeliumiaan elämällä 
Hänen opetustensa mukaisesti. – – Kun askel 
askelelta kehitämme omassa elämässämme Kris-
tuksen kaltaisia ominaisuuksia, ne kantavat meitä 
’kuin kotkan siivillä’ (OL 124:18).” (”Kristuksen 
kaltaiset ominaisuudet – tuulta siipiemme alle”, 
Liahona, marraskuu 2005, s. 102–103.)
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•	 Mistähän	syystä	Kristuksen	kaltaisia	ominaisuuksia	
kehitetään askel askelelta?

Selitä, että Alman neuvot Gideonin asukkaille voivat 
auttaa meitä kehittämään itsessämme Kristuksen kaltai-
sia ominaisuuksia.

Anna kullekin oppilaalle valmistamasi moniste. Kehota 
oppilaita tutkimaan itsekseen tai pareittain kohtaa Alma 
7:14–24 ja vastaamaan monisteen kysymyksiin. Auta 
heitä näkemään, kuinka Alman neuvot Gideonin asuk-
kaille voivat auttaa meitä tulemaan enemmän Kristuk-
sen kaltaisiksi.

Kun oppilaat ovat tehneet tämän tehtävän, kehota muu-
tamaa heistä esittämään tiivistelmänsä luokalle. Kehota 
sitten jokaista pohtimaan itsekseen tätä kysymystä:

•	 Mihin	Alman	ohjeeseen	sinun	pitää	keskittyä,	kun	
pyrit tulemaan enemmän Kristuksen kaltaiseksi?

Todista totuuksista, joista olet keskustellut oppilaiden 
kanssa. Kannusta oppilaita noudattamaan Alman ope-
tuksia tekemällä parannusta synneistään ja kehittämällä 
itsessään Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia, jotta he 
voivat jonakin päivänä saada korotuksen.
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Johdanto
Kun Alma saapui saarnaamaan Ammonihan kaupun-
kiin, useimmat ihmiset siellä olivat edenneet pitkälle 
luopumuksen tilaan. Ammonihan jumalattomat asuk-
kaat hylkäsivät heti Alman ja karkottivat hänet kaupun-
gistaan. Enkeli tuli kuitenkin Alman luo, rohkaisi häntä 
ja välitti Herran käskyn, että hänen tuli palata Ammo-
nihaan. Palattuaan joutuin kaupunkiin (ks. Alma 8:18) 
Alma tapasi Amulekin, jonka Herra oli valmistanut 
hänen lähetystyötoverikseen. Alma ja Amulek vastasivat 
ihmisten kovasydämisyyteen opettamalla voimallisesti 
oppeja lunastussuunnitelmasta, ylösnousemuksesta 
ja viimeisestä tuomiosta. Kun oppilaat keskustelevat 
näistä opetuksista, voit auttaa heitä näkemään, että kun 
me rakennamme todistuksemme pelastussuunnitelman 
totuuksille, me saamme voimaa kuunnella Jumalan 
palvelijoita ja noudattaa Hänen käskyjään. Me valmis-
taudumme Herran tulemiseen.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Jos	olemme	uskollisia	ja	uutteria,	Herra	järjestää	

meille keinon toteuttaa sen, mitä Hän on käskenyt 
(ks. Alma 8).

•	 Kaikki	ihmiset	tulevat	nousemaan	kuolleista	ja	
seisomaan tuomittavina Herran edessä (ks. Alma 
11:41–46; 12:1–18).

•	 Jumala	varasi	lunastussuunnitelman	pelastaakseen	
meidät langenneesta tilastamme (ks. Alma 12:22–37).

Opetusehdotuksia
Alma 8. Jos olemme uskollisia ja uutteria, Herra 
järjestää meille keinon toteuttaa sen, mitä Hän 
on käskenyt
Kirjoita taululle Alma 8:8–18. Jaa luokka kahteen 
osaan. Anna toiselle puolelle luokkaa tehtäväksi lukea 
nämä jakeet ja etsiä tietoja Ammonihan asukkaista. 
Anna toiselle puolelle luokkaa tehtäväksi lukea samat 
jakeet ja etsiä tietoja Almasta. Selitä, että kun he ovat 
lukeneet jakeet, esität heille kysymyksiä siitä, mitä he 
ovat lukeneet.

Kun oppilaat ovat lukeneet jakeet, esitä seuraavat kysy-
mykset Ammonihan asukkaista:

Luku 25
Alma 8–12

•	 Mitä	seurasi	siitä,	että	Saatana	oli	saanut	vallan	
Ammonihan kaupungin asukkaiden sydämessä? 
(Ks. Alma 8:9.)

•	 Kuinka	Ammonihan	asukkaat	luonnehtivat	kirkon	
opetuksia ja käytäntöjä? (Ks. Alma 8:11.)

•	 Mitä	Ammonihan	asukkaat	tekivät	Almalle?	(Ks.	Alma	
8:9–13.)

•	 Miksi	ihmiset	kohtelivat	Almaa	niin	tylysti,	vaikka	
hän oli kirkon ylipappi? (Ks. Alma 8:11–12.)

Esitä seuraavat kysymykset Almasta:

•	 Kuinka	Alma	suhtautui	siihen,	että	hänet	torjuttiin	
Ammonihassa? (Ks. Alma 8:14.)

•	 Mikä	tapahtuma	muutti	Alman	mielen,	kun	hän	oli	
lähdössä Ammonihasta? (Ks. Alma 8:14–16.)

•	 Miten	arvelette	enkelin	sanoman	vaikuttaneen	Alman	
käsitykseen lähetystyöstään Ammonihassa? (Ks. Alma 
8:15–17.)

•	 Mitä	me	voimme	oppia	Alman	suhtautumisesta	enke-
lin sanomaan? (Ks. Alma 8:18.)

Kehota oppilaita lukemaan Alma 8:19–27. Pyydä heitä 
etsimään todisteita siitä, että Herra avasi Almalle mah-
dollisuuden saarnata evankeliumia Ammonihassa.

•	 Miksi	Amulek	otti	Alman	vastaan	eri	tavoin	kuin	
muut ihmiset Ammonihassa ottivat hänet vastaan? 
(Ks. Alma 8:20.)

Esitä oppilaille seuraavat lainaukset. Presidentti Mon-
sonin lausunto on myös mukana olevan DVD-levyn rai-
dalla A . Kysy, kuinka nämä lausunnot liittyvät Alman 
kokemukseen Ammonihassa.

Presidentti Thomas S. Monson, kirkon 16. presi-
dentti, on opettanut: ”Muistakaa, että tämä työ ei 
ole yksin teidän tai minun. Se on Herran työtä, ja 
kun me olemme Herran asialla, – – meillä on oikeus 
Herran apuun. Muistakaa, että Herra tekee sopivaksi 
sen selän, jolle Hän laskee kuorman.” (”Pyhä palve-
lukutsu”, Liahona, toukokuu 2005, s. 56.)
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Presidentti Gordon B. Hinckley (1910–2008), 
kirkon 15. presidentti, on neuvonut: ”Kohotkaa 
teissä olevien suurten mahdollisuuksien tasalle. 
En pyydä teitä yltämään kykyjenne yläpuolelle. 
Toivon, ettette vaivaa itseänne epäonnistumisen 
ajatuksilla. Toivon, ettette aseta tavoitteita paljon 
kauemmaksi kuin teillä on kykyä saavuttaa. Toi-
von, että teette yksinkertaisesti sen, mihin pystytte, 
parhaan kykynne mukaan. Jos teette niin, saatte 
nähdä ihmeitä tapahtuvan.” (Lainattuna artikke-
lissa Mary Ellen W. Smoot, ”Kestävä ja järkkymä-
tön”, Liahona, tammikuu 2002, s. 107.)

•	 Millä	tavalla	nämä	lausunnot	ja	kertomus	Alman	
luvussa 8 saattaisivat auttaa teitä kohtaamaan haasteita?

Kehota muutamaa oppilasta kertomaan esimerkkejä 
siitä, kuinka Herra on auttanut heitä kohtaamaan haas-
teita. Voisit tämän keskustelun kuluessa tuoda esiin, 
että Herran apu tulee usein pienin ja yksinkertaisin 
tavoin kuten Pyhän Hengen hiljaisena ohjauksena tai 
jonkun ystävän ystävällisenä tekona.

Lukekaa yhdessä Alma 8:30–31, ja pyydä oppilaita 
panemaan merkille, mitä Herra teki Alman hyväksi, 
kun Alma palasi Ammonihaan.

•	 Mitä	Herra	teki	auttaakseen	Almaa	kertomaan	evan-
keliumista Ammonihan asukkaille?

Todista Herran voimasta järjestää keino silloinkin, kun 
Hänen käskyjensä täyttäminen näyttää mahdottomalta. 
”Herra [ei] anna ihmislapsille mitään käskyjä valmis-
tamatta heille keinoa toteuttaa sitä, mitä hän käskee 
heidän tehdä” (1. Nefi 3:7   ).

Alma 9. ”Kuinka olette voineet unohtaa isienne 
perimätiedon”?
Pyydä oppilaita luettelemaan taitoja tai ajatuksia, joita 
nuoret ovat joskus haluttomia oppimaan vanhemmil-
taan. (Oppilaat saattavat tarjota sellaisia vastauksia kuin 
kodinhoito, rakentaminen ja kunnossapito, opiskelu-
tottumukset tai musiikki.)

•	 Mistähän	syystä	jotkut	ovat	haluttomia	ottamaan	
vastaan arvokasta tietoa aiemmilta sukupolvilta?

Lue oppilaiden kanssa Alma 9:7–14. Kun luette, pyydä 
oppilaita etsimään ilmauksia tai ajatuksia, joita Alma 
toisti (kuten ”oletteko unohtaneet” ja ”ettekö muista”).

•	 Mitä	ammonihalaiset	olivat	unohtaneet?	Miksi	arve-
lette tämän unohtamisen johtaneen luopumukseen ja 
jumalattomuuteen?

•	 Kuinka	teille	on	ollut	hyötyä	siitä,	että	tiedätte	aiem-
pien sukupolvien hyvistä perinteistä, opetuksista 
ja kokemuksista? Mitä me voimme tehdä muistaak-
semme tällaisia siunauksia?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 9:19–22 
ja ottamaan selville, mistä hengellisistä siunauksista 
ja kokemuksista nefiläiset olivat aiemmin nauttineet. 
Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he saavat selville.

Pyydä oppilaita lukemaan OL 82:3   .

•	 Kuinka	tämä	jae	soveltuu	Ammonihan	asukkaisiin?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 9:23–24 
ja 10:22–23, 27. Pyydä muita oppilaita lukemaan ääneti 
mukana ja panemaan merkille varoituksia vaikeuksista, 
joita Ammonihan asukkaat kokisivat, elleivät he tekisi 
parannusta.

•	 Mitä	varoituksia	Alma	ja	Amulek	esittivät	ihmisille?

•	 Miksi	Ammonihan	asukkaiden	jumalattomuus	oli	
Alman mukaan pahempaa kuin lamanilaisten?

Viittaa jälleen kohtaan Alma 9:19–22, jossa Alma luet-
telee joitakin siunauksia ja kokemuksia, joita nefiläisillä 
oli aiemmin ollut.

•	 Miksi	on	hyödyllistä	muistaa	aiempia	hengellisiä	
kokemuksia?

Kerro, miksi sinun mielestäsi on tärkeää muistaa sekä 
omia henkilökohtaisia hengellisiä kokemuksia että 
aiempien sukupolvien ihmisten hengellisiä kokemuk-
sia. Kehota oppilaita merkitsemään tarkoin muistiin 
päiväkirjoihinsa elämänsä pyhät kokemukset.

Ennen kuin siirryt lukuun Alma 11, voit halutessasi esit-
tää ajatuksen, että Amulek oli ihanteellinen lähetystyö-
toveri Almalle. Kohdassa Alma 10:4–12 luetellaan joita-
kin hänen aiemmista kokemuksistaan, jotka valmistivat 
häntä palvelemaan Alman kanssa. Voisit myös tuoda 
esiin, että ennen voimalliseksi lähetyssaarnaajaksi tule-
mista Amulek koki vaiheen, jolloin hän oli vähemmän 
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aktiivinen kirkon jäsen. Tämä saattaa tuoda toivoa niille 
nuorille miehille ja naisille, jotka ovat epäilleet, kykene-
vätkö he palvelemaan kokoaikaisessa lähetystyössä.

Alma 11:41–46; 12:1–18. Kaikki ihmiset tulevat 
nousemaan kuolleista ja seisomaan tuomittavina 
Herran edessä
Tämä osio tarjoaa sinulle jälleen tilaisuuden todistaa, että 
Vapahtajan sovitus voittaa lankeemuksen seuraukset.

Valmista ennen oppituntia seuraava tietovisa piirtohei-
tinkalvolle tai oppilaille jaettavaan monisteeseen. Pyydä 
oppilaita kirjoittamaan jokaisen väitteen kohdalle joko O, 
jos se on oikein, tai V, jos se on väärin. Pyydä oppilaita 
vastaamaan väitteisiin käyttämättä pyhiä kirjoituksiaan.

 1. Kun meidät tuomitaan, me muistamme syyllisyy-
temme. (Ks. Alma 11:43; ks. myös 2. Nefi 9:14; Alma 
5:18.)

 2. Ne, jotka ovat menettäneet kuolevaisuudessa käden 
tai jalan, saavat ruumiinjäsenensä takaisin, kun he 
nousevat kuolleista. (Ks. Alma 11:43–44.)

 3. Vaikka kaikki suuret epämuodostumat tai viat 
poistetaan, kun nousemme kuolleista, meillä on yhä 
arpia ja muita vähäisempiä jälkiä. (Ks. Alma 11:43–
44; ks. myös Alma 40:23.)

 4. Ylösnoussut henkilö ei koskaan enää kuole fyysi-
sesti. (Ks. Alma 11:45.)

 5. Viimeisellä tuomiolla meidät tuomitaan ainoas-
taan tekojemme mukaan. Mitään muuta ei oteta 
huomioon. (Ks. Alma 11:41, 44; 12:14; ks. myös 
OL 137:9.)

 6. Ne, jotka paaduttavat sydämensä totuutta vastaan, 
eivät lopulta tiedä mitään Jumalan salaisuuksista. 
(Ks. Alma 12:9–12.)

 7. Viimeinen tuomio on riemullinen kokemus kaikille 
ihmisille. (Ks. Alma 12:13–14, 17.)

(Vastaukset: 1. O; 2. O; 3. V; 4. O; 5. V; 6. O; 7. V)

Kun oppilaat ovat vastanneet tietovisaan, pyydä heitä 
joko yksin tai pareittain lukemaan pyhien kirjoitusten 
viitteet ja tarkistamaan vastauksensa. Esitä sitten seuraa-
vat kysymykset:

•	 Kuinka	ymmärrys	ylösnousemuksesta	ja	viimeisestä	
tuomiosta auttaa meitä ymmärtämään paremmin 
Jeesuksen Kristuksen sovitusta?

•	 Millä	tavoin	oikea	ymmärrys	näistä	opeista	saattaisi	
vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme?

Kun oppilaat keskustelevat näistä kysymyksistä, voit 
halutessasi pyytää heitä lukemaan vanhin Dallin H. 
Oaksin lausunnot oppilaan kirjan sivuilta 191 ja 
192–193. Nämä lausunnot ovat myös mukana olevan 
DVD-levyn raidalla B  ja C .

Kehota oppilaita pohtimaan itsekseen tätä kysymystä:

•	 Onko	elämässäsi	mitään,	mitä	sinun	pitää	muuttaa,	
niin ettet pelkäisi viimeistä tuomiota?

Kehota oppilaita nöyrtymään rukouksessa, pyytämään 
Herralta anteeksi syntejään ja etsimään Hänen apuaan 
voittaakseen syntinsä. Auta heitä ymmärtämään, että 
nyt on aika valmistautua ylösnousemukseen ja viimei-
seen tuomioon (ks. Alma 34:32–34   ).

Alma 12:22–37. Jumala varasi lunastussuunnitel
man pelastaakseen meidät langenneesta tilas
tamme
Voisit etukäteen pyytää yhtä tai kahta oppilasta val-
mistautumaan todistamaan pelastussuunnitelmasta ja 
rauhasta, jota se tuo heidän elämäänsä.

Valmista ennen oppituntia moniste, jossa on seuraavat 
kysymykset ja pyhien kirjoitusten viitteet:

 1. Mitä seurasi siitä, että Aadam ja Eeva söivät kiellettyä 
hedelmää? (Ks. Alma 12:22, 24.)

 2. Minkä Jumala laati oikaisemaan lankeemuksen seu-
raukset? (Ks. Alma 12:25.)

 3. Miten ihmisille opetettiin lunastussuunnitelmaa? 
(Ks. Alma 12:28–30.)

 4. Mitä Jumala antoi ihmisille, jotta he voisivat käyttää 
tahdonvapauttaan Hänen lunastussuunnitelmansa 
mukaisella tavalla? (Ks. Alma 12:31–32.)

 5. Kuinka me saamme Vapahtajan sovituksen siunauk-
set? (Ks. Alma 12:33–37.)

Lue presidentti Boyd K. Packerin, kahdentoista aposto-
lin koorumin presidentin, seuraava lausunto:
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”Vailla tietoa evankeliumin suunnitelmasta rik-
komus tuntuu luonnolliselta, viattomalta, jopa 
oikeutetulta. Meillä ei voi olla suurempaa suojaa 
vastustajaa vastaan kuin totuuden tunteminen – 
suunnitelman tunteminen” (Our Father’s Plan, 
1984, s. 27).

•	 Kuinka	tietomme	taivaallisen	Isän	suunnitelmasta	
saattaisi suojella meitä vastustajalta?

Selitä, että luvussa Alma 12 on tärkeitä yksityiskohtia 
taivaallisen Isämme suunnitelmasta lapsiaan varten. 
Koska taivaallinen Isä tiesi, että lankeaisimme teke-
mään rikkomuksia, Hän varasi meille keinon tulla 
lunastetuiksi ja palata elämään Hänen luonaan ikui-
sesti. Auta oppilaita näkemään, että mitä paremmin he 
ymmärtävät taivaallisen Isän suunnitelmaa, sitä onnelli-
sempia he ovat.

Jaa monisteet. Anna kullekin oppilaalle tehtäväksi etsiä 
vastaus yhteen tai kahteen monisteen kysymyksistä ja 
valmistautua kertomaan ajatuksistaan luokalle.

Kun oppilaat ovat vastanneet kysymyksiin, auta heitä 
keskustelemaan seuraavista kahdesta aiheesta, niin että 

he voivat jakaa oppimaansa ja soveltaa oppia täydem-
min elämäänsä.

1. aihe: Alma ja Amulek opettivat monia totuuksia 
lunastussuunnitelmasta.

Pyydä oppilaita tarkastelemaan niitä pyhien kirjoitusten 
kohtia, joita he ovat tänään tutkineet, ja mainitsemaan joi-
takin totuuksia, joita Alma ja Amulek opettivat. Voit halu-
tessasi tehdä taululle luettelon oppilaiden vastauksista.

Kehota oppilaita valitsemaan luetelluista totuuksista 
yksi ja selittämään, kuinka tieto tuosta totuudesta auttaa 
suojelemaan heitä vastustajalta.

2. aihe: Alma sanoi, että Jumala antoi lapsilleen käskyjä 
”ilmaistuaan heille lunastussuunnitelman” (Alma 12:32, 
kursivointi lisätty).

•	 Mistähän	syystä	oli	tärkeää,	että	ihmiset	saivat	tietää	
suunnitelmasta ennen kuin he saivat käskyjä?

Jos olet pyytänyt yhtä tai kahta oppilasta valmistau-
tumaan todistamaan lunastussuunnitelmasta, kehota 
heitä tekemään se nyt. Tilanteen mukaan voit myös itse 
todistaa ja kehottaa muita oppilaita todistamaan.
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Johdanto
Nämä Mormonin kirjan luvut tarjoavat hyviä tilaisuuk-
sia keskustella pelastussuunnitelmasta. Kun oppilaat 
keskustelevat luvusta Alma 13, voit auttaa heitä ajatte-
lemaan kuolevaisuutta edeltävää elämäänsä ja tehtäviä, 
joita he kenties ovat valmistautuneet ottamaan vastaan 
kuolevaisuudessa. Kun he keskustelevat luvusta Alma 
14, voit muistuttaa heille, että kuolevaisuudessa he 
kohtaavat koettelemuksia mutta lopulta heitä siuna-
taan, kun he pysyvät uskollisina todistukselleen. Kun 
oppilaat luvun Alma 15 kohdalla miettivät Seesromissa 
tapahtunutta muutosta, voit tähdentää parannuksen 
periaatetta ja Jeesuksen Kristuksen keskeistä roolia 
taivaallisen Isämme suunnitelmassa. Luku Alma 16 
osoittaa, että jumalattomia tullaan pitämään vastuussa 
teoistaan. Yhdessä nämä luvut todistavat Jumalan 
oikeudenmukaisuudesta ja armosta kannustaen meitä 
luottamaan Häneen ja Hänen suunnitelmaansa meidän 
pelastukseksemme.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Jumala	on	valmistanut	ja	kutsunut	Melkisedekin	

pappeuden haltijoita maailman perustamisesta asti 
(ks. Alma 13).

•	 Jumala	siunaa	niitä,	jotka	turvaavat	Häneen	ahdin-
goissaan (ks. Alma 14–15).

•	 Ne,	jotka	hylkäävät	evankeliumin,	kärsivät	hengelli-
sesti ja joskus fyysisesti (ks. Alma 16).

Opetusehdotuksia
Alma 13. Jumala on valmistanut ja kutsunut 
Melkisedekin pappeuden haltijoita maailman 
perustamisesta asti
Auta oppilaita ymmärtämään ennalta-asettamisen ja 
asettamisen välinen ero kirjoittamalla taululle seuraa-
vat sanat:

Ennalta-	
asettaminen

Kelvolliseksi	
osoittautumi-
nen

Asettaminen

Selitä, että aikaisemmassa olemassaolossa Jumala 
ennalta-asetti monia uskollisia poikiaan saamaan 

Luku 26
Alma 13–16

pappeuden kuolevaisuudessa avuksi ihmiskunnan 
pelastamisessa. Lisää taululle:

Aikaisempi 
olemassaolo

Aikaisempi 
olemassaolo ja 
maanpäällinen 
elämä

Maanpäällinen 
elämä

Ennalta-	
asettaminen

Kelvolliseksi	
osoittautumi-
nen

Asettaminen

Alma	13:3 Alma	13:3–10 Alma	13:6–12

OL	138:55–56

Abr.	3:22–23

Jaa luokka kolmeen ryhmään. Anna ensimmäiselle 
ryhmälle tehtäväksi tutkia itsekseen ennalta-asetta-
mista koskevia kohtia, toiselle ryhmälle tutkia itsek-
seen kelvolliseksi osoittautumista koskevaa kohtaa ja 
kolmannelle ryhmälle tutkia itsekseen kohtaa asettami-
sesta (huomaa, että jotkin jakeet liittyvät sekä  ennalta-
asettamiseen että kelvolliseksi osoittautumiseen tai 
sekä kelvolliseksi osoittautumiseen että asettamiseen). 
Neuvo ryhmiä valmistautumaan vastaamaan kysymyk-
siin lukemansa pohjalta.

Riittävän ajan kuluttua kehota yhtä oppilasta luke-
maan ääneen Alma 13:3. Pyydä jotakuta oppilasta, 
joka tutki ennalta-asettamista, vastaamaan seuraavaan 
 kysymykseen:

•	 Kuinka	miehet	osoittivat	kuolevaisuutta	edeltävässä	
elämässä, että he olivat kelvollisia ennalta-asetetta-
viksi saamaan Melkisedekin pappeuden?

Pyydä jotakuta toista oppilasta lukemaan ääneen 
OL 138:55–56.

•	 Mitä	tämä	kohta	opettaa	meille	aikaisemmasta	ole-
massaolosta ja ennalta-asettamisesta?

•	 Kuinka	nämä	opetukset	ennaltaasettamisesta	saat-
taisivat vaikuttaa siihen, miten te palvelette kirkon 
tehtävissänne ja tuette johtajianne?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 13:3–10. 
Pyydä jotakuta oppilasta, joka tutki kelvolliseksi osoit-
tautumista, vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
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•	 Mitä	kohdan	Alma	13:10	mukaan	miehen	tulee	tehdä	
valmistautuakseen ottamaan vastaan Melkisedekin 
pappeuden?

•	 Kuinka	usko	ja	parannus	valmistavat	miestä	otta-
maan vastaan Melkisedekin pappeuden?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan Alma 13:11–12. Pyydä 
jotakuta oppilasta, joka tutki asettamista, vastaamaan 
seuraaviin kysymyksiin:

•	 Mitä	miehen	pitää	tehdä	–	sen	jälkeen	kun	hänet	on	
asetettu johonkin virkaan Melkisedekin pappeudessa 
– pysyäkseen kelvollisena palvelemaan?

•	 Mitä	tapahtui	kohdassa	Alma	13:11–12	kuvattujen	
pappeudenhaltijoiden vanhurskauden seurauksena?

Tuo esiin, että myös uskollisia naisia kuolevaisuutta 
edeltävässä elämässä valmistettiin tilaisuuksiin pal-
vella maan päällä. Kehota luokan jäseniä lukemaan 
presidentti Spencer W. Kimballin ja vanhin Neal A. 
Maxwellin lausunnot oppilaan kirjan sivulta 196. 
Vanhin Maxwellin lausunto on myös mukana olevan 
DVD-levyn raidalla A .

Alma 13:6, 17–18. Melkisedekin pappeuden hal
tijoiden tulee edistää vanhurskautta
Selitä, että Melkisedekin pappeuden haltijoiden tulee 
pyrkiä palvelemaan muita kuten Alma opetti. Kehota 
oppilaita lukemaan itsekseen Alma 13:6, 17–18.

•	 Mikä	on	jakeen	Alma	13:6	mukaan	yksi	miehen	vel-
vollisuuksista sen jälkeen kun hän saa Melkisedekin 
pappeuden?

•	 Mitä	Melkisedek	kohdan	Alma	13:17–18	mukaan	teki	
edistääkseen vanhurskautta?

•	 Kuinka	pappeudenhaltija	voi	Melkisedekin	tavoin	
edistää vanhurskautta nykyään?

Voit halutessasi tuoda esiin, että Raamattu näyttää opet-
tavan, että Melkisedek-nimisellä miehellä ”ei ole isää, 
ei äitiä eikä sukuluetteloa, hänen elinpäivillään ei ole 
alkua eikä loppua” (Hepr. 7:3). Kohdat Alma 13:8–9 ja 
JSR Hepr 7:3 (kolmoissidoksen lopussa) selventävät tätä 
kohtaa. Niissä selitetään, että pappeus – ei ihminen – on 
”vailla päivien alkua tai vuosien loppua” (Alma 13:7, 9).

Alma 14–15. Jumala siunaa niitä, jotka turvaavat 
Häneen ahdingoissaan
Pyydä oppilaita kertomaan joitakin pyhien kirjoitusten 
esimerkkejä vanhurskaista ihmisistä, joita on vainottu 
sen tähden, että heillä on ollut todistus evankeliumista. 
Kun oppilaat ovat maininneet joitakin esimerkkejä, 
lukekaa Alma 14:7–11 ja 60:13.

•	 Mitä	syitä	näissä	jakeissa	esitetään	sille,	että	van-
hurskaiden annetaan toisinaan kärsiä jumalatto-
mien käsissä?

Lue luokalle ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen 
presidentti James E. Faustin (1920–2007) seuraava 
lausunto:

”Kaikki tämä kärsimys saattaisi tosiaankin olla 
epäreilua, mikäli kaikki päättyisi kuolemaan, 
mutta niinhän ei tapahdu. Elämä ei ole kuin yksi-
näytöksinen näytelmä. Siinä on kolme näytöstä. 
Edellisessä näytöksessä olimme kuolevaisuutta 
edeltävässä elämässä; ja nyt olemme tässä näy-
töksessä, joka on kuolevaisuus; ja edessämme on 
seuraava näytös, kun palaamme Jumalan luokse. 
– – Meidät lähetettiin kuolevaisuuteen testattaviksi 
ja koeteltaviksi [ks. Abr. 3:25]. – –

Kuten Paavali on sanonut, meidän menneet ja 
tulevat kärsimyksemme eivät ’ole mitään sen kirk-
kauden rinnalla, joka vielä on ilmestyvä ja tuleva 
osaksemme’ [Room. 8:18] iankaikkisuuksissa. ’Sillä 
paljon ahdingon jälkeen tulevat siunaukset. Sen 
tähden päivä tulee, jolloin teidät kruunataan pal-
jolla kirkkaudella.’ [OL 58:4.] Ahdinko on siis hyö-
dyllistä siinä mielessä, että se auttaa pääsemään 
selestiseen valtakuntaan.” (Ks. ”Kenen puolella 
olen?”, Liahona, marraskuu 2004, s. 19–20.)

•	 Kuinka	se,	että	meillä	on	todistus	pelastussuunnitel-
masta – mukaan lukien kuolevaisuutta edeltävä ja 
kuolevaisuuden jälkeinen elämä – helpottaa kärsi-
mystä, jota koemme kuolevaisuudessa?

•	 Millä	tavoin	vanhurskaita	siunataan	heidän	
ahdingoissaan?
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•	 Kuinka	me	voimme	ahdingon	aikoina	osoittaa	tur-
vaavamme Jumalaan?

Pyydä oppilaita vertaamaan Alman esittämää kysymystä 
(ks. Alma 14:26) Joseph Smithin esittämään kysymyk-
seen (ks. OL 121:3).

•	 Kuinka	Alma	ja	Amulek	kohdan	Alma	14:26	mukaan	
kykenivät voittamaan ahdinkonsa?

•	 Kun	profeetta	Joseph	Smith	oli	epäoikeudenmukai-
sesti vangittuna Missourissa, hän esitti kysymyksen, 
joka on kohdassa OL 121:3. Häntä ei vapautettu van-
kilasta heti niin kuin Alma ja Amulek vapautettiin. 
Mitä me voimme oppia Jumalan vastauksesta hänen 
rukoukseensa? (Ks. OL 121:7–9; 122:4–9.)

•	 Kuinka	Herra	on	auttanut	teitä,	kun	teillä	on	ollut	
koettelemuksia?

Sekä Seesrom että Amulek turvasivat Jumalaan ahdin-
goissaan. Kehota puolta luokkaa lukemaan, mitä 
kohdassa Alma 15:5–12 kerrotaan Seesromista. Kehota 
toista puolta luokasta tutkimaan, mitä jakeissa Alma 
15:16, 18 kerrotaan Amulekista.

Esitä oppilaille, jotka lukivat Seesromista, seuraava 
kysymys:

•	 Kuinka	luvussa	Alma	15	kerrotaan	Seesromin	kasva-
vasta luottamuksesta Herraan?

Esitä oppilaille, jotka lukivat Amulekista, seuraavat 
kysymykset:

•	 Mistä	Amulek	luopui	päättäessään	elää	evankeliumin	
mukaan ja palvella lähetyssaarnaajana? Mitä tämä 
osoittaa Amulekista?

•	 Mitä	siunauksia	te	olette	saaneet,	kun	olette	tehneet	
uhrauksia elääksenne evankeliumin mukaan ja luot-
taaksenne Herraan?

Alma 16. Ne, jotka hylkäävät evankeliumin, kär
sivät hengellisesti ja joskus fyysisesti
Kirjoita taululle seuraavaa:

Ihmiset	Nooan päivinä

Sodoman	ja	Gomorran asukkaat

Jerusalemin	asukkaat	Lehin aikaan

Ammonihan asukkaat

Lue Alma 16:9. Ohjaa sitten oppilaiden huomio neljään 
ryhmään, jotka olet kirjoittanut taululle.

•	 Mitä	yhteistä	näillä	neljällä	ryhmällä on?

•	 Mitä	fyysisiä	ja	hengellisiä	seurauksia	ihmiset	voivat	
kokea hylätessään evankeliumin?

Auta oppilaita näkemään, että kun ihmiset pysyvät 
jumalattomuudessaan (ks. Alma 9:18), he kärsivät hen-
gellisen tuhon, vaikka he välttäisivätkin fyysisen tuhon.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan presidentti Wilford 
Woodruffin (1807–1898), kirkon neljännen presidentin, 
seuraava lausunto:

”Jos puolet tämän kirkon jäsenistä lankeaisi pois, 
se ei tuhoaisi Herran tarkoituksia. Omalla koh-
dallamme asia onkin toinen. Monet ihmiset, jotka 
ovat ottaneet vastaan evankeliumin ja saaneet 
Pyhän Hengen lahjan, ovat langenneet pois, mutta 
tehdessään niin he tuomitsevat itsensä, he tuhoa-
vat itsensä. – – Ihmiset voivat sortua mutta Juma-
lan valtakunta ei koskaan, ei koskaan.” ( Julkai-
sussa Conference Report, huhtikuu 1880, s. 10.)

•	 Mitkä	suojatoimet	voivat	auttaa	meitä	välttämään	
Ammonihan asukkaiden kokemat onnettomuudet?

Tuo esiin, että Herra varoittaa aina ihmisiä etukäteen 
ennen kuin tuho koittaa (ks. Alma 9:18–19; ks. myös 
2. Nefi 25:9).

Alma 16:16–21. Meidän tulee valmistautua toi
seen tulemiseen
Kehota oppilaita lukemaan Alma 16:16–21 ja panemaan 
merkille, kuinka Herra valmisti ihmisiä tulemiseensa.

•	 Kuinka	nämä	jakeet	voivat	auttaa	meitä	valmis-
tamaan itseämme ja muita Jeesuksen Kristuksen 
toiseen tulemiseen?
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Johdanto
Vanhin David A. Bednar kahdentoista apostolin koo-
rumista on muistuttanut meitä: ”Me olemme lähetys-
saarnaajia joka päivä perheissämme, kouluissamme, 
työpaikoillamme ja asuinpaikkakunnillamme. Me 
kaikki olemme lähetyssaarnaajia ikään, kokemukseen 
tai elämäntilanteeseen katsomatta.” (”Lähetyssaarnaa-
jaksi tuleminen”, Liahona, marraskuu 2005, s. 44.) Ker-
tomukset Ammonista ja hänen veljistään luvuissa Alma 
17–22 havainnollistavat monia periaatteita, jotka voivat 
auttaa meitä tulemaan paremmiksi lähetyssaarnaajiksi, 
kuten Pyhän Hengen johdatuksen seuraaminen, hyvän 
esimerkin näyttäminen ja kärsivällisyys pyrkimyksis-
sämme. Kun opetat näitä kertomuksia käyttäen, voit 
auttaa oppilaita ymmärtämään nämä periaatteet ja 
soveltamaan niitä elämäänsä.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Tehokkaat	lähetyssaarnaajat	opettavat	Jumalan	voi-

malla ja valtuudella (ks. Alma 17; 18:1–23).

•	 Lähetyssaarnaajat	opettavat	pelastussuunnitelmaa	
(ks. Alma 18:36–39; 22:7–14).

•	 Ymmärryksemme	siitä,	että	olemme	riippuvaisia	
Kristuksesta, johtaa kääntymiseen (ks. Alma 18:40–
43; 22:15–18).

Opetusehdotuksia
Alma 17–22. Lähetystyön tärkeys
Pyydä oppilaita kuuntelemaan tarkoin seuraavia myö-
hempien aikojen profeettojen lausuntoja:

Profeetta Joseph Smith on julistanut: ”Kaiken sen 
jälkeen, mitä on sanottu, suurin ja tärkein velvolli-
suus on saarnata evankeliumia” (Profeetta Joseph 
Smithin opetuksia, 1985, s. 111).

Presidentti Gordon B. Hinckley (1910–2008) on 
sanonut: ”Veljet ja sisaret, – – kehotan teitä tule-
maan suureksi armeijaksi, jolla on innostusta tähän 
työhön ja suuri kaiken kattava halu auttaa lähe-
tyssaarnaajia heidän valtavassa tehtävässään viedä 
evankeliumi kaikille kansanheimoille, sukukun-
nille, kielille ja kansoille” (”Etsikää karitsoita, ruok-
kikaa lampaita”, Liahona, heinäkuu 1999, s. 124).

Luku 27
Alma 17–22

•	 Miten	tiivistäisitte	nämä	kaksi	lainausta	yhdeksi	yti-
mekkääksi lausunnoksi?

Anna ennen oppituntia yhdelle tai useammalle oppi-
laalle tehtävä valmistautua kertomaan lukujen Alma 
17–22 tärkeimmät tapahtumat. Pyydä heitä valmista-
maan lyhyt, tiivis esitys, joka keskittyy vain päätapah-
tumiin. Ehdota, että he käyttävät oppaana lukujen tii-
vistelmiä. Selitä, että heidän esitystensä jälkeen luokka 
työskentelee yhdessä löytääkseen periaatteita, joita se 
voi oppia näistä tapahtumista, ja lisätäkseen ymmärrys-
tään näistä periaatteista.

Alma 17; 18:1–23. Tehokkaat lähetyssaarnaajat 
opettavat Jumalan voimalla ja valtuudella
Kirjoita taululle seuraavaa:

Lähetystyön periaatteita

Jaa luokka neljään ryhmään. Anna ensimmäiselle ryh-
mälle tutkittavaksi Alma 17:1–8, toiselle Alma 17:9–25, 
kolmannelle Alma 17:26–39 ja 18:1–9 sekä neljännelle 
Alma 18:10–23. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 
saamansa kohdat ja etsimään periaatteita, jotka liitty-
vät tehokkaaseen lähetystyöhön. Selitä, että pyydät 
heitä tämän jälkeen kertomaan muille löytämistään 
periaatteista.

Kun oppilaat ovat tutkineet heille annetut kohdat, 
pyydä heitä kertomaan löytämistään periaatteista. Kir-
joita heidän vastauksensa taululle. Mahdollisia vastauk-
sia on alla:

Lähetystyön periaatteita

Tutkikaa	pyhiä	kirjoituksia.

Paastotkaa	ja	rukoilkaa.

Pitäkää	Henki	mukananne.

Juurruttakaa	Hänen sanaansa.

Olkaa	kärsivällisiä.

Näyttäkää	hyvää	esimerkkiä.

Luottakaa Herraan.

Palvelkaa	vilpittömästi muita.
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Alma 17–22

•	 Kuinka	kukin	näistä	periaatteista	auttaa	meitä	vie-
mään evankeliumia eteenpäin tehokkaasti?

•	 Kuinka	me	voimme	valmistautua	opettamaan	voi-
malla ja valtuudella kuten Ammon ja hänen veljensä?

Jos joku oppilaista on kääntynyt evankeliumiin saa-
tuaan opetusta kokoaikaisilta lähetyssaarnaajilta, voit 
halutessasi pyytää häntä kertomaan, miltä hänestä 
tuntui, kun hän tutki evankeliumia.

Alma 18:24–29. Yhteisten uskonkäsitysten poh
jalle rakentaminen
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Alma 18:24–29.

•	 Mitä	kysymyksiä	Lamoni	esitti,	kun	Ammon	alkoi	
opettaa hänelle evankeliumia?

•	 Kuinkahan	nämä	kysymykset	auttoivat	Ammonia	
kertomaan sanomastaan?

Voisit kehottaa oppilaita etsimään lisää oivalluksia 
oppilaan kirjan kohdasta ”Yhteisten uskonkäsitysten 
pohjalle rakentaminen” sivulla 207.

•	 Kuinka	voisitte	käyttää	pohjana	yhteisiä	uskonkä-
sityksiä, jos keskustelette Jumalasta toiseen uskon-
tokuntaan kuuluvan ystävän kanssa? Kuinka tämä 
pyrkimys saattaisi auttaa ystäväänne?

•	 Mistä	muusta	voisitte	puhua	muihin	uskontokuntiin	
kuuluvien ystävienne kanssa avataksenne mahdolli-
suuksia kertoa heille evankeliumista?

Kun oppilaat keskustelevat näistä kysymyksistä, 
voit myös halutessasi pyytää heitä lukemaan van-
hin M. Russell Ballardin lausunnon oppilaan kirjan 
sivuilta 206–207. Tämä lausunto on myös mukana 
olevan DVD-levyn raidalla A .

Alma 18:36–39; 22:7–14. Lähetyssaarnaajat opet
tavat pelastussuunnitelmaa
Kehota luokkaa kuuntelemaan, kun kaksi oppilasta 
lukee, mitä Ammon ja Aaron opettivat Lamonille ja 
tämän isälle. Ennen kuin nämä oppilaat lukevat, neuvo 
muita seuraamaan lukemista omista kirjoistaan ja pane-
maan merkille, mitä oppeja Ammon ja Aaron opettivat. 
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Alma 18:36–39. Tätä 
Ammon opetti Lamonille. Pyydä toista oppilasta luke-
maan Alma 22:12–14. Tätä Aaron opetti Lamonin isälle.

•	 Mitä	oppeja	Ammon	ja	Aaron	opettivat?

Voisit halutessasi kirjoittaa oppilaiden vastaukset tau-
lulle. Hyväksy kaikki heidän vastauksensa ja tähdennä 
sitten kolmea oppia, joita sekä Ammon että Aaron 
opettivat: luominen, lankeemus ja Jeesuksen Kristuk-
sen sovitus.

Tuo esiin, että yksi sana tiivistää sen, mitä Ammon ja 
Aaron opettivat: lunastussuunnitelma (ks. Alma 22:13).

•	 Mistähän	syystä	Ammon	ja	Aaron	aloittivat	opettami-
sen näistä samoista totuuksista?

Voisit tämän keskustelun kuluessa kehottaa yhtä oppi-
lasta lukemaan vanhin Bruce R. McConkien lausunnon 
oppilaan kirjan sivuilta 207–208.

•	 Mitä	me	opimme	Jumalasta	näiden	kolmen	perus
opin ansiosta?

•	 Mitä	saamme	tietää	itsestämme?

Oppilaat saattavat tarvita jonkin aikaa näiden kysymys-
ten pohtimiseen ennen kuin he vastaavat niihin. Älä 
pelkää hiljaisuutta, jota oppilaat ehkä nimenomaan tar-
vitsevat, ennen kuin he keskustelevat näistä totuuksista.

Anna oppilaille muutama minuutti aikaa ajatella sitä, 
kuinka heidän tietonsa lunastussuunnitelmasta auttaa 
heitä lähestymään taivaallista Isää. Kerro heille, että 
kun heillä on ollut aikaa pohtia tätä ajatusta, pyydät 
muutamaa heistä kertomaan ajatuksistaan muille.

Riittävän ajan kuluttua kehota muutamaa heistä tule-
maan luokan eteen kertomaan ajatuksistaan. Todista 
sitten lunastussuunnitelmasta ja siitä, miten tärkeää on 
tehdä se tiettäväksi kaikille ihmisille.

Alma 18:40–43; 22:15–18. Ymmärryksemme 
siitä, että olemme riippuvaisia Kristuksesta, joh
taa kääntymiseen
Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 18:41 
ja 22:15.

•	 Mitä	sellaista	Lamoni	ja	hänen	isänsä	ymmärsivät,	
mikä sai heidät pyytämään apua? (He tunnistivat 
langenneen luontonsa ja ymmärsivät tarvitsevansa 
Kristuksen armoa.)

Kirjoita taululle Anteeksianto synneistänne.

•	 Kuinka	Lamoni	ja	hänen	isänsä	ymmärsivät,	että	he	
tarvitsivat anteeksiantoa synneistään?
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Luku 27

Selitä, että lähetyssaarnaajien opetusten välityksellä 
Henki kosketti Lamonia ja hänen isäänsä. Sen johdosta 
he halusivat evankeliumin siunaukset.

Kun olette keskustelleet Ammonin sanoista kuningas 
Lamonille, tuo esiin, että Ammonin lähestymistapa on 
mallina siitä, miten evankeliumia opetetaan lähetystyössä:

Hän opetti yksinkertaisesti (ks. Alma 18:24–30).

Hän lausui todistuksensa (ks. Alma 18:32–35).

Hän opetti käyttäen pyhiä kirjoituksia (ks. Alma 
18:36–39).

Hän juurrutti tutkijaan halun rukoilla (ks. Alma 18:40–43).

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Alma 22:15.

•	 Mistä	Lamonin	isä	oli	halukas	luopumaan	saadak-
seen iankaikkisen elämän?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Alma 22:16.

•	 Mitä	Aaron	sanoi,	että	kuninkaan	oli	tehtävä	saadak-
seen haluamansa toivon?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Alma 22:17–18.

•	 Mistä	kuningas	oli	halukas	luopumaan	tunteakseen	
Jumalan ja pelastuakseen viimeisenä päivänä?

Huomauta, kuinka se, 1) mistä Lamonin isä oli halu-
kas luopumaan tunteakseen Jumalan ja saadakseen 
pelastuksen, erosi siitä, 2) mistä hän oli ollut halukas 
luopumaan aiemmin, kun hän oli tuntenut olevansa 
hengenvaarassa (ks. Alma 20:23).

•	 Kuinka	kuningas	Lamonin	toiminta	oli	osoitus	vilpit-
tömästä kääntymisestä?

Kehota oppilaita pohtimaan itsekseen seuraavia 
 kysymyksiä:

•	 Mistä	sinun	pitää	luopua,	jotta	voit	palata	asumaan	
taivaallisen Isäsi luona?

•	 Mitä	sinä	voit	tehdä	tänään	päästäksesi	lähemmäs	
taivaallista Isääsi?

Kehota muutamaa oppilasta kertomaan lähetystyöhön 
liittyvistä tärkeistä periaatteista niissä kertomuksissa, 
joista he ovat keskustelleet. Lausu todistuksesi tilan-
teen mukaan.
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Alma 23–29

Johdanto
Kun oppilaat keskustelevat luvuista Alma 23–29, he 
voivat nähdä, että todellinen kääntyminen evanke-
liumiin kestää silloinkin kun elämän haasteet tuntu-
vat ylivoimaisilta. He voivat oppia antinefilehiläisten 
esimerkistä. Nämä osoittivat olevansa uskollisia teke-
milleen liitoille, vaikka menettäisivät henkensä. Alman 
ja Moosian poikien palvelutyö osoittaa, että kun me 
olemme todella kääntyneet, me olemme halukkaita elä-
mään evankeliumin mukaan sekä valmiita kuolemaan 
sen puolesta. Kun koemme todellisen kääntymisen, me 
saamme rauhan. Se tulee siitä, että meillä on todistus 
Jumalan rakkaudesta ja Hänen suunnitelmastaan meitä 
varten. Me koemme myös suurta iloa, kun antau-
dumme täysin Herran työhön ja kerromme todistukses-
tamme muille.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Kääntymiseen	sisältyy	kestävä	opetuslapseus	

(ks. Alma 23–24).

•	 Herra	siunaa	palvelijoitaan	heidän	lähetystyö
ponnisteluissaan (ks. Alma 26).

•	 Vanhurskaus	johtaa	iankaikkiseen	onneen	
(ks. Alma 28).

•	 Evankeliumin	julistaminen	tuo	iloa	(ks.	Alma	29).

Opetusehdotuksia
Alma 23–24. Kääntymiseen sisältyy kestävä 
 opetuslapseus
Lue seuraava Pyhien kirjoitusten oppaan selitys:

”Kääntymiseen sisältyy ihmisen tietoinen päätös 
luopua entisistä tavoista ja muuttaa elämäänsä 
niin, että hänestä voi tulla Kristuksen opetuslapsi.

Parannus, kaste syntien anteeksisaamiseksi, Pyhän 
Hengen saaminen kätten päällepanemisen kautta 
sekä jatkuva usko Herraan Jeesukseen Kristukseen 
täydentävät kääntymisen. Luonnollinen ihminen 
muuttuu uudeksi ihmiseksi, joka on pyhitetty ja 
puhdas, Jeesuksessa Kristuksessa uudestisynty-
nyt (2. Kor. 5:17; Moosia 3:19.)” (PKO, hakusana 
”Kääntyminen”, scriptures .lds .org/ fi.) Huomaa, että 
Moosia 3:19 on hallittava kohta   .

Luku 28
Alma 23–29

•	 Miksi	henkilökohtainen	muutos	on	olennainen	osa	
kääntymistä?

•	 Kuinka	evankeliumin	toimitukset	auttavat	meitä	teke-
mään sellaisia muutoksia?

Kehota puolta luokkaa lukemaan itsekseen Alma 23. 
Kehota toista puolta lukemaan itsekseen Alma 24:6–27. 
Pyydä heitä panemaan merkille, mitä muutoksia lama-
nilaisten keskuudessa tapahtui, ja miettimään, mitä nuo 
muutokset opettavat pysyvästä kääntymisestä.

•	 Mitä	sellaista	löysitte,	mikä	osoittaa,	että	lamanilaiset	
olivat todella kääntyneitä?

Mahdollisia vastauksia: ne, jotka kääntyivät, eivät 
koskaan luopuneet (ks. Alma 23:6); he ottivat itselleen 
uuden nimen, jotta heidät erotettaisiin veljistään (ks. 
Alma 23:16–17); he laskivat kapina-aseensa ja hautasi-
vat ne syvälle maahan (ks. Alma 23:7–13; 24:15–18).

Kehota oppilaita pohtimaan seuraavia kysymyksiä:

•	 Mitä	voitte	tehdä	jatkaaksenne	kääntymisenne	
 syventämistä?

•	 Miettikää	antinefilehiläisten	esimerkkiä	heidän	
haudatessaan kapina-aseensa. Onko elämässänne 
mitään, mitä teidän on ”haudattava”? Jos on, mitä 
aiotte tehdä sen suhteen?

Alma 26. Herra siunaa palvelijoitaan heidän 
lähetystyöponnisteluissaan
Pyydä oppilaita kertomaan tilanteista, jolloin he ovat 
nähneet Herran siunaavan niitä, jotka vievät evankeliu-
mia eteenpäin.

Kun olet antanut oppilaille hetken aikaa vastata kysy-
mykseen, jaa jakeet Alma 26:1–31 oppilaiden kesken 
mahdollisimman tasaisesti. Kehota oppilaita lukemaan 
saamansa jae tai jakeet itsekseen ja panemaan mer-
kille siunauksia, joita Ammon ja hänen veljensä saivat 
ollessaan lähetystyössä lamanilaisten keskuudessa. Kun 
oppilaat ovat lukeneet, kannusta heitä kertomaan, mitä 
he ovat löytäneet.

•	 Millä	tavoin	jakeisiin	Alma	26:29–30	kirjatut	koke-
mukset muistuttavat nykyajan lähetyssaarnaajien 
kokemuksia?
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Luku 28

•	 Kuinka	Herran	sanat	kohdassa	Alma	26:27–28	voivat	
auttaa lähetyssaarnaajia välttämään lannistumisen 
tunteita?

Kehota oppilaita ottamaan esiin OL 84:87–88. Pyydä 
yhtä oppilasta lukemaan nämä jakeet.

•	 Miksi	me	toisinaan	epäröimme	kertoa	evankeliu-
mista? Kuinka nämä jakeet ja Ammonin todistus 
voivat antaa meille voimaa ja rohkeutta kertoa evan-
keliumista muille?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Alma 26:37.

•	 Kuinka	lähetystyö	tämän	kohdan	perusteella	on	
todiste Jumalan rakkaudesta lapsiaan kohtaan?

Kehota oppilaita todistamaan lähetystyöstä ja siu-
nauksista, joita koituu muiden pelastuksen hyväksi 
 uurastaville.

Alma 28. Vanhurskaus johtaa iankaikkiseen 
onneen
Lue oppilaiden kanssa Alma 28:1–6.

•	 Mitä	sellaista	nefiläisten	ja	lamanilaisten	keskuudessa	
tapahtui, mikä johti suureen suruun?

•	 Mistähän	syystä	ihmiset	paastoaisivat	ja	rukoilisivat	
perheenjäsenten kuoleman jälkeen?

•	 Mitä	te	olette	tai	tuntemanne	ihmiset	ovat	tehneet	
hengellisen voiman saamiseksi rakkaan ihmisen 
kuoleman jälkeen?

Kirjoita taululle sanat ”Ja näin me näemme       .” 
Selitä, että Mormon käytti tätä ilmausta usein ennen 
kuin esitti opetuksia, joita voimme oppia Mormonin kir-
jan kertomuksista. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 
Alma 28:10–12. Pyydä heitä pohtimaan näitä jakeita ja 
päättämään, kuinka he täydentäisivät taululla olevan 
virkkeen. Kehota oppilaita kertomaan ideoistaan.

Kun oppilaat ovat kertoneet ajatuksiaan, lukekaa Alma 
28:13–14, josta selviää, kuinka Mormon täydensi lauseen.

Lue luokalle kahdentoista apostolin koorumin jäsenen 
vanhin Russell M. Nelsonin seuraava lainaus. Tämä lau-
sunto on myös mukana olevan DVD-levyn raidalla A . 
( Jos pyydät oppilaita lukemaan sen, voit ehkä kirjoittaa 
sen piirtoheitinkalvolle tai monisteeseen, jotta he voivat 
tutkia sitä.)

”Me elämme kuollaksemme ja me kuolemme elääk-
semme – toisessa valtakunnassa. Jos me olemme 
valmistautuneet hyvin, kuolema ei tuo tullessaan 
pelkoa. Iankaikkisesta näkökulmasta katsottuna 
kuolema on ennenaikainen vain niille, jotka eivät 
ole valmistautuneet kohtaamaan Jumalaa.

Nyt on aika valmistautua. Sitten kun kuolema tulee, 
me voimme kulkea kohti selestistä kirkkautta, jonka 
taivaallinen Isä on valmistanut uskollisille lapsilleen. 
Sillä välin jälkeen jääville sureville läheisille – – luja 
usko Kristukseen, täydellinen toivon kirkkaus, rak-
kaus Jumalaa ja kaikkia ihmisiä kohtaan sekä harras 
halu palvella heitä lieventävät kuoleman pistimen 
vaikutusta.” (”Nyt on aika valmistautua”, Liahona, 
toukokuu 2005, s. 18.)

•	 Mikä	vanhin	Nelsonin	mukaan	poistaa	
 kuolemanpelon?

•	 Mikä	lieventää	kuoleman	pistimen	vaikutusta	jälkeen	
jäävien kohdalla?

Todista, että vanhurskas elämä ja usko Kristukseen 
valmistavat meitä iankaikkiseen onneen.

Alma 29. Evankeliumin julistaminen tuo iloa
Kehota oppilaita kertomaan, millaisia toiveita heillä on.

•	 Miksi	toivotte	juuri	niitä asioita?

Kerro oppilaille, että luvussa Alma 29 kerrotaan erään 
suuren lähetyssaarnaajan toiveesta. Kehota yhtä oppi-
lasta lukemaan Alma 29:1–2.

•	 Mikä	oli	Alman toive?

•	 Miksi	Alma	näiden	jakeiden	mukaan	halusi	
olla enkeli?

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Alma 29:3–8 ja 
panemaan merkille syitä, miksi Alma ymmärsi, ettei 
hänen toiveensa tarvinnut toteutua. Riittävän ajan 
kuluttua kehota oppilaita kertomaan vastauksensa, 
joihin saattaisi sisältyä seuraavaa:

•	 Hän	ymmärsi,	että	hänen	pitäisi	tyytyä	siunauksiin,	
joita hän oli jo saanut (ks. jae 3).
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Alma 23–29

•	 Hän	tiesi,	että	Herra	”suo	ihmisille	heidän	halunsa	
mukaisesti – – heidän tahtonsa mukaisesti” (jae 4).

•	 Hän	ymmärsi,	että	hänen	tehtävänsä	oli	yksinkertai-
sesti tehdä se työ, johon hänet oli kutsuttu (ks. jae 6).

•	 Hän	tiesi,	että	Herra	järjestäisi	keinon,	jolla	kaikki	
kansakunnat saisivat kaiken sen, ”mitä hän näkee 
hyväksi heidän saada” (jae 8).

Auta oppilaita ymmärtämään Alman suuruus. Hänen 
toiveenaan oli palvella Jumalaa paremmin, ja silti hän 
nöyrästi tunnusti, että hänen pitäisi hyväksyä olosuh-
teet, joihin Jumala oli hänet asettanut.

Kehota oppilaita lukemaan Alma 29:9–17 ja ottamaan 
selville, mikä toi Almalle iloa. (Voit ehkä pyytää oppi-
laita lukemaan tämän kohdan pareittain.)

•	 Mikä	toi	Almalle iloa?

•	 Millä	tavoin	Alman	ilo	muistutti	Ammonin	iloa?	
(Ks. Alma 26:11–13, 35–37.)

•	 Kuinka	lähetystyö	voi	kohdan	Alma	29:10	mukaan	
muistuttaa meitä Herran armosta meitä kohtaan?

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen vanhin 
Richard G. Scottin seuraava lainaus (saatavana myös 
mukana olevan DVD-levyn raidalla B ):

”Harva asia elämässä tuottaa meille yhtä paljon iloa 
kuin se, että voimme auttaa jotakuta parantamaan 
elämäänsä. Se ilo on vieläkin suurempi, kun nämä 
ponnistelumme auttavat jotakuta ymmärtämään 
Vapahtajan opetukset ja kun tämä henkilö päät-
tää totella niitä, kun hän kääntyy ja liittyy Hänen 
kirkkoonsa. Suuri ilo seuraa, kun tuo uusi kään-
nynnäinen vahvistuu siirtyessään uuteen elämään, 
juurtuu vankasti totuuteen ja saa kaikki temppelin 
toimitukset sekä lupauksen kaikista iankaikkisen 
elämän siunauksista.” (”Miksi jokainen jäsen on 
lähetyssaarnaaja”, Valkeus, tammikuu 1998, s. 36.)

•	 Vanhin	Scott	toi	esiin	kolme	kasvavan	ilon	tasoa,	kun	
viemme evankeliumia eteenpäin. Mitkä ne ovat?

•	 Kuinka	tämän	lausunnon	mielessä	pitäminen	voi	
auttaa meitä muistamaan lähetystyön tarkoituksen?

Kehota oppilaita todistamaan ilosta, jota he ovat tun-
teneet, kun he ovat eläneet evankeliumin mukaan ja 
kertoneet siitä muille. Kannusta heitä tulevalla viikolla 
huomaamaan, kuinka he voivat kokea samanlaista iloa 
kuin Ammon ja Alma kokivat.
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Johdanto
Nämä Mormonin kirjan luvut auttavat oppilaita vahvis-
tamaan todistustaan. Kun he tutkivat antikristus Kori-
horin taktiikoita, he oppivat tunnistamaan nykyajan 
antikristusten taktiikoita ja filosofioita. Kun he tutkivat 
Alman vastausta Korihorille, he valmistautuvat puolus-
tamaan itseään ja muita niiltä, jotka pyrkivät hävittä-
mään heidän uskonsa.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Antikristukset	yrittävät	johtaa	ihmisiä	pois	Jumalan	

ja Hänen profeettojensa luota (ks. Alma 30:12–18, 
23–28).

•	 Luja	todistus	Jeesuksesta	Kristuksesta	ja	Hänen	pro-
feetoistaan auttaa suojelemaan meitä henkilökohtai-
selta luopumukselta (ks. Alma 30:19–22, 29–44).

•	 Tottelemattomuus	johtaa	erheeseen	ja	luopumuk-
seen (ks. Alma 31:8–25).

•	 Jeesuksen	Kristuksen	opetuslapset	rakastavat	ja	pal-
velevat muita (ks. Alma 31:12–38).

Opetusehdotuksia
Alma 30:12–18, 23–28. Antikristukset yrittävät 
johtaa ihmisiä pois Jumalan ja Hänen profeetto
jensa luota
Pyydä oppilaita mainitsemaan joitakin tyypillisiä väit-
teitä, joita ihmiset esittävät asettaakseen kyseenalaiseksi 
uskon Jeesukseen Kristukseen. (Älä käsittele asioita 
liian yksityiskohtaisesti. Luokan jäsenet käsittelevät 
näitä asioita edelleen, kun pyydät heitä katsomaan 
Korihorin tiettyjä opetuksia.) Kun oppilaat kertovat 
ajatuksistaan, kerro heille, että jotkut Alman ajan ihmi-
set yrittivät uhmata niitä, jotka uskoivat Jeesukseen 
Kristukseen. Voit auttaa oppilaita ymmärtämään, että 
Mormonin kirja on voimallinen keino vahvistaa heitä 
tällaisia haasteita vastaan, kun pyydät heitä lukemaan 
presidentti Ezra Taft Bensonin lausunnon, joka on 
oppilaan kirjan sivulla 218.

•	 Kuinka	Mormonin	kirjan	tutkiminen	voi	suojella	
meitä ”paholaisen pahoja aikeita, toimia ja oppeja 
vastaan meidän aikanamme”?

Luku 29
Alma 30–31

Kannusta oppilaita oppitunnin aikana panemaan 
merkille syitä siihen, miksi jotkut Alman kansasta 
pysyivät uskollisina, kun taas toiset eivät. Pyydä heitä 
miettimään, kuinka samat periaatteet soveltuvat meihin 
tänä aikana.

Kehota oppilaita lukemaan Pyhien kirjoitusten oppaan 
määritelmä sanalle antikristus. Voit myös kehottaa heitä 
katsomaan kommenttia oppilaan kirjan sivulla 218. 
Keskustelkaa lyhyesti sellaisen henkilön tai ajatuksen 
piirteistä, jota voidaan pitää antikristuksena, ja täh-
dennä Pyhien kirjoitusten oppaan laajaa määritelmää: 
”kuka tai mikä tahansa, joka vääristelee evankeliumin 
tosi pelastussuunnitelmaa ja vastustaa Kristusta avoi-
mesti tai salaa”.

•	 Mikä	vaikutus	väärennetyllä	rahalla	voi	olla	hallituk-
siin ja yksittäisiin ihmisiin?

•	 Mitä	tosi	evankeliumin	vääristeleminen	tarkoittaa?

•	 Millaiset	nykyajan	väärennökset	ovat	tarjoavinaan	
pelastusta? (Kun kehotat oppilaita vastaamaan tähän 
kysymykseen, älä salli mitään keskustelua, joka 
arvostelee muita uskontoja. Sen sijaan huolehdi 
siitä, että keskustelu auttaa oppilaita tunnistamaan 
Korihorin julistusten kaltaisten väärien filosofioiden 
ja asenteiden vaarat.)

Selitä, että tänään he tutkivat Mormonin kirjan kerto-
musta eräästä antikristuksesta. Kehota heitä ottamaan 
esiin Alma 30:12–18, 23–28. Käytä seuraavaa taulukkoa 
(joko tekemällä siitä oppilaille moniste tai piirtämällä se 
taululle) tai pyydä oppilaita tekemään oma luettelonsa 
Korihorin vääristä opetuksista. Auta oppilaita vertaa-
maan Korihorin taktiikoita niihin, joita meidän aika-
namme käytetään.

KORIHORIN OPETUKSET JA TAKTIIKAT

Viite Korihorin	
opetus

Mitä	tosi	oppia	
vastaan	Kori-
hor	hyökkäsi?

Alma	30:12

Alma	30:13

Alma	30:14



107

Alma 30–31

Alma	30:15

Alma	30:16

Alma	30:17

Alma	30:18

Alma	30:23

Alma	30:24

Alma	30:25

Alma	30:26

Alma	30:27

Alma	30:28

Keskustelkaa näistä jakeista seuraavankaltaisten kysy-
mysten avulla:

•	 Kuinka	Korihorin	opetukset	muistuttavat	meidän	
aikamme vääriä opetuksia?

•	 Mitä	tämänkaltaisten	väärien	opetusten	mahdollisia	
lähteitä (kuten ihmisiä, instituutioita tai filosofioita) 
on nykyään?

Selitä, että ensimmäinen vaihe suojautuaksemme näitä 
opetuksia vastaan on tunnistaa ne. Tunnistamalla 
Korihorin opetukset ja taktiikat voimme olla valmiimpia 
tunnistamaan niiden nykyajan vastineet. Muut tämän 
luvun osat keskittyvät siihen, kuinka voimme pysyä 
uskollisina palautetulle evankeliumille jopa silloin kun 
kohtaamme tilanteita, jotka koettelevat uskoamme.

Alma 30:19–22, 29–44. Luja todistus Jeesuksesta 
Kristuksesta ja Hänen profeetoistaan auttaa 
suojelemaan meitä henkilökohtaiselta luopu
mukselta
Esitä seuraava kysymys:

•	 Miksi	on	vaikeaa	vastata	senkaltaisiin	väitteisiin,	joita	
Korihor esitti?

Selitä, että me voimme oppia niiden ihmisten suhtau-
tumistavoista, joita Korihor yritti pettää. Kirjoita taululle 
Ammonin kansa. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 
Alma 30:19–21.

•	 Sen	perusteella,	mitä	tiedätte	ammonilaisista,	minkä	
arvelette olleen syynä sille, ettei Korihor kyennyt 
johtamaan heitä harhaan? (Kirjoita oppilaiden vas-
taukset taululle otsikon Ammonin kansa viereen.)

Kirjoita taululle nimi Giddona. Pyydä oppilaita luke-
maan Alma 30:21–23, 29.

•	 Kuinka	Giddona	suhtautui	Korihorin	väitteisiin?	
(Kirjoita oppilaiden vastaukset taululle otsikon 
 Giddona viereen.)

Kehota oppilaita lukemaan kohdan Alma 30:29 yhtey-
dessä oleva profeetta Joseph Smithin lausunto oppilaan 
kirjan sivulta 222.

•	 Mistä	voimme	päätellä,	etsiikö	ihminen	vilpittömästi	
totuutta vai onko hän vain riidanhaluinen?

•	 Millä	tavoin	me	voimme	suhtautua	ihmiseen,	joka	
kysyy vaikeita kysymyksiä mutta etsii vilpittömästi 
totuutta? Millä tavoin voimme suhtautua ihmiseen, 
joka on riidanhaluinen?

Kirjoita taululle nimi Alma. Kehota oppilaita lukemaan 
Alma 30:30–44.

•	 Kuinka	Alma	vastasi	Korihorin	väitteisiin?	(Kirjoita	
oppilaiden vastaukset taululle otsikon Alma viereen.)

Alma todisti voimallisesti Isästä Jumalasta ja Jeesuksesta 
Kristuksesta. Tähdentääksesi henkilökohtaisen todis-
tuksen voimaa pyydä yhtä oppilasta lukemaan vanhin 
Jeffrey R. Hollandin lausunto oppilaan kirjan sivulta 222.

•	 Millä	tavalla	henkilökohtainen	todistus	on	ajaton	ja	
viime kädessä kiistaton ase?

Alma kykeni esittämään todistuksensa niin voimalli-
sesti, koska hän oli tehnyt työtä saadakseen sellaisen 
todistuksen ja vahvistaakseen sitä. Auta oppilaita 
ymmärtämään, kuinka Alma sai todistuksensa, ja jaa 
heidät neljään ryhmään.

Kirjoita taululle seuraava kysymys: Mitkä kokemukset 
valmistivat Almaa kohtaamaan Korihorin ja tämän 
opetukset? Anna kullekin ryhmälle yksi seuraavista 
Mormonin kirjan lukuosioista: Moosia 27–29; Alma 1–3; 
Alma 4–7; Alma 8–16. Pyydä ryhmiä tutkimaan heille 
annettujen Mormonin kirjan lukujen tiivistelmiä palaut-
taakseen mieliin Alman kokemukset.
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Kun oppilailla on ollut riittävästi aikaa tutkia heille 
annettuja lukuja, pyydä kutakin ryhmää raportoimaan 
vastauksistaan.

•	 Mitä	sellaisia	kokemuksia	teillä	on	ollut,	jotka	ovat	
vahvistaneet teidän todistustanne ja valmistaneet 
teitä puolustamaan uskoanne?

•	 Mitä	me	voimme	tehdä	valmistautuaksemme	siten	
kuin Alma?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 30:39, 44 
ja merkitsemään todisteita, joita Alma antoi Jumalan 
olemassaolosta: 1) muiden todistukset, 2) pyhät kir-
joitukset ja 3) Jumalan luomistyöt. Keskustelkaa sitten 
kustakin näistä todisteista käyttämällä seuraavia ideoita:

Muiden todistukset

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan OL 46:13–14. Selitä, että 
kyky uskoa muiden todistuksiin totuudesta on Hen-
gen lahja.

Voit halutessasi esittää presidentti Harold B. Leen (1899–
1973), kirkon 11. presidentin, seuraavan lausunnon:

”Muutamilla teillä ei kenties ole todistusta, ja siksi 
olen sanonut muille teidän kaltaisillenne ryhmille: 
Ellei teillä ole todistusta nyt, miksi ette pitäisi 
jonkin aikaa kiinni minun todistuksestani? Pitäkää 
kiinni meidän todistuksestamme, piispojenne ja 
vaarnanjohtajienne todistuksesta, kunnes voitte 
saada omanne. Ellette voi sanoa tänään muuta 
kuin että minä uskon, koska johtajani tai piispani 
uskoo ja minä luotan häneen, tehkää niin, kun-
nes voitte saada oman todistuksen. Mutta minä 
varoitan teitä, ettei se todistus pysy teillä, ellette 
jatkuvasti vaali sitä ja elä opetusten mukaan.” 
(The Teachings of Harold B. Lee, toim. Clyde J. 
Williams, 1996, s. 136.)

•	 Kuinka	muiden	ihmisten	todistukset	ovat	vahvista-
neet teidän todistustanne?

Pyhät kirjoitukset

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan seitsemänkymmenen 
koorumin jäsenen vanhin Donald L. Stahelin seuraava 
lausunto:

”Henkilökohtainen, vilpitön syventyminen pyhiin 
kirjoituksiin tuo uskoa, toivoa ja ratkaisuja päivit-
täisiin haasteisiimme. Pyhien kirjoitusten ope-
tusten jatkuvasta lukemisesta, pohtimisesta ja 
soveltamisesta elämään sekä siihen yhdistyvästä 
rukouksesta tulee korvaamaton osa lujan, elinvoi-
maisen todistuksen hankkimista ja ylläpitämistä.” 
(”Todistuksemme lujittaminen”, Liahona, marras-
kuu 2004, s. 39.)

•	 Millä	tavoin	pyhät	kirjoitukset	ja	myöhempien	
aikojen profeettojen sanat ovat vahvistaneet teidän 
todistustanne?

Jumalan luomistyöt

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan presidentti Gordon B. 
Hinckleyn lausunto oppilaan kirjan sivulta 223.

•	 Millä	tavoin	maa	ja	taivaat	todistavat	Jumalasta?

Alma 30:52–53. ”Minä olen tiennyt aina, että on 
olemassa Jumala”
Kehota yhtä oppilasta lukemaan Alma 30:52–53. Lue sitten 
Nuorten Naisten ylijohtajana palvelleen sisar Janette C. 
Halesin seuraava lausunto. Pyydä oppilaita kuuntelemaan 
lausuntoa tarkoin pohtien Korihorin virheitä.

”Korihoria kuvataan – – antikristukseksi, mutta 
en ole varma, oliko hän alun alkaen sellainen. 
Oletteko koskaan ajatelleet, että kenties Korihorilla 
oli aluksi – – paljon kysymyksiä? Vaikka hänen 
kyselemisensä on kenties alkanut rehellisesti, 
hän teki kaksi todella pahaa virhettä. Ensiksi hän 
kielsi uskonsa. Hän kielsi Kristuksen valon, joka 
hänelle oli annettu. Toiseksi hän alkoi saarnata 
väärää oppia muille. Alma, joka oli Korihorin 
johtaja, todisti Korihorille, ja silloin tämä teki 
uuden virheen. Sen sijaan että hän olisi kuunnel-
lut johtajaansa ja kuunnellut Henkeä ja luottanut 
siihen, hän puolusti asemaansa järjellä ja tuli yhä 
väittelynhaluisemmaksi. Hän vaati saada mer-
kin. Korihorille annettiin merkki. Hänet tehtiin 
mykäksi. Kenties hän ei tarkoittanut, että merkillä 
olisi sellainen vaikutus häneen henkilökohtaisesti, 
mutta usein virheidemme seuraukset tosiaan vai-
kuttavat meihin henkilökohtaisesti.
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Uskon, että luvun 30 jakeet 52 ja 53 ovat mitä 
tärkeimpiä. Korihor tunnustaa: ’Minä olen tiennyt 
aina, että on olemassa Jumala. Mutta katso, Per-
kele on pettänyt minua.’ (Alma 30:52–53.) Eikö tuo 
olekin mielenkiintoista? ’Minä olen tiennyt aina.’ 
Hänessä oli Kristuksen valo, mutta Saatana petti 
häntä.” (”Lessons That Have Helped Me”, julkai-
sussa Brigham Young University 1992–93 Devotio-
nal and Fireside Speeches, 1993, s. 89.)

•	 Mitä	virheitä	Korihor	sisar	Halesin	mukaan teki?

•	 Mistähän	syystä	joku	Korihorin	asemassa	oleva	
saattaisi ryhtyä puolustautumaan ja väittelemään sen 
sijaan että seuraisi johtajan neuvoja?

•	 Miksi	on	epäviisasta	alkaa	puolustautua	ja	väitellä,	
kun meillä on kysymyksiä tai epäilyksiä?

Alma 31:5. Jumalan sanalla on voima auttaa 
meitä tulemaan paremmiksi
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan presidentti Boyd K. 
Packerin lausunto oppilaan kirjan sivulta 224.

•	 Miksi	on	tärkeää	oppia	evankeliumin	opit?	
(Ks. OL 84:85.)

•	 Miksi	on	tärkeää	tutkia	oppia	itsekseen	eikä	vain	
kuulla sitä puhuttavan kirkossa?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Alma 31:5.

•	 Mikä	antaa	Jumalan	sanalle	voiman	muuttaa	elä-
mämme? (Varmista, että oppilaat ymmärtävät, että 
yksi syy, miksi sana on voimallinen, on se, että se 
kutsuu Pyhän Hengen elämäämme.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan presidentti Ezra Taft 
Bensonin lausunto oppilaan kirjan sivulta 225. Pyydä 
oppilaita luettelemaan siunauksia, joita presidentti Ben-
son sanoi koituvan pyhien kirjoitusten tutkimisesta.

Alma 31:8–25. Tottelemattomuus johtaa erhee
seen ja luopumukseen
Soramilaiset olivat olleet kirkon jäseniä, mutta he olivat 
”langenneet suuriin erheisiin” (Alma 31:9). Pyydä oppi-
laita vertaamaan kohdassa Alma 30:3 kuvattuja nefiläisiä 
kohdassa Alma 31:9–10 kuvattuihin soramilaisiin.

•	 Millä	tavoin	tottelemattomuus	vaikuttaa	
 todistukseemme?

Pyydä oppilaita merkitsemään rinnakkaisviittein Alma 
31:9 ja Joh. 7:17   .

•	 Kuinka	kuuliaisuus	vaikuttaa	todistukseemme?

Kehota oppilaita käymään nopeasti läpi Alma 31:1–25 
ja tekemään luettelo siitä, millaisia soramilaiset ja 
heidän jumalanpalvelustapansa olivat. (Oppilaiden 
luetteloon voisi sisältyä se, että soramilaiset toistivat 
samat rukoukset, heillä oli yksi tietty paikka rukoilla, 
he palvelivat Jumalaa vain kerran viikossa, he uskoivat, 
että Jumala oli valinnut pelastettavaksi vain heidät, he 
olivat materialistisia ja he halveksivat köyhiä.) Kehota 
muutamaa oppilasta kertomaan luettelostaan luokalle. 
(Voisit halutessasi rinnastaa soramilaisten toiminnan ja 
joitakin nykyajan suuntauksiamme kuten samanlaisina 
toistuvien rukousten pitäminen, Jumalan palveleminen 
vain kerran viikossa, tunne, että olemme valittuja ja 
parempia kuin muut, sekä materialistisiksi tuleminen.)

Auta seuraavien kysymysten ja keskustelun avulla 
oppilaita ymmärtämään, että aktiivinen evankeliumin 
mukainen elämä, kuten temppelityö, perheillat, palve-
luprojektit ja osallistuminen seurakuntamme toimin-
taan, auttaa meitä pysymään lähellä Herraa. Sellainen 
toiminta auttaa tuomaan Pyhän Hengen elämäämme 
viikolla eikä vain lepopäivänä. Kun Hengestä tulee osa 
jokapäiväistä elämäämme, me kykenemme vastusta-
maan aikamme antikristuksia ja pysymään uskollisina 
Jeesukselle Kristukselle.

•	 Kohdassa	Alma	31:10	sanotaan,	että	soramilaiset	kiel-
täytyivät noudattamasta kirkon menoja. Mitä kirkon 
menoja meillä on nykyään? (Mahdollisia vastauksia: 
pappeustoimitukset, tilaisuudet palvella kirkossa, 
perhevelvollisuudet kuten perheilta, henkilökoh-
tainen rukous, pyhien kirjoitusten tutkiminen sekä 
temppeli- ja sukututkimustyö.)

•	 Kuinka	nämä	menot	auttavat	meitä	välttämään	kiu-
saukseen lankeamista?

•	 Kuinka	nämä	menot	kutsuvat	Hengen	elämäämme?

•	 Miksi	sana	päivittäin jakeessa 10 on tärkeä pyrkimyk-
sissämme pitää Henki elämässämme? (Ks. 2. Kor. 4:16; 
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Hel. 3:36. Huomauta, että koska ylpeys voi kasvaa 
meissä ”päivästä päivään”, meidän pitää uudistua 
”päivä päivältä”.)

Alma 31:12–38. Jeesuksen Kristuksen opetus
lapset rakastavat ja palvelevat muita
Luku Alma 31 sisältää kaksi rukousta, jotka eroavat 
toisistaan todella paljon. Kun oppilaat vertaavat sorami-
laisten rukousta Alman rukoukseen, he voivat tunnistaa 
mahdollisia ajatuksia ja uskonkäsityksiä, jotka johtivat 
noihin rukouksiin. Pyydä oppilaita lukemaan nopeasti 
Alma 31:15–18 (soramilaisten rukous) ja Alma 31:26–35 
(Alman rukous). Pyydä heitä kertomaan, mitä he saavat 
näiden rukousten sanojen perusteella tietää soramilai-
sista ja Almasta. Kehota kahta oppilasta kirjoittamaan 
nämä oivallukset taululle siten, että toinen oppilas 
kirjoittaa oivalluksia soramilaisista ja toinen oivalluk-
sia Almasta.

•	 Minkä	arvelette	motivoineen	Almaa	palvelemaan?	
(Mahdollisia vastauksia: hänen todistuksensa, hänen 
rakkautensa Jumalaa kohtaan ja hänen rakkautensa 
muita ihmisiä kohtaan.)

Auta oppilaita ymmärtämään, että todistus Jeesuksesta 
Kristuksesta saa meidät rakastamaan ja palvelemaan 
muita. Lue luokalle kahdentoista apostolin koorumin 
jäsenen vanhin Marvin J. Ashtonin (1915–1994) seu-
raava lausunto:

”Kun me todella käännymme Jeesukseen Kristuk-
seen, omistaudumme Hänelle, tapahtuu jotakin 
mielenkiintoista: huomiomme kääntyy lähim-
mäistemme hyvinvointiin, ja me alamme kohdella 
muita yhä kärsivällisemmin ja ystävällisemmin, 
hellästi hyväksyen ja haluten olla myönteisinä 
vaikuttajina heidän elämässään. Tämä on todel-
lisen kääntymyksen alku.” (”Kieli voi olla terävä 
miekka”, Valkeus, heinäkuu 1992, s. 20.)

•	 Mitä	Alma	pyysi,	koska	hän	rakasti	ihmisiä?	(Ks.	
Alma 31:34–35.)

•	 Millä	tavoin	me	voimme	soveltaa	Alman	esimerkkiä	
elämäämme?
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Johdanto
Alman ja Amulekin lähetystyöhön soramilaisten kes-
kuudessa sisältyi syvällisiä opetuksia uskosta, rukouk-
sesta, jumalanpalveluksesta ja sovituksesta. Käsitelles-
sään näitä Mormonin kirjan lukuja opettajat esittävät 
joskus oppiaiheen, joka rakentuu pelkästään yhdelle 
näistä aiheista. Tai he saattavat opettaa muutamia 
näistä aiheista mutta heiltä jää osoittamatta, kuinka ne 
Alman ja Amulekin opetuksissa liittyvät toisiinsa. Kun 
opetat lukuja Alma 32–35, voit tehdä sen vaikuttavim-
min, kun autat oppilaita näkemään, että kukin näistä 
aiheista liittyy toisiin: Kun me kokeilemme sanaa, 
uskomme kehittyy. Uskomme johtaa meidät rukoile-
maan ja turvaamaan Jeesuksen Kristuksen äärettömään 
ja iankaikkiseen uhriin. Tämä turvaaminen taas saa 
meidät tekemään parannusta ja valmistautumaan siihen 
päivään, jolloin palaamme taivaallisen Isän ja Jeesuk-
sen Kristuksen eteen. Tämä laajempi kuva mielessään 
oppilaat voivat ymmärtää, mihin heidän uskonsa voi 
heidät johtaa.

Joissakin tämän oppiaiheen osioissa esitetään useita eri 
opetusehdotuksia. Muista oppilaidesi kyvyt ja mielen-
kiinnon kohteet ja valitse vain ne opetusehdotukset, 
joista on heille eniten hyötyä.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 On	parempi	olla	nöyrä	omasta	tahdostaan	kuin	

pakosta (ks. Alma 32:1–16, 25).

•	 Sanan	kokeileminen	johtaa	uskomaan	Kristukseen	
(ks. Alma 32:17–43; 33:12–23; huomaa, että Alma 
32:21 on hallittava kohta   ).

•	 Sydämemme	tulee	viipyä	alati	rukouksessa	(ks.	Alma	
33:1–11; 34:17–27, 39).

•	 Iankaikkisen	Jumalan	suuri	suunnitelma	edellytti	
sovitusta – ääretöntä ja iankaikkista uhria (ks. Alma 
33; 34:1–17).

•	 Herra	kieltää	meitä	lykkäämästä	parannuksemme	
päivää (ks. Alma 34:32–41; huomaa, että Alma 
34:32–34 on hallittava kohta   ).

Luku 30
Alma 32–35

Opetusehdotuksia
Alma 32:1–16, 25. On parempi olla nöyrä omasta 
tahdostaan kuin pakosta
Pyydä oppilaita selittämään, kuinka nöyryys on välttä-
mätöntä kääntymisprosessissa.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Alma 32:1–3.

•	 Mikä	oli	niiden	taloudellinen	ja	sosiaalinen	asema,	
jotka ottivat vastaan Alman ja hänen toveriensa 
 sanoman?

•	 Mitä	merkittävää	teidän	mielestänne	on	siinä,	että	
nämä soramilaiset olivat ”sydämeltään köyhiä” ja 
myös ”köyhiä, mitä tulee maailman tavaroihin”?

Pyydä jotakuta toista oppilasta lukemaan Alma 32:4–6.

•	 Mitä	mielestänne	tarkoittaa	ilmaisu	”valmiita	kuule-
maan sanaa”?

Lue oppilaille Alma 32:13–16 ja kehota heitä seuraa-
maan lukemista omasta Mormonin kirjastaan. Kehota 
heitä panemaan merkille totuuksia nöyryydestä ja siitä, 
miten tullaan nöyräksi, sekä merkitsemään ne omaan 
kirjaansa. Kehota heitä kertomaan, mitä he löytävät.

•	 Miksi	on	parempi	olla	nöyrä	omasta	tahdostaan	
kuin pakosta?

Pyydä oppilaita yksin tai pareittain laatimaan luettelo 
asioista, joita ihminen voi tehdä tullakseen nöyremmäksi. 
Kehota useita oppilaita tai pareja kertomaan ideoistaan 
luokalle. Pyydä heitä kuvailemaan, kuinka heidän löytä-
mänsä asiat johtavat suurempaan nöyryyteen.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan presidentti Ezra Taft 
Bensonin lausunto oppilaan kirjan sivulta 229. Pyydä 
muita oppilaita panemaan merkille, millä muilla tavoin 
voi tulla nöyräksi.

Kannusta oppilaita olemaan nöyriä omasta tahdostaan 
noudattamalla presidentti Bensonin neuvoja ja toteut-
tamalla käytännössä jotakin niistä ajatuksista, joita he 
löysivät pyhistä kirjoituksista. Auta heitä ymmärtämään, 
että Vapahtajan esimerkin seuraaminen auttaa heitä 
aina olemaan nöyrempiä.
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Alma 32:17–43; 33:12–23. Sanan kokeileminen 
johtaa uskomaan Kristukseen
Kysy oppilailta, miksi tehdään kokeita. ( Jotta saatai-
siin selville, onko jokin oletus oikea.) Pyydä oppilaita 
kuvailemaan kokeita, joita he ovat tehneet kemian tai 
fysiikan tunneilla tai muissa tilanteissa. Kysy heiltä, mil-
laisten vaiheiden kautta he etenivät kokeita tehdessään. 
Auta oppilaita tämän keskustelun kuluessa huomaa-
maan, että kokeiden tekeminen edellyttää tutkijalta 
toimintaa eikä vain pohdintaa.

Pyydä jotakuta toista oppilasta lukemaan Alma 32:26–27.

•	 Mitä	arvelette	Alman	tarkoittaneen,	kun	hän	neuvoi	
soramilaisia kokeilemaan sanojaan?

•	 Mitä	kukin	meistä	voi	tehdä	suorittaakseen	tämän	
saman kokeen?

Voit auttaa oppilaita keskustelemaan tästä kysymyk-
sestä, kun kehotat heitä lukemaan itsekseen jakeet 27–
42 ja ottamaan selville Alman ehdottaman kokeen eri 
vaiheet. Selitä, että tässä kohdassa siemen kuvaa Juma-
lan sanaa. Riittävän ajan kuluttua pyydä oppilaita kerto-
maan, mitä he ovat löytäneet. Kirjoita heidän vastauk-
sensa taululle. Luettelo voisi sisältää seuraavat vaiheet:

	1.	halua	uskoa	–jae 27

	2.	anna	sijaa,	että	sana	voidaan	kylvää	sydämeesi	–	
jakeet 27–28

	3.	älä	epäuskollasi	heitä	siementä	pois	–	jae 28

	4.	huomaa	siemenen	kasvaminen	–	jae 28

	5.	ravitse	siementä,	kun	se	kasvaa	–	jae 37

	6.	älä	laiminlyö	puuta	–	jae 38

	7.	odota	puun	hedelmää	–	jae 40

	8.	poimi	hedelmää	–	jae 42.

•	 Mitä	mielestänne	tarkoittaa	se,	että	antaa	”sijaa,	niin	
että sydämeenne voidaan kylvää [ Jumalan sana]”? 
(Ks. jae 28.) Mitä mielestänne tarkoittaa se, että tun-
tee Jumalan sanan paisuvan sisällään? (Ks. jae 28.) 
Mitä mielestänne tarkoittaa sanan ravitseminen? 
(Ks. jae 41.) Kuinka jakeissa 28 ja 34 sanat avartaa, 
valaista ja paisuttaa kuvaavat sitä, miten Jumalan 
sana voi vaikuttaa meihin?

Pyydä oppilaita katsomaan jakeita 41–42 ja tekemään 
luettelo sanoista, joilla puun hedelmää kuvataan. He 
voivat esimerkiksi panna merkille ilmauksen ”versoo 
ikuiseen elämään”, sanat kallisarvoinen, makea, valkoi-
nen ja puhdas sekä lupauksen, että ne, jotka kestitsevät 
itseään hedelmällä, saavat kyllikseen, niin ettei heillä 
ole enää nälkä eikä jano. Auta oppilaita näkemään, että 
hedelmä kuvaa siunauksia, joita voimme saada sovi-
tuksen ansiosta, mukaan lukien iankaikkisen elämän 
siunaus (ks. luku 3 tässä kirjassa).

Kehota oppilaita kertomaan kokemuksista, joita heillä 
on ollut, kun he ovat kokeilleet Jumalan sanaa. Mikäli 
sopii, kerro heille tilanteesta, jolloin oma uskosi vahvis-
tui, koska kokeilit sanaa. Kannusta oppilaita jatkamaan 
sanan kokeilemista.

Jaa luokka pareihin. Kehota kutakin paria analysoi-
maan kohtaa Alma 32:28–43 ja panemaan merkille 
periaatteita, jotka ovat heille merkityksellisiä. Pyydä 
heitä merkitsemään oivalluksensa pyhiin kirjoituksiinsa 
ja keskustelemaan havainnoistaan parinsa kanssa. Kun 
heillä on ollut riittävästi aikaa keskustella oivalluksis-
taan, kehota heitä tekemään luettelo kysymyksistä, 
joihin voi vastata heidän löytämillään opeilla ja periaat-
teilla. Voit halutessasi kirjoittaa heidän kysymyksensä 
taululle. Auta oppilaita ymmärtämään, että he voivat 
löytää vastauksia tärkeisiin kysymyksiin tutkimalla 
pyhiä kirjoituksia.

Kehota oppilaita käymään läpi soramilaisten rukous 
kohdassa Alma 31:15–18.

•	 Mitä	soramilaiset	uskonkäsitystensä	mukaan	ajatteli-
vat siitä, tarvitsevatko he Vapahtajaa?

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Alma 33:12–22, 
jossa on joitakin Alman Jeesusta Kristusta koskevia 
sanoja soramilaisille. Pyydä oppilaita laskemaan, kuinka 
monta kertaa Alma viittaa näissä jakeissa Vapahtajaan.

•	 Mitä	me	voimme	oppia	näiden	jakeiden	perusteella	
Jeesuksesta Kristuksesta?

•	 Alma	kertoi	israelilaisista,	jotka	kieltäytyivät	katso-
masta vertauskuvaa, jonka Mooses oli tehnyt Kristuk-
sesta (ks. Alma 33:19–22; ks. myös 4. Moos. 21:5–9; 
1. Nefi 17:41). Kuinka tämä esimerkki saattoi olla 
hyödyllinen soramilaisille? Mitä apua siitä on teille?
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Voit halutessasi tuoda esiin, ettei israelilaisten tarvinnut 
tehdä muuta kuin katsoa. Sitä voidaan verrata Alman 
pyyntöön, että ihmiset osoittaisivat ”vähäsen uskoa” 
(Alma 32:27).

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Alma 33:22–23.

•	 Mitä	nämä	jakeet	opettavat	luvun	Alma	32	siemenen,	
puun ja hedelmän merkityksestä? (Voit halutessasi 
tuoda esiin, että kun Alma jakeessa 23 kehottaa 
kylvämään sanan sydämeen, hän viittaa todistuk-
seen Jeesuksesta Kristuksesta, josta on yhteenveto 
jakeessa 22.)

Alma 33:1–11; 34:17–27, 39. Sydämemme tulee 
viipyä alati rukouksessa
Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Alma 33:1 ja 
alleviivaamaan kysymykset, joita soramilaiset esittivät 
Almalle tämän saarnan jälkeen. Tee taululle oppilai-
den avulla luettelo kysymyksistä. Kysy, miksi jokainen 
näistä kysymyksistä on tärkeä.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 33:2–11 ja 
panemaan merkille, miten Alma alkoi vastata kysymyk-
siin jakeessa 1.

•	 Kuinka	rukous	voi	auttaa	vastaamaan	jakeen 1	
 kysymyksiin?

•	 Jakeessa 3	Alma	käyttää	synonyymeinä	sanaa	rukous 
ja ilmausta Jumalan palveleminen. Millä tavoin 
rukous on samaa kuin Jumalan palveleminen?

•	 Milloin	rukouksissanne	on	ollut	eniten voimaa?

Kehota oppilaita kertomaan hetkistä, jolloin he ovat 
kokeneet rukouksen voiman. Anna heille riittävästi 
aikaa miettiä kokemuksiaan ennen kuin he vastaavat.

•	 Miksi	se,	että	Jumala	kuulee	rukouksemme,	osoittaa	
armollisuutta? Mitä jakeen 11 sanat ”Poikasi tähden” 
merkitsevät teille?

Kehota oppilaita lukemaan Amulekin opetukset koh-
dasta Alma 34:17–26. Pyydä heitä sitten lukemaan itsek-
seen jakeet 27 ja 39 ja panemaan merkille, mikä sana 
kummassakin jakeessa kuvaa sitä, miten usein meidän 
pitäisi rukoilla. Kun he ovat ehtineet tarkastella sanoja, 
ehdota, että he alleviivaavat sanan alati.

•	 Mitä	mielestänne	tarkoittaa	se,	että	annatte	sydä-
menne viipyä rukouksessa alati?

Kun oppilaat keskustelevat tästä kysymyksestä, kehota 
heitä lukemaan presidentti Henry B. Eyringin lausunto 
oppilaan kirjan sivulta 234. Keskustele oppilaiden 
kanssa siitä, kuinka tämä lausunto laajentaa heidän 
ymmärrystään siitä, mitä tarkoittaa se, että heidän sydä-
mensä viipyy alati rukouksessa. Pyydä sitten oppilaita 
pohtimaan mielessään, miten he vastaisivat seuraaviin 
kysymyksiin:

•	 Mitä	voit	tehdä	soveltaaksesi	näitä	opetuksia	elä-
määsi? Mitä voit tehdä rukoillaksesi enemmän ja 
ollaksesi vastaanottavaisempi henkilökohtaiselle 
ilmoitukselle?

Todista Amulekin antamista rukoukseen liitty-
vistä ohjeista.

Alma 33; 34:1–17. Iankaikkisen Jumalan suuri 
suunnitelma edellytti sovitusta – ääretöntä ja 
iankaikkista uhria
Kun Alma puhui soramilaisille, hän viittasi kolmen 
profeetan opetuksiin, jotka olivat pronssilevyissä: 
Senosin, Senokin ja Mooseksen. Pyydä oppilaita sil-
mäilemään kohtaa Alma 33:3–23 ja ottamaan selville, 
mitä nämä profeetat opettivat Vapahtajasta. Ehdota, 
että he alleviivaavat kaikki kohdat, joissa Alma tai joku 
näistä profeetoista viittaa Jeesuksen Kristuksen olevan 
Jumalan Poika.

•	 Miksi	on	tärkeää	tietää,	että	Jeesus	Kristus	on	Juma-
lan Poika? Kuinka tämä tieto vaikuttaa uskoonne 
Jeesukseen Kristukseen?

•	 Mitä	Jumalan	ominaisuuksia	Alma	tähdentää	koh-
dassa Alma 33:4–11?

•	 Mitä	Kristuksen	iankaikkisen	palvelutyön	puolia	
tähdennetään kohdassa Alma 33:22? Miksi taak-
kamme kevenevät, kun kylvämme tämän tiedon 
sydämeemme ja ravitsemme sitä? (Ks. Alma 33:23.)

Kirjoita taululle sanat ääretön ja iankaikkinen. Kehota 
oppilaita keskustelemaan näiden sanojen merkityksestä.

Kehota oppilaita alleviivaamaan jakeesta Alma 34:9 ne 
kolme kohtaa, joissa on sana koko/kaikki. Keskustelkaa 
siitä, mitä Amulek opettaa tässä jakeessa langenneesta 
tilastamme ja sovituksesta. Seuraavat kysymykset voivat 
auttaa sinua ohjaamaan keskusteluanne:
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•	 Kuinka	Aadamin	ja	Eevan	lankeemus	tekee	sovi-
tuksesta välttämättömän? (Ks. Moosia 16:3–4; Alma 
12:22; 22:14.)

•	 Miksi	Vapahtaja	oli	kohdan	Alma	34:10	mukaan	
ainoa, joka voi antaa uhrin koko ihmissuvun 
 pelastamiseksi?

Viittaa taululla oleviin sanoihin ääretön ja iankaikki-
nen. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Alma 34:10–14 
samalla kun muu luokka panee merkille, mikä näiden 
jakeiden mukaan on ääretöntä ja iankaikkista. (Auta 
heitä näkemään, että sovitus on ääretön ja iankaikki-
nen, ja niin on Jumalan Poikakin.)

•	 Millä	tavoin	sovitus	on	ääretön	ja	iankaikkinen?

•	 Millä	tavoin	Vapahtaja	on	ääretön	ja	iankaikkinen?

Voit auttaa oppilaita keskustelemaan näistä kysymyk-
sistä kehottamalla heitä lukemaan vanhin Bruce R. 
McConkien ja vanhin Russell M. Nelsonin lausunnot 
oppilaan kirjan sivulta 235. Vanhin Nelsonin lausunto 
on myös mukana olevan DVD-levyn raidalla A .

Voit halutessasi lukea presidentti Ezra Taft Bensonin 
(1899–1994), kirkon 13. presidentin, seuraavan lausun-
non, ja voitte keskustella siitä:

”Hän kykeni suorittamaan tehtävänsä, koska Hän 
oli Jumalan Poika ja koska Hänellä oli  Jumalan 
voima.

Hän halusi suorittaa tehtävänsä, koska Hän rakas-
taa meitä.

Kenelläkään muulla kuolevaisella olennolla ei ole 
ollut voimaa eikä kykyä lunastaa kaikkia muita kuo-
levaisia heidän kadotetusta ja langenneesta tilastaan, 
eikä kukaan muu liioin voisi vapaaehtoisesti antaa 
henkeään pantiksi ja siten aikaansaada kaikkien 
muiden kuolevaisten yleistä ylösnousemusta.

Vain Jeesus Kristus kykeni suorittamaan ja halusi 
suorittaa sellaisen lunastuksen aikaansaavan rak-
kaudenteon.” (”Jeesus Kristus – meidän Vapahta-
jamme ja Lunastajamme”, Valkeus, joulukuu 1990, 
s. 4–5, kursivointi alkuperäisessä.)

Voit auttaa oppilaita näkemään, kuinka he voivat saada 
äärettömän ja iankaikkisen sovituksen siunaukset, kun 
pyydät heitä tutkimaan kohtaa Alma 34:15–17 ja etsi-
mään, mikä ilmaus esiintyy neljä kertaa. (Parannukseen 
johtava usko.)

•	 Mitä	parannukseen	johtavalla	uskolla	tarkoitetaan?

•	 Kuinka	usko	johtaa	parannukseen?

•	 Mitä	siunauksia	me	kohdan	Alma	34:16	mukaan	
saamme, kun osoitamme parannukseen johtavaa 
uskoa? Mitä tapahtuu, jos emme osoita parannuk-
seen johtavaa uskoa?

Alma 34:1–8. Soramilaisten suuri kysymys
Pyydä muutamaa oppilasta kirjoittamaan taululle 
luettelo useista suurista kysymyksistä, joita ihmiskunta 
on esittänyt. He saattavat mainita sellaisia kysymyksiä 
kuten ”Mistä me olemme tulleet?”, ”Mikä on elämän tar-
koitus?” tai ”Onko Jumala olemassa?”. Vertaa oppilaiden 
luetteloa siihen suureen kysymykseen, joka oli sora-
milaisten mielessä kohdassa Alma 34:5. Auta oppilaita 
näkemään, että soramilaisten suuri kysymys – ”Onko 
sana Jumalan Pojassa vai eikö mitään Kristusta tule?” 
– on samankaltainen kuin ne kysymykset, joita monet 
ihmiset esittävät nykyään pohtiessaan, onko pelastus 
todella Kristuksessa ja tuleeko Vapahtaja todella jälleen. 
Pyydä oppilaita tarkastelemaan kohtaa Alma 34:6–8 ja 
kertomaan omin sanoin, kuinka Amulek vastasi tähän 
suureen kysymykseen. Keskustelkaa siitä, kuinka 
maailma olisi erilainen, jos jokainen tietäisi oikean vas-
tauksen tähän kysymykseen ja uskoisi siihen. Meidän 
vastauksemme tähän kysymykseen vaikuttaa valintoi-
hin, joita teemme läpi elämämme.

Alma 34:32–41. Herra kieltää meitä lykkäämästä 
parannuksemme päivää
Presidentti Joseph Fielding Smith (1876–1972), kirkon 
10. presidentti, on opettanut: ”Tämä elämä on iankaik-
kisen olemassaolomme tärkein ajanjakso” (Pelastuksen 
oppeja, toim. Bruce R. McConkie, 3 osaa, 1977–1982, 
osa 1, s. 75). Lukekaa yhdessä Alma 34:32–34    ja 
pankaa merkille periaatteita, jotka tukevat presidentti 
Smithin lausuntoa. Voit tähdentää tarvetta tehdä paran-
nus tässä elämässä lukemalla vanhin Melvin J. Ballardin 
lausunnon oppilaan kirjan sivulta 237.
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•	 Kuinka	me	voimme	valmistautua	kohtaamaan	
 Jumalan?

•	 Kuvitelkaa,	että	joku	ystävä	sanoo	teille:	”Aion	jonkin	
aikaa nauttia synnin kokeilemisesta, mutta aion kyllä 
lopulta tehdä parannuksen ja olla kelvollinen.” Mitä 
sanoisitte henkilölle, jolla on tällainen asenne?

Esitä seuraava kysymys:

•	 Kuka	on	vastuussa	pelastuksestanne?

Pyydä oppilaita lukemaan Alma 34:37–41 ja etsimään 
Amulekin vastaus tähän kysymykseen.

•	 Amulek	neuvoi	ihmisiä	tekemään	työtä	pelastuak-
seen (ks. Alma 34:37). Sekä hän että Alma opettivat 
ihmisille, että heidän on turvattava Vapahtajaan saa-
dakseen pelastuksen. Kuinka nämä kaksi periaatetta 
toimivat yhdessä?

Lausu todistuksesi siitä, miten välttämätöntä on tehdä 
kaikki voitavamme ja turvata samalla Vapahtajaan  
(ks. 2. Nefi 25:23–26).
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Johdanto
Näissä luvuissa Alma antaa viimeisiä neuvojaan pojil-
leen Helamanille, Siblonille ja Koriantonille. Alman 
neuvoihin sisältyy sydämeenkäyviä opetuksia syntien 
anteeksisaamisesta, pyhien kirjoitusten käännyttävästä 
voimasta, vankkumattomuudesta ja sukupuolisynnin 
vakavuudesta. Helamanin, Siblonin ja Koriantonin 
tavoin oppilaat kykenevät viemään Herran työtä eteen-
päin paremmin, kun he ymmärtävät nämä opit ja sovel-
tavat niitä käytäntöön. Kun he tutkivat näitä neuvoja ja 
keskustelevat niistä, etenkin siveyden laista, varo, ettet 
anna heidän puhua omista rikkomuksistaan.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Kun	me	teemme	parannuksen,	sovitus	poistaa	katke-

ran tuskan ja tuo tavatonta iloa (ks. Alma 36:12–21).

•	 Kristuksen	sanat	johtavat	iankaikkiseen	elämään	
(ks. Alma 37).

•	 Vakaus	ja	uskollisuus	tuovat	suuria	siunauksia	
(ks. Alma 38).

•	 Sukupuolisynti	on	iljetystä	Herran	silmissä	(ks.	Alma	
39:1–11).

Opetusehdotuksia
Alma 36–39. Yleiskatsaus
Kehota oppilaita kuvittelemaan sitä hetkeä tulevaisuu-
dessa, jolloin he haluavat jättää viimeiset neuvonsa ja 
todistuksensa lapsilleen.

•	 Mitä	neuvoja	te	antaisitte?

•	 Mitä	varoituksia	te	antaisitte?

Kirjoita oppilaiden vastaukset taululle. Selitä, että 
tänään oppilaat tutkivat ja käsittelevät Alman viimeisiä 
sanoja ja todistusta kullekin kolmelle pojalleen.

Pyydä oppilaita lukemaan joitakin Alman ensimmäisiä 
neuvon sanoja kullekin pojalleen: Alma 36:1–3; 38:1, 
5; 39:1.

•	 Miksiköhän	Alma	tähdentää	sitä,	että	on	tärkeää	
pitää käskyt ja turvata Jumalaan saadakseen tukea?

•	 Kuinka	Alman	neuvot	näissä	jakeissa	soveltuvat	mei-
hin tänä aikana?

•	 Muutama	vuosi	näiden	neuvojen	saamisen	jälkeen	
Helaman johti antinefilehiläisten pojat taisteluun 
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(ks. Alma 53:14–19). Kuinka arvelette hänen isänsä 
neuvojen kenties auttaneen häntä tässä tehtävässä?

Selitä, että yksi syy, miksi Alma lausui todistuksensa, oli 
auttaa poikiaan ymmärtämään, ettei hän antanut heille 
neuvoja omasta viisaudestaan vaan Jumalalta saamal-
laan innoituksella ja ilmoituksella (ks. Alma 36:4–5; 
38:6). Antaessaan pojilleen neuvoja Alma kertoi käänty-
myksestään ja todisti Jeesuksesta Kristuksesta (ks. Alma 
36:3–22; 38:6–9; 39:15). Käännekohta Alman elämässä 
oli, kun hän muisti, mitä hänen isänsä oli opettanut 
Jeesuksesta Kristuksesta, ja kun hän kääntyi Vapahta-
jan puoleen pyytämään apua. Alma ei löytänyt onnea 
ennen kuin hän kääntyi Vapahtajan puoleen.

•	 Miksi	lasten	on	tärkeätä	kuulla	vanhempiensa	lausu-
van todistuksensa?

Selitä, että kertoessaan kääntymisestään Alma esitti 
syvällisiä ja sydämeenkäyviä oppeja, jotka siunasivat 
hänen poikiensa elämää. Nämä opetukset voivat siunata 
myös meidän elämäämme – ne voivat lisätä suuresti 
ymmärrystämme sovituksesta. Tästä syystä suuri osa 
tästä oppiaiheesta keskittyy siihen, mitä me voimme 
oppia Alman kokemusten perusteella sovituksesta.

Alma 36:12–21. Kun me teemme parannuksen, 
sovitus poistaa katkeran tuskan ja tuo tavatonta 
iloa
Selitä, että kun Alma kertoi kääntymisestään, hän 
kuvaili tuskaa, jota hän koki enkelin puhuessa hänelle. 
Anna oppilaille aikaa lukea itsekseen Alma 36:12–21.

•	 Mitä	sanoja	ja	ilmauksia	Alma	käytti	kuvaillakseen	
tuskaansa?

•	 Mitä	voimme	oppia	näiden	ilmausten	avulla	synnin	
vaikutuksista?

Voit auttaa luokan jäseniä näkemään, että Alman 
kärsimyksellä oli myönteinen tulos – ja auttaa heitä 
näkemään, että heidänkin syyllisyydentunteensa voivat 
johtaa myönteisiin tuloksiin – esittämällä heille seuraa-
vat kysymykset:

•	 Mikä	tarkoitus	fyysisellä	tuskalla	on	elämässämme?	
(Kirjoita oppilaiden vastaukset lyhyesti taululle.)

•	 Kuinka	hengellinen	tuska	saattaisi	palvella	samaa	
tarkoitusta?
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•	 Mitä	Alman	hengellinen	tuska	sai	aikaan?	Mitä	me	
voimme oppia Alman esimerkistä, kun me tun-
nemme tätä hengellistä tuskaa?

Tähdennä edellistä keskustelua pyytämällä yhtä oppi-
lasta lukemaan presidentti Boyd K. Packerin, kahden-
toista apostolin koorumin presidentin, lausunto:

”Sekä teidän ruumiiseenne että henkeenne on 
rakennettu hälytysjärjestelmä. Ruumiinne kokee 
tuskaa; henkenne syyllisyyttä eli hengellistä 
tuskaa. Sekä tuska että syyllisyys tuntuvat epämu-
kavilta – ja ylenmääräisinä ne aiheuttavat tuhoa 
– mutta ne ovat kumpainenkin tarkoitettu suojak-
semme, sillä ne hälyttävät: ’Älä tee niin enää.’

Olkaa kiitollisia kumpaisestakin. – – Oppikaa 
kuuntelemaan tuota hengellistä varoitusääntä 
sisimmässänne.” (”Nuorille naisille ja miehille”, 
Valkeus, heinäkuu 1989, s. 52.)

Pyydä oppilaita lukemaan presidentti Spencer W. Kim-
ballin lausunto oppilaan kirjan sivulta 240. Pyydä heitä 
kiinnittämään huomiota Jeesuksen Kristuksen osuuteen 
parannuksenteossamme.

•	 Kuinka	jokainen	rikkoja	presidentti	Kimballin	
mukaan saa kokea helpotuksen tunnetta?

•	 Kuinka	selittäisitte	Jeesuksen	Kristuksen	sovituk-
sen ja Alman tunteman helpotuksen tunteen väli-
sen yhteyden?

•	 Millä	tavoin	parannus	tuo iloa?

Voit auttaa oppilaita ymmärtämään paremmin Jee-
suksen Kristuksen osuutta parannuksessamme, kun 
kehotat yhtä oppilasta lukemaan presidentti Ezra Taft 
Bensonin lausunnon oppilaan kirjan sivulta 240.

•	 Mikä	ero	presidentti	Bensonin	mukaan	on	käyttäyty-
misen muutoksella ja parannuksella?

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen vanhin 
Dallin H. Oaksin seuraava lausunto (myös mukana 
olevan DVD-levyn raidalla A ):

”Ilo, joka seuraa syntien anteeksisaamista, tulee 
Herran Hengeltä (ks. Moosia 4:3, 20). Se on sen 
Herran lupauksen täyttymys, että ’minä annan 
sinulle Hengestäni, joka – – täyttää sielusi ilolla’ 
(OL 11:13). Kuten apostoli Paavali opetti: ’Hengen 
hedelmää – – ovat rakkaus, ilo, rauha’ (Gal. 5:22). 
Se tulee samalla tavalla kaikille – rikkaalle ja köy-
hälle, tunnetulle ja tuntemattomalle. Suodessaan 
suurinta armon lahjaansa sovituksen kautta Jumala 
ei katso henkilöön.” (Ks. ”Ilo ja armo”, Valkeus, 
tammikuu 1992, s. 88.)

Auta oppilaita ymmärtämään, että suurin lahja, minkä 
Isä saattoi meille antaa, oli Hänen Poikansa sovitusuhri, 
joka teki tuon ilon mahdolliseksi. Voit halutessasi todis-
taa ilosta, jota sovitus tuo, kun teemme parannuksen.

Alma 37. Kristuksen sanat johtavat iankaikki
seen elämään
Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet 
(mutta älä suluissa olevaa tekstiä):

Alma 37:5–9 (Pienillä ja yksinkertaisilla asioilla saa-
daan aikaan suuria; pyhät kirjoitukset tulee säilyttää, 
koska ne johdattavat ihmiset tuntemaan Isän Jumalan ja 
Jeesuksen Kristuksen ja johtavat pelastukseen. Huo-
maa, että jakeet 6–7 ovat hallittavia kohtia   .)

Alma 37:34–37 (Älä koskaan väsy tekemään hyvää; 
opi viisautta nuoruudessasi – opi pitämään Jumalan 
käskyt; kysy Herralta neuvoa kaikissa tekemisissäsi, 
niin Hän ohjaa sinua hyväksesi. Huomaa, että jae 35 on 
hallittava kohta   .)

Alma 37:38–47 (Aivan kuten Lehin perhe sai Herran 
johdatusta Liahonan avulla, kun he olivat uskollisia 
ja uutteria, mekin voimme saada Herran johdatusta 
pyhistä kirjoituksista, kun olemme uskollisia ja uutteria.)

Jaa luokka kolmeen ryhmään. Anna kunkin ryhmän 
tutkia omaa pyhien kirjoitusten kohtaansa etsien oival-
luksia siitä, kuinka me voimme saada Kristuksen sanat.

Kun ryhmät ovat ehtineet tutkimaan kohtaansa, pyydä 
kutakin ryhmää valitsemaan edustaja, joka kertoo hei-
dän löytämistään asioista luokalle.
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Alma 38. Vakaus ja uskollisuus tuovat suuria 
siunauksia
Selitä, että me voimme oppia tärkeitä periaatteita, kun 
vertaamme Siblonia ja Koriantonia.

Pyydä oppilaita lukemaan Alma 38:2–3 ja alleviivaa-
maan sanoja ja ilmauksia, jotka kuvaavat Siblonin 
käytöstä. Pyydä sitten oppilaita lukemaan Alma 39:1–5 
ja alleviivaamaan sanoja ja ilmauksia, jotka kuvaavat 
Koriantonin käytöstä.

Auta oppilaita ymmärtämään, että koska Siblon oli 
vakaa ja uskollinen, hän oli valmistautunut ottamaan 
vastaan Herran runsaat siunaukset. Vaikka Siblonista on 
kirjoitettu vain vähän, hän on malli uskollisuudesta.

•	 Mitä	koettelemuksia	Siblon	kesti	uskonsa vuoksi?

Pyydä oppilaita lukemaan Alma 63:1–2.

•	 Mitä	nämä	jakeet	osoittavat	Siblonin	vakaudesta	
koko hänen elämänsä ajan?

Pyydä oppilaita kuvailemaan muutamia tuntemiaan 
ihmisiä, jotka ovat Siblonin kaltaisia – uskollisia pyhiä, 
joista ei paljon kirjoiteta tai puhuta. Kehota oppilaita 
kertomaan, mitä he ihailevat näissä ihmisissä.

Saattaisi olla hyödyllistä muistuttaa oppilaille, että 
Korianton teki lopulta parannuksen ja palasi palvele-
maan Herraa (ks. Alma 49:30; 63:1–2). Oppilaiden pitää 
ymmärtää, että vakaviakin syntejä tehneet voivat tehdä 
parannuksen ja heidän on syytäkin tehdä niin. Heitä on 
myös tarpeen muistuttaa siitä, että Koriantonin synnil-
lisyyden hinta oli suuri sekä Koriantonille itselleen että 
niille, joihin hänen huono esimerkkinsä vaikutti.

Alma 39:1–11. Sukupuolisynti on iljetystä Herran 
silmissä
Lue oppilaille Alma 39:1–4 ja pyydä heitä seuraamaan 
mukana ottaen selville, mitkä Koriantonin tekemät 
virheet johtivat hänet sukupuolisyntiin. Kirjoita oppi-
laiden vastaukset taululle. Vastauksiin sisältyy kenties, 
että Korianton

 1. ei noudattanut veljiensä esimerkkiä (jae 1)

 2. ei ottanut varteen isänsä sanoja (jae 2)

 3. kerskui omasta voimastaan ja viisaudestaan (jae 2)

 4. hylkäsi palvelutyön – jätti turvapaikan (jae 3)

 5. meni Sironiin, kiusauksen paikkaan (jae 3)

 6. seurasi muita syntiin (jae 4).

Kysy oppilailta, kuinka kukin näistä virheistä johti 
Koriantonin sukupuolisyntiin. Keskustele oppilaiden 
kanssa siitä, kuinka nämä samat virheet voivat johtaa 
syntiin nykyään.

Pyydä oppilaita lukemaan Alma 39:5–8.

•	 Mikä	oli	Alman	tarkoitus,	kun	hän	opetti	Korianto-
nille näitä asioita?

Anna oppilaille tehtäväksi tutkia pareittain kohtaa Alma 
39:9–14. Pyydä oppilaita tekemään luettelo periaat-
teista, jotka Alma opetti Koriantonille auttaakseen tätä 
tekemään parannuksen synneistään. Pyydä useita oppi-
laspareja kertomaan havainnoistaan luokalle.

Pyydä oppilaita selittämään omin sanoin, mitä seuraa-
vat ilmaukset jakeessa 9 tarkoittavat:

•	 ”Ettet	enää	seuraa	silmiesi himoja.”

•	 ”Kiellät	itseltäsi	kaiken	tällaisen.”	(Katso	lisäapua	
tähän lausuntoon kohdista 3. Nefi 12:29–30 ja Matt. 
16:24.)

Tämä oppiaihe tarjoaa hyvän tilaisuuden käsitellä 
laajalle levinnyttä pornografian ongelmaa. Voit täh-
dentää sitä, miten tärkeää on välttää pornografiaa, kun 
luette lainaukset oppilaan kirjan sivuilta 245–246 ja 
keskustelette niistä. Voit myös halutessasi jakaa oppi-
laiden kanssa kahdentoista apostolin koorumin jäsenen 
vanhin Dallin H. Oaksin seuraavan lausunnon (myös 
mukana olevan DVD-levyn raidalla B ):
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”Tehkää kaikkenne karttaaksenne pornografiaa. 
– – Älkää missään määrin antako periksi kiusauk-
selle. Ehkäiskää synti niin teidän ei tarvitse koh-
data sen aiheuttamaa väistämätöntä tuhoa. Siispä 
sulkekaa se! Katsokaa muualle! Karttakaa sitä 
hinnalla millä hyvänsä. Ohjatkaa ajatuksenne terve-
henkisille poluille. – – Älkää suosiko pornografiaa. 
Älkää käyttäkö ostovoimaanne moraalisen rappion 
tukemiseksi. Ja nuoret naiset, pyydän teitä ymmär-
tämään, että jos te pukeudutte säädyttömästi, te 
suurennatte tätä ongelmaa tulemalla pornografiaksi 
joillekuille niistä miehistä, jotka näkevät teidät.” 
(”Pornografia”, Liahona, toukokuu 2005, s. 90.)

•	 Alma	käski	Koriantonia	kysymään	hankkeissaan	neu-
voa vanhemmilta veljiltään (ks. Alma 39:10). Miksi se 
auttaisi Koriantonia? Ketkä meidän aikanamme ovat 
sellaisia henkilöitä, jotka voivat auttaa kirkon jäsentä, 
jonka pitää tehdä parannus sukupuolisynnistä?

•	 Mitä	tarkoittaa	Herran	puoleen	kääntyminen	kaikesta	
mielestään, väkevyydestään ja voimastaan? (Ks. Alma 
39:13.) Kuinka se auttaa meitä voittamaan kiusauk-
sen? Mitä saattaisi tapahtua, jos Korianton kääntyisi 
Herran puoleen vain osittain?

•	 Kuinka	synnin	tunnustaminen	ja	myöntäminen	autta-
vat parannuksenteossa? (Ks. Alma 39:13.)

Tähdennä sukupuolisyntien tuhoisuutta ja vakavuutta. 
Todista siitä, että Alman neuvot synnin välttämisestä ja 
parannuksen tekemisestä ovat totta.

Tämän opetusehdotuksen tarkoituksena on auttaa 
sinua opettamaan, mikä on sukupuolisen läheisyyden 
merkitys pelastussuunnitelmassa.

Kirjoita taululle seuraavaa: Herra on antanut käskyn, 
että sukupuolinen läheisyys on tarkoitettu vain avio-
miehelle ja -vaimolle avioliiton siteiden suojissa. Kehota 
oppilaita ottamaan esiin selitys siveyden laista oppilaan 
kirjan sivuilta 243–244. Pyydä yhtä oppilasta luke-
maan se.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Alma 39:3–6 ja kehota 
oppilaita luettelemaan kolme vakavaa syntiä, jotka 
näissä jakeissa tuodaan esiin. ( Jos oppilaat kysyvät, 
mitä Pyhän Hengen kieltäminen tarkoittaa, kehota heitä 

katsomaan profeetta Joseph Smithin lausuntoa oppi-
laan kirjan sivulla 245.)

Voit auttaa oppilaita ymmärtämään, miksi sukupuoli-
synnit ovat niin vakavia, kun kehotat heitä ottamaan 
esiin oppilaan kirjan sivun 244 ja lukemaan kahden-
toista apostolin koorumin jäsenen vanhin Jeffrey R. 
Hollandin ensimmäisen lausunnon (myös mukana 
olevan DVD-levyn raidalla C ). Voit myös halutessasi 
lukea vanhin Hollandin seuraavan lausunnon:

”Kun Jumala antaa näin vakavan aseman fyysiselle 
halulle, joka on suotu niin yleismaailmallisesti, niin 
mitä Hän yrittää meille kertoa sen paikasta Hänen 
suunnitelmassaan kaikkia miehiä ja naisia varten? 
Saanen sanoa, että juuri sitä Hän tekee – lausuu 
ajatuksensa itse elämän suunnitelmasta. Hänen 
suurimpia kuolevaisuutta koskevia huolenaiheitaan 
on selvästikin se, kuinka tähän maailmaan pääsee 
ja kuinka siitä pääsee pois. Hän on asettanut näihin 
asioihin erittäin tiukat rajat.” (”Henkilökohtainen 
puhtaus”, Liahona, tammikuu 1999, s. 90.)

•	 Miksi	syntyminen	tähän	elämään	on	niin	tär-
keää Herralle?

Tähdennä, mitä vanhin Holland sanoi siitä, ”kuinka 
tähän maailmaan pääsee” (syntymä) ja ”kuinka siitä 
pääsee pois” (kuolema). Selitä, että Jumalan silmissä on 
vakava synti kajota tahallisesti syntymään tai kuole-
maan. Lue vanhin Hollandin seuraava lausunto:

”Se, joka käyttää toisen Jumalalta saamaa ruumista 
ilman jumalallista lupaa, käyttää väärin tuon yksilön 
sielua, käyttää väärin elämän keskeistä tarkoitusta ja 
tapahtumaa” (”Henkilökohtainen puhtaus”, s. 90).

Tämän opetusehdotuksen tarkoituksena on auttaa 
sinua opettamaan, miten Jeesuksen Kristuksen sovitus 
ja sukupuolinen läheisyys liittyvät toisiinsa.

Selitä, että Jeesuksen Kristuksen sovituksen ja mei-
dän luomisvoimiemme käytön välinen yhteys on yksi 
pyhimmistä syistä elää siveyden lain mukaan. Pyydä 
yhtä oppilasta lukemaan vanhin Hollandin toinen 
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lausunto oppilaan kirjan sivuilta 244–245 (myös 
mukana olevan DVD-levyn raidalla D ). Ennen kuin 
hän lukee, pyydä kaikkia oppilaita tarkkaamaan vas-
tauksia seuraaviin kysymyksiin (voit halutessasi kirjoit-
taa kysymykset taululle):

•	 Mikä	on	sielujen	arvon	ja	sovituksen	välinen yhteys?

•	 Millä	sanoin	vanhin	Holland	kuvaili	moraalittomuu-
den vakavuutta?

•	 Mitä	mielestänne	tässä	lausunnossa	tarkoittaa	Kris-
tuksen ristiinnaulitseminen toistamiseen?

Kun oppilas on lukenut lausunnon, kysy kaikilta oppi-
lailta, mitä vastauksia he löysivät kysymyksiin.

Kehota oppilaita lukemaan 1. Kor. 6:19–20.

•	 Minkä	hinnan	Jeesus	Kristus	on	maksanut	teidän	
puolestanne?

•	 Mitä	tämä	hinta	kertoo	arvostanne?

Esitä seuraavat ajatukset omin sanoin: Me kuulumme 
Jumalalle paitsi siksi, että olemme Hänen lapsiaan, 
myös koska Hänen ainosyntyinen Poikansa on lunasta-
nut meidät – ostanut ”täydestä hinnasta”. Jumala haluaa 
tuoda meidät takaisin luokseen. Ihmiset, jotka teke-
vät sukupuolisyntiä, käyttävät väärin omaa ja muiden 
ruumista. He vaarantavat vakavalla tavalla mahdollisuu-
tensa palata kotiin Isän luo.

Alma 39:13. Kääntykää Herran puoleen ja tun
nustakaa pahat tekonne
Jos päätät opettaa tämän osan oppiaiheesta, huomaa, 
että seuraava oppiaihe keskittyy enemmän parannuk-
seen ja anteeksiantoon.

Kehota oppilaita lukemaan vanhin Richard G. Scottin 
lausunto oppilaan kirjan sivuilta 246–247. Tämä lau-
sunto on myös mukana olevan DVD-levyn raidalla E .

•	 Mihin	parannuksen	vaiheisiin	vanhin	Scott	tässä	
lausunnossa viittaa?

•	 Miksi	vanhin	Scottin	mukaan	piispan	apu	
on välttämätöntä, kun tehdään parannusta 
sukupuolirikkomuksista?

Kehota oppilaita lukemaan vanhin Jeffrey R. Hollandin 
lausunto oppilaan kirjan sivulta 247.

•	 Mikä	on	Vapahtajan	osuus	parannuksenteossa?

•	 Mikä	on	synnintekijän osuus?

Vakuuta oppilaille, että vaikka tie anteeksiantoon 
sukupuolirikkomuksesta on vaikea, niin Jeesuksen 
Kristuksen sovituksen parantavan voiman ansiosta se 
on mahdollinen. Kerro ajatuksiasi ja todista sovituksen 
voimasta. Voit auttaa oppilaita valmistautumaan lukujen 
Alma 40–42 tutkimiseen ja niistä keskustelemiseen, kun 
selität, että Alma jatkoi opettaen Koriantonille välttä-
mättömiä oppeja auttaakseen tätä tekemään parannuk-
sen rikkomuksistaan ja pysymään uskollisena.
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Johdanto
Näissä Mormonin kirjan luvuissa Alma esittää pojalleen 
Koriantonille opetuksia yksilöllisestä tahdonvapaudesta 
sekä iankaikkisista palkinnoista ja seurauksista. Kun 
oppilaat keskustelevat näistä opetuksista, he saavat 
muistutuksen siitä, että ”jumalattomuus ei ole koskaan 
ollut onnea” (Alma 41:10   ) ja että vanhurskaus ei 
tuo koskaan kurjuutta. He näkevät, että valinnat, joita 
he tekevät maan päällä, ratkaisevat heidän onnensa 
määrän kuoleman jälkeen. Voit auttaa oppilaita ymmär-
tämään, mikä osuus Jeesuksella Kristuksella voi olla 
oikeudenmukaisuuden vaatimusten täyttämisessä. Kun 
me päätämme tehdä parannuksen ja seurata Häntä, me 
hyödymme armonsuunnitelmasta ja edistymme kohti 
iankaikkista onnea.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Ylösnousemus	tarkoittaa	hengen	palauttamista	ruu-

miiseen sen oikeassa ja täydellisessä muodossa  
(ks. Alma 40:1–5, 8–10, 16–25).

•	 Kuoltuaan	kaikki	ihmiset	menevät	henkien	maail-
maan (ks. Alma 40:6–15, 21).

•	 ”Jumalattomuus	ei	ole	koskaan	ollut	onnea”	
(ks. Alma 41; huomaa, että jae 10 on hallittava 
kohta   ).

•	 Pelastus	on	mahdollinen	Jeesuksen	Kristuksen	sovi-
tuksen ansiosta (ks. Alma 42).

Opetusehdotuksia
Alma 40–42. Johdanto
Kun aloitat opettamisen, voisit tuoda esiin, että luvut 
Alma 40, 41 ja 42 sisältävät Alman sanoja pojalleen 
Koriantonille, joka oli tehnyt vakavaa syntiä palvelles-
saan lähetystyössä soramilaisten keskuudessa. Jokainen 
luku käsittelee eri opillista kysymystä. Kehota oppilaita 
lukemaan Alma 40:1, 41:1 ja 42:1 ja etsimään kunkin 
luvun aihe.

•	 Kuinka	ymmärrys	näistä	aiheista	auttaisi	Koriantonia	
tekemään parannuksen?

Luku 32
Alma 40–42

Alma 40:1–5, 8–10, 16–25. Ylösnousemus tar
koittaa hengen palauttamista ruumiiseen sen 
oikeassa ja täydellisessä muodossa
Pyydä oppilaita tarkastelemaan itsekseen kohtaa  
Alma 40:1.

•	 Mistä	osasta	onnensuunnitelmaa	Korianton	oli	
 huolissaan?

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Alma 40:2–5.

•	 Millä	jakeen 5	mukaan	on	Alman	mielestä	enemmän	
merkitystä kuin sillä, että tietää, kuinka monta ylös-
nousemusta tulee olemaan?

Kehota oppilaita tutkimaan itsekseen kohtaa Alma 
40:16–23 ja panemaan merkille, mitä muuta ylösnou-
semuksesta opetetaan. Kirjoita heidän vastauksensa 
taululle. He saattavat ehdottaa seuraavia asioita:

 1. Ensimmäinen ylösnousemus alkaa ihmisistä, jotka 
elivät ja kuolivat ”Aadamin ajasta aina Kristuksen 
ylösnousemukseen asti” (jae 18).

 2. Ylösnousemuksen jälkeen kaikki ihmiset tuodaan 
Jumalan eteen tuomittaviksi (ks. jae 21).

 3. Ylösnousemus tarkoittaa hengen palauttamista 
ruumiiseen sen oikeassa ja täydellisessä muodossa 
 (ks. jae 23).

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 40:23. 
Käykää sitten läpi vanhin Dallin H. Oaksin ja presi-
dentti Joseph F. Smithin lausunnot oppilaan kirjan 
sivulta 250. Vanhin Oaksin lausunto on myös mukana 
olevan DVD-levyn raidalla A .

•	 Mitä	tarkoittaa	se,	että	”kaikki	palautetaan	oikeaan	ja	
täydelliseen muotoonsa”?

•	 Kuinka	tämä	oppi	voi	tuoda	meille	lohtua	ja toivoa?

Todista, että Jeesuksen Kristuksen sovituksen ja ylös-
nousemuksen ansiosta kaikki ihmiset tulevat nouse-
maan kuolleista eikä heidän ruumiissaan tule olemaan 
kuolevaisuuden vajavaisuuksia.
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Alma 40:6–15, 21. Kuoltuaan kaikki ihmiset 
menevät henkien maailmaan
Piirrä taululle seuraava taulukko:

Henkiparatiisi Henkivankila

Alma	40:11–12 Alma	40:13–14

Jaa luokka kahteen osaan. Pyydä toista puolta oppi-
laista tutkimaan kohtaa Alma 40:11–12 ja panemaan 
merkille henkiparatiisia koskevia totuuksia. Pyydä 
toista puolta tutkimaan kohtaa Alma 40:13–14 ja 
panemaan merkille totuuksia henkivankilasta, jota 
jakeessa 13 nimitetään ulkoiseksi pimeydeksi. (Huo-
maa, että jotkut kirkon jäsenet nykyään pitävät ilmaisua 
”ulkoinen pimeys” kuvauksena niiden jumalattomien 
lopullisesta kohtalosta, jotka karkotetaan kadotuk-
seen Saatanan kanssa. Luvussa Alma 40 ilmaisu viittaa 
kuitenkin henkivankilaan.) Kun oppilaat ovat ehtineet 
tutkia saamiaan jakeita, pyydä kummankin puolen 
oppilaita kertomaan, mitä he ovat oppineet. Kirjaa hei-
dän oivalluksensa taulukkoon. Jotta sitten saisitte tietoa 
myöhempien aikojen ilmoituksen tuomista lisätotuuk-
sista, pyydä oppilaita, jotka ovat lukeneet henkipara-
tiisista, tutkimaan kohtia OL 138:12–14, 30–34, 57, ja 
oppilaita, jotka ovat lukeneet henkivankilasta, tutki-
maan kohtia OL 138:31–34, 57–59. Kehota heitä kerto-
maan, mitä he saavat selville. Kun he tekevät niin, lisää 
asiat taululla olevaan luetteloon.

•	 Mikä	ratkaisee,	onko	henki	onnellinen	vai	onneton	
henkimaailmassa? (Ks. Alma 40:12–13.)

•	 Kuinka	luvun	OL	138	mukaan	ne,	jotka	ovat	kah-
littuja vankeja henkimaailmassa (ks. jae 31), voivat 
saada vapautuksen?

•	 Mitä	voimme	oppia	Jumalan	ominaisuuksista,	kun	
pohdimme näitä henkimaailmaa koskevia totuuksia? 
(Auta oppilaita näkemään Jumalan oikeudenmukai-
suus, armo ja jatkuvat pyrkimykset ”ihmisen kuole-
mattomuuden ja iankaikkisen elämän” toteuttami-
seksi [Moos. 1:39].)

Oppilaiden mielestä Alma 40:11 voi olla hämmentävä 
väitteineen, että ”kaikkien ihmisten henget, niin pian 
kuin ne ovat lähteneet tästä kuolevaisesta ruumiista, 
niin, kaikkien ihmisten henget, olivatpa he hyviä tai 
pahoja, otetaan kotiin sen Jumalan luokse, joka antoi 
heille elämän”. Tiedämme, että kun ihmiset kuole-
vat, heidän henkensä menee henkimaailmaan, ei heti 
takaisin Jumalan luo (ks. OL 138). Voit auttaa oppilaita 
ymmärtämään kohdan Alma 40:11, kun pyydät heitä 
lukemaan presidentti Joseph Fielding Smithin ja presi-
dentti George Q. Cannonin lausunnot oppilaan kirjan 
sivulta 248.

Alma 41. ”Jumalattomuus ei ole koskaan ollut 
onnea”
Silmäile kohtaa Alma 41:1 oppilaiden kanssa, ja selvittä-
kää yhdessä, mitä oppia tässä luvussa käsitellään.

Kirjoita taululle sana palauttaminen.

Lue oppilaiden kanssa Alma 41:2–6.

•	 Mitä	sana	palauttaminen tarkoittaa näissä jakeissa?

Tehkää luettelo olemuksemme eri osatekijöistä, jotka 
tullaan palauttamaan. (”Kaikki” [jae 2], ”jokainen ruu-
miinosa” [jae 2], teot [ks. jakeet 3–4] ja sydämemme 
halut [ks. jae 3].)

Voisit tämän keskustelun yhteydessä esittää presidentti 
Harold B. Leen (1899–1973), kirkon 11. presidentin, 
seuraavan lausunnon:

”Evankeliumissa ei ole mitään totuutta opetettu 
selkeämmin kuin sitä, että tilamme seuraavassa 
maailmassa riippuu siitä, kuinka elämme täällä” 
(Decisions for Successful Living, 1973, s. 164).

•	 Kuinka	ylösnousemus	liittyy	palauttamisen	
 suunnitelmaan?

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Alma 41:7–15. 
Kehota heitä etsimään ja merkitsemään sanoja ja 
ilmauksia, jotka osoittavat, mitä tullaan palauttamaan 
niille, jotka haluavat tässä elämässä vanhurskautta ja 
valitsevat sen. Kehota heitä myös etsimään ja merkitse-
mään sanoja ja ilmauksia, jotka osoittavat, mitä tullaan 
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palauttamaan niille, jotka haluavat tässä elämässä juma-
lattomuutta ja valitsevat sen.

•	 Mitä	siunauksia	tulevat	saamaan	ne,	jotka	tekevät	
parannuksen synneistään?

•	 Miksi	Alma	neuvoi	Koriantonia	olemaan	armollinen,	
oikeudenmukainen ja vanhurskas muita kohtaan?

•	 Miksi	on	mahdotonta,	että	jumalattomuus	joh-
taisi onneen?

Esitä seitsemänkymmenen koorumin jäsenen vanhin 
Glenn L. Pacen seuraava lausunto (myös mukana ole-
van DVD-levyn raidalla B ):

”On olemassa ehdottomia iankaikkisia totuuksia. 
Ne eivät muutu, vaikka yhteiskunta ajautuisi niistä 
kauemmas. Mikään kansanäänestys ei voi muut-
taa ehdotonta iankaikkista totuutta. Jonkin teon 
laillistaminen ei tee siitä moraalista. Älkää antako 
pettää itseänne väitteellä: ’Kaikki tekevät niin.’ Täl-
laisen selityksen pitäisi loukata teidän henkeänne 
ja älyänne.

– – Maailman kovakourainen korkeakoulu opettaa 
sen saman, mitä teille – – opetettiin jo hengellisen 
koulutuksenne lastentarhassa: ’Jumalattomuus 
ei ole koskaan ollut onnea’ (Alma 41:10).” (Ks. 
”Eiväthän he ole todella onnellisia?”, Valkeus, tam-
mikuu 1988, s. 37.)

Tämän keskustelun päätteeksi voisit muistuttaa oppi-
laita siitä, että jumalattomuus ei koskaan johda onneen, 
mutta sitä vastoin vanhurskaus johtaa aina lopulta 
onneen. Voisit tähdentää tätä seikkaa pyytämällä oppi-
laita lukemaan Moosia 2:41.

Alma 42. Pelastus on mahdollinen Jeesuksen 
Kristuksen sovituksen ansiosta
Kun valmistaudut opettamaan tätä osiota, voisit etukä-
teen katsoa julkaisun Mormonin kirja – DVD-esitykset 
(varastonumero 54011 130) esityksen 15, ”Välimies”. 
Voit halutessasi käyttää sitä oppiaiheen tehostamiseksi.

Pyydä oppilaita lukemaan Alma 42:1.

•	 Mistä	asiasta	Koriantonilta	puuttui	opillista	
 ymmärrystä?

Selitä, ettei Korianton voinut ymmärtää, kuinka Jumala 
voisi olla oikeudenmukainen ja silti määrätä synninte-
kijän kurjuuden tilaan. Alma alkoi vastata Koriantonin 
väärin ymmärtämään asiaan kertomalla Aadamin lan-
keemuksesta ja opettamalla sen seurauksista. Luvussa 
Alma 42 Alma selittää, kuinka onnensuunnitelma antaa 
jokaiselle tasapuolisen mahdollisuuden saada iankaik-
kista onnea.

Lue presidentti Ezra Taft Bensonin (1899–1994), kirkon 
13. presidentin, seuraava lausunto:

”Kukaan ei tiedä riittävästi tai asianmukaisesti, miksi 
hän tarvitsee Kristusta, ennen kuin hän ymmärtää 
ja tunnustaa opin lankeemuksesta ja sen vaikutuk-
sesta koko ihmiskuntaan” (ks. ”Mormonin kirja ja 
Oppi ja liitot”, Liahona, tammikuu 2005, s. 11).

Anna puolelle luokkaa tehtäväksi lukea Alma 42:2–7 ja 
toiselle puolelle luokkaa Alma 42:8–14. Kun oppilaat 
lukevat heille annettuja kohtia, pyydä heitä tunnista-
maan Aadamin lankeemuksen seuraukset. Riittävän 
ajan kuluttua kehota oppilaita kertomaan, mitä he ovat 
oppineet. Voit halutessasi kirjoittaa heidän vastauk-
sensa taululle.

•	 Millä	tavoin	arvelette	tämän	selityksen	lankeemuk-
sesta voineen auttaa Koriantonia ratkaisemaan huo-
lenaiheensa?

•	 Mikä	kohdan	Alma	42:4	mukaan	on	yksi	niistä	syistä,	
miksi taivaallinen Isämme antoi meille koetusajan?

Anna oppilaille tehtäväksi työskennellä pareittain. Anna 
kunkin parin toiselle osapuolelle tehtäväksi tutkia 
kohtaa Alma 42:15–22 ja ottaa selville, mitä tarkoitetaan 
oikeudenmukaisuuden vaatimuksilla. Anna vastaavasti 
kunkin parin toiselle osapuolelle tehtäväksi tutkia 
kohtaa Alma 42:22–26 ja ottaa selville, mitä tarkoitetaan 
sillä, että ”armo vaatii itselleen kaiken, mikä on sen 
omaa”. Riittävän ajan kuluttua pyydä parien osapuolia 
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opettamaan toisilleen, mitä he ovat oppineet. Johda 
sitten koko luokka keskustelemaan käyttäen seuraavia 
ajatuksia:

•	 Kuinka	Jumala	voi	lunastussuunnitelman	ansiosta	
olla sekä oikeudenmukainen että armollinen?

•	 Miksi	jokainen	meistä	tarvitsee	sovitusta	saadakseen	
osakseen armoa?

•	 Mitä	me	voimme	odottaa,	jos	päätämme	olla	teke-
mättä parannusta?

Pyydä oppilaita lukemaan 2. Nefi 2:7 ja OL 19:16–20.

•	 Kuinka	nämä	jakeet	auttavat	selittämään	oikeuden-
mukaisuuden ja armon keskinäistä vaikutusta, jota 
kuvataan kohdassa Alma 42:23–24?

Lue oppilaiden kanssa Alma 42:27–31.

•	 Minkä	vaikutuksen	Alma	toivoi	opetuksillaan	olevan	
Koriantoniin?

•	 Mitä	Alma	42:29–30	opettaa	meitä	jokaista tekemään?

Voit halutessasi kehottaa oppilaita lukemaan Alma 
48:18; 49:30 ja 63:2. (Huomaa, että kuten kohdassa 
Alma 62:52 kerrotaan, Helaman oli kuollut. Siksi viit-
taus Siblonin veljeen kohdassa Alma 63:2 on todennä-
köisesti viittaus Koriantoniin.)

•	 Mitä	nämä	jakeet	kertovat	siitä,	kuinka	Korianton	
suhtautui isänsä opetuksiin?

Kannusta oppilaita miettimään omaa elämäänsä ja syn-
tejä, jotka parhaillaan vaivaavat heitä. Todista Vapahta-
jan auliudesta antaa anteeksi sekä lisääntyvästä rauhasta 
ja onnesta, joita koemme tehdessämme parannuksen.
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Johdanto
Toisinaan vanhurskaiden ihmisten on taisteltava suojel-
lakseen Jumalalta saatuja oikeuksiaan. Eräässä ratkaise-
vassa vaiheessa Mormonin kirjan historiaa Herra nosti 
esiin sotapäällikkö Moronin ja muita hienoja miehiä 
johtamaan kansaansa puolustamaan vapauksiaan. 
Presidentti Ezra Taft Benson (1899–1994), kirkon 13. 
presidentti, on sanonut: ”Mormonin kirjasta näemme, 
kuinka Kristuksen seuraajat elävät sodan aikoina” 
(”Mormonin kirja – uskontomme lakikivi”, Liahona, 
lokakuu 2011, s. 56).

Johtajiensa innoittamina nefiläiset oppivat taistelemaan 
asianmukaisella tavalla niitä voimia vastaan, jotka 
pyrkivät tuhoamaan heidän uskontonsa, vapautensa 
ja perheensä (ks. Alma 46:12). Kun oppilaat vertaa-
vat sotapäällikkö Moronin kaltaisten vanhurskaiden, 
nöyrien johtajien motiiveja ja menetelmiä Amalikkian 
kaltaisten jumalattomien, vallanhaluisten miesten motii-
veihin ja menetelmiin, he voivat oppia arvostamaan 
kirkon johtajiensa vanhurskaita motiiveja. He voivat 
myös oppia olemaan lujia Kristuksen uskossa (ks. Alma 
48:13) kaikkina aikoina, jopa silloin kun on sota tai 
muita koettelemuksia.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Mormonin	kirjan	sotakertomusten	tutkiminen	voi	

auttaa meitä valmistautumaan oman aikamme taiste-
luihin (ks. Alma 43–51).

•	 Kiistely	ja	luopuminen	ovat	tuhoisia	voimia	(ks.	
Alma 43:4–8; 46:1–10; 50:21–35; 51:1–27).

•	 Meidän	vanhurskautemme	suojaa	meitä	Saatanan	
voimalta (ks. Alma 48).

•	 Uskollisuus	Jumalalle	tuo	onnen	jopa	sekasorron	
keskellä (ks. Alma 49:25–30; 50:1–23).

Opetusehdotuksia
Alma 43–51. Mormonin kirjan sotakertomusten 
tutkiminen voi auttaa meitä valmistautumaan 
oman aikamme taisteluihin
Nämä luvut ovat täynnä periaatteita, jotka voivat auttaa 
myöhempien aikojen pyhiä elämään Jeesuksen Kristuk-
sen opetuslapsina sodan aikoina. Joitakin periaatteita 
näissä kertomuksissa fyysisistä taisteluista voidaan 
soveltaa hengelliseen sotaan jumalattomuutta vastaan.

Luku 33
Alma 43–51

Tämän osion ensimmäisen opetusehdotuksen tarkoi-
tuksena on auttaa oppilaita huomaamaan periaatteita, 
jotka ohjaavat heitä heidän päivittäisessä taistelussaan 
pahan voimia vastaan. Toisen ehdotuksen tarkoituk-
sena on auttaa oppilaita tunnistamaan periaatteita, jotka 
voivat ohjata heitä, jos he joutuvat sotaan.

Pyydä oppilaita lukemaan 2. Nefi 9:10, 12; Alma 42:9; 
Matt. 10:28.

•	 Mitkä	kaksi	eri	kuolemaa	näissä	jakeissa	mainitaan?

•	 Miksi	sielulle	aiheutunut	vahinko	on	vakavampaa	
kuin fyysisen ruumiin kuolema?

Selitä, että kun tutkimme Mormonin kirjan kuvauksia 
fyysisistä taisteluista, voimme saada hengellisiä opetuksia. 
Kerro esimerkki siitä, kuinka voi tunnistaa hengellisiä 
totuuksia, jotka on opetettu jossakin ajallisessa kuvauk-
sessa. Voisit esimerkiksi pyytää yhtä oppilasta lukemaan 
Alma 43:19–20 ja 50:1. Sitten voisit pyytää luokkaa pane-
maan merkille, mikä hengellinen periaate löytyy kuvauk-
sesta, jossa sotapäällikkö Moroni valmistaa sotajoukko-
jaan taisteluun. Voisit esittää seuraavat kysymykset:

•	 Millä	tavoin	sotapäällikkö	Moroni	valmisti	kansaansa	
puolustautumaan?

•	 Mitä	me	voimme	tehdä	joka	päivä	valmistautuak-
semme hengellisiin taistoihin?

Anna luokalle tilaisuus etsiä hengellisiä totuuksia 
käyttäen alla olevaa luetteloa pyhien kirjoitusten koh-
dista. Jaa oppilaat pienryhmiin. Neuvo kutakin ryhmää 
jakamaan luettelon kohdat keskenään tasan. Jokaisen 
oppilaan tulee tutkia hänelle annettuja kohtia ja etsiä 
periaatteita, joita voidaan soveltaa meidän aikaamme. 
Pyydä, että kukin oppilas kertoo ainakin yhden pyhistä 
kirjoituksista saamansa oivalluksen ryhmänsä jäse-
nille. Kun oppilaat ovat kertoneet niistä ryhmälleen, 
pyydä vapaaehtoisia kertomaan ryhmän oivalluksista 
muulle luokalle.

Alma 43:9; 48:10 Alma 46:11–13, 20

Alma 43:23–26 Alma 48:7–9

Alma 43:48–50 Alma 49:3–5

Alma 44:1–5 Alma 49:30

Alma 45:20–22 Alma 50:1–7
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Kirjoita taululle seuraavat kysymykset ja pyhien kirjoi-
tusten viitteet:

Mitä	oikeutettuja	syitä	on	sotaan?	(Ks.	Alma	43:9,	
45–47;	48:14.)

Mikä	on	oikea	asenne	verenvuodatukseen?	(Ks.	Alma	
48:23–24;	61:10–11.)

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen kysymysten jäl-
keen mainitut jakeet. Kehota sitten heitä kertomaan 
vastauksensa kysymyksiin.

Voisit tuoda esiin, että myöhempien aikojen pyhien 
profeetat ovat sanoneet, että joskus vanhurskailla 
ihmisillä on velvollisuus puolustaa perhettään ja muita. 
Eräässä yleiskonferenssissa presidentti Gordon B. 
Hinckley (1910–2008), kirkon 15. presidentti, lainasi 
kohtia Alma 43:45–47 ja 46:12–13 ja totesi sitten:

”Näistä ja muista olemassa olevista kirjoituksista 
käy ilmi, että on aikoja ja olosuhteita, jolloin 
kansakunnat ovat oikeutettuja – itse asiassa niillä 
on velvollisuus – taistella perheen ja vapauden 
puolesta sekä tyranniaa, uhkaa ja sortoa vastaan” 
(”Sota ja rauha”, Liahona, toukokuu 2003, s. 80).

Presidentti Hinckley teki selväksi, että toisinaan meidän 
on taisteltava. Käy läpi ensimmäisen presidenttikunnan 

lausunto, joka on oppilaan kirjan sivuilla 254–255, jotta 
voisit auttaa oppilaita ymmärtämään, että ennen kuin 
ihmiset lähtevät sotimaan heidän tulee kuitenkin tutkia 
kaikkia muita keinoja sen välttämiseksi.

Alma 43:4–8; 46:1–10; 50:21–35; 51:1–27. Kiistely 
ja luopuminen ovat tuhoisia voimia
Selitä, että pyhissä kirjoituksissa on monia kiistelyä 
koskevia varoituksia.

•	 Mistähän	syystä	meitä	on	tarpeen	toistuvasti	varoittaa	
kiistelystä?

Selitä, että sen lisäksi että nämä Mormonin kirjan luvut 
varoittavat kiistelystä, ne kertovat myös luopumisen 
vaaroista. Näissä luvuissa kuvatut luopumiset ovat esi-
merkkejä luopumuksesta – siitä, että ihmiset kapinoivat 
totuutta ja kirkkoa vastaan.

•	 Millä	tavoin	luopuminen	liittyy	kiistelyyn?

Voit osoittaa kiistelyn tuhoisan voiman, kun jaat luokan 
neljään ryhmään ja pyydät kutakin ryhmää lukemaan 
yhden seuraavista pyhien kirjoitusten kohdista: 1) Alma 
43:4–8; 2) Alma 46:1–10; 3) Alma 50:21–35; 4) Alma 
51:5, 9, 12, 19, 22–23, 26–27. Pyydä heitä panemaan 
kustakin kohdasta merkille kiistelyn aiheet ja kiistelyn 
seuraukset. Pyydä muutaman minuutin jälkeen yhtä 
oppilasta kustakin ryhmästä tekemään yhteenveto ryh-
män oivalluksista. Voit kirjoittaa oppilaiden vastaukset 
taululle. Luettelo voisi näyttää vaikkapa tällaiselta:

Pyhien kirjoitusten 
kohta

Kiistelyn aiheuttajat Kiistelyn seuraukset

Alma	43:4–8 Serahemna,	soramilaiset	ja	
amalekilaiset

	1.	Jatkuvia	sotia	lamanilaisten	ja	nefiläisten	kesken

	2.	Lisääntyviä	vihan	ja	suuttumuksen	tunteita	lamanilaisten	ja	
heihin	liittyneiden	keskuudessa

Alma	46:1–10 Amalikkia	ja	hänen	seuraa-
jansa

	1.	Monet	erkanivat	nefiläisistä	ja	luopuivat	kirkosta

	2.	Amalikkia	nousi	valtaan	ja	sai	monet	ihmiset	unohtamaan	
Herran	ja	toimimaan	jumalattomasti

Alma	50:21–35 Morianton	ja	hänen	kansansa 	1.	Morianton	pahoinpitelee	palvelijan

	2.	Taistelu,	jossa	monet	saavat	surmansa

Alma	51:5,	9,	12,	
19,	22–23,	26–27

Kuninkaankannattajat	ja	
Amalikkia

	1.	4 000	luopiota	ja	tuntematon	määrä	nefiläissotilaita	kuo-
lee,	muut	luopiot	heitetään	vankilaan

	2.	Amalikkia	valloittaa	nefiläisten	kaupungin
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Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 3. Nefi 11:29    
 luokalle.

•	 Millä	tavoin	kiistely	heikentää	perheitä,	yhteisöjä	ja	
kansakuntia?

•	 Mitä	sellaista	olette	havainneet,	mikä	auttaa	ihmisiä	
voittamaan kiistelyn ja luopumisen?

Yksi esimerkki luopumisesta on luvussa Alma 47. 
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan luvun Alma 47 tiivis-
telmä ja toista oppilasta lukemaan Alma 47:36.

•	 Mitä	luvun	tiivistelmä	kertoo	siitä,	mitä	Amalikkia	oli	
halukas tekemään saadakseen valtaa?

•	 Mistähän	syystä	totuudesta	luopuneista	tulee	usein	
kovasydämisempiä kuin niistä, jotka eivät ole kos-
kaan tunteneet totuutta? (Ks. myös Alma 24:30.)

Käy oppilaiden kanssa läpi vanhin Neal A. Maxwellin 
lausunto, joka on oppilaan kirjan sivulla 259.

•	 Mitä	näkemyksiä	vanhin	Maxwellilla	oli	luopumisen	
vaaroista?

Alma 48. Meidän vanhurskautemme suojaa 
meitä Saatanan voimalta
Pyydä oppilaita mainitsemaan muutamia sankareita.

•	 Mitä	sankarillisia	ominaisuuksia	ja	kykyjä	näillä	ihmi-
sillä on? (Kun johdat tätä keskustelua, muista, että 
tämän opetusehdotuksen tarkoituksena on tähdentää 
sotapäällikkö Moronin luonnetta ja ominaisuuksia 
Jeesuksen Kristuksen seuraajana. Keskustelun tulee 
siirtyä nopeasti sotapäällikkö Moroniin.)

Selitä, että Moroni nimitettiin jo nuorena kaikkien 
nefiläisten sotajoukkojen päälliköksi puolustamaan 
kansaansa voimakasta vihollista vastaan (ks. Alma 
43:16–17). Kirjoita taululle seuraavaa:

Jos kaikki ihmiset olisivat Moronin kaltaisia…

Kehota oppilaita tutkimaan kohtia Alma 48:11–13, 
17–18 ja etsimään ominaisuuksia, joiden vuoksi sota-
päällikkö Moronia voidaan pitää sankarina. Kirjoita 
heidän vastauksensa taululle.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Alma 48:14–16.

•	 Kuinka	Moronin	usko	Kristukseen	vaikutti	hänen	
luonteeseensa? Kuinka hänen uskonsa vaikutti hänen 
pyrkimyksiinsä puolustaa kansaansa?

•	 Mormon	sanoi,	että	jos	kaikki	ihmiset	olisivat	
sotapäällikkö Moronin kaltaisia, ”Perkeleellä ei olisi 
koskaan valtaa ihmislasten sydämeen” (Alma 48:17). 
Miksi se on totta?

•	 Millaisia	kohdan	Alma	48:19–20	mukaan	Helaman	ja	
hänen veljensä olivat verrattuina Moroniin?

Vakuuta oppilaille, että hekin voivat elää siten, että 
heitä suojellaan Saatanan vaikutukselta ja he kykenevät 
auttamaan rakkaitaan saamaan saman varjeluksen.

Käytä keskustelun ohjaamiseen oppilaan kirjan 
sivulla 258 olevaa kaaviota. Tässä kaaviossa verrataan 
Moronia ja Amalikkiaa. Kun oppilaat lukevat kaaviossa 
olevat pyhien kirjoitusten kohdat, kehota heitä tun-
nistamaan periaatteita, joita he voivat soveltaa elä-
määnsä. Keskustelkaa siitä, kuinka meitä suojellaan 
Saatanan voimalta, kun me elämme näiden periaattei-
den mukaan.

Alma 49:25–30; 50:1–23. Uskollisuus Jumalalle 
tuo onnen jopa sekasorron keskellä
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Alma 50:21–23. Kehota 
oppilaita ajattelemaan elämänsä onnellisimpia hetkiä.

•	 Mikä	määrää	onnellisuuden?

•	 Mistähän	syystä	nefiläiset	saattoivat	olla	niin	onnel-
lisia, vaikka heidän edessään oli sodan uhka? (Kun 
oppilaat keskustelevat tästä kysymyksestä, voisit 
ehdottaa, että he tutkivat kohtia Alma 49:25–30; 
50:1–23.)

•	 Mitä	muita	esimerkkejä	pyhissä	kirjoituksissa	on	
ihmisistä, jotka olivat onnellisia jopa suuren koettele-
muksen keskellä? (Ks. 2. Kor. 7:1–7; Moosia 24:10–
15; OL 127:2.)

•	 Mitä	sellaisia	lupauksia	Herra	on	antanut	uskollisille,	
joiden ansiosta nämä voivat olla onnellisia jopa koet-
telemusten kohdatessa? (Kun oppilaat keskustelevat 
tästä kysymyksestä, voisit ehdottaa, että he lukevat 
Joh. 16:33; Room. 8:18; Hepr. 12:11; OL 58:3–4; 
121:33; 122:1–2, 7–9.)

Anna luokan jäsenille tilaisuus kertoa ajatuksiaan ja 
kokemuksiaan siitä, kuinka me voimme olla onnellisia 
jopa koettelemusten aikoina. Voit halutessasi päättää 
lausumalla oman todistuksesi.
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Johdanto
Joskus opettajat ovat taipuvaisia käsittelemään nopeasti 
Alman kirjan sotaluvut ajatellen, että on tärkeämpää 
siirtyä muihin opetuksiin ja kertomuksiin. Mutta näihin 
lukuihin sisältyy monia antoisia näkemyksiä, jotka 
voivat olla arvokkaita oppilaillesi. He ovat monella 
tapaa pahan voimien hyökkäyksen kohteina. Kun he 
tutkivat näitä lukuja, he voivat oppia suurista esimer-
keistä – kuten sotapäällikkö Moronista, Pahoranista, 
Helamanista ja hänen nuorista sotilaistaan – opetuksia, 
jotka auttavat heitä pysymään turvassa. He oppivat 
kiistelyn hinnan ja vanhurskaan ykseyden voiman. He 
näkevät, mitä hyvää koituu liittojen pitämisestä ja mitä 
siunauksia voi kokea, kun on uskollinen eteen tulevista 
olosuhteista riippumatta. He näkevät evankeliumi-
keskeisen kodin siunaukset. He oppivat arvostamaan 
enemmän sitä, miten lähellä Herra on valittuja palveli-
joitaan vaikeuksien ja koettelemusten aikoina.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Liittojen	pitäminen	johtaa	siihen,	että	Jumala	siunaa	

ja varjelee (ks. Alma 53:10–18).

•	 Herran	opetuslapset	ovat	uskollisia	kaikessa,	mitä	
heidän tehtäväkseen annetaan (ks. Alma 53:16–23; 
57:19–27).

•	 Jumala	suo	vanhurskaille	toivoa,	uskoa,	rauhaa	ja	
varmuuden vapautuksesta (ks. Alma 58:1–12).

•	 Herra	odottaa	meidän	puolustavan	vapautta	 
(ks. Alma 60–61).

Opetusehdotuksia
Alma 53:4–5. Meidän täytyy vahvistaa itseämme 
Saatanan kiusauksia vastaan
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Alma 53:4–5. Näytä 
kuva jostakin muinaisen kaupungin ympärillä olevasta 
linnoituksesta (ks. esim. Evankeliumiaiheinen kuva-
kirja, 2009, nro 52, jossa taustalla näkyy muurin ympä-
röimä Jerusalem, tai Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 
nro 81, jossa Samuel Lamanilainen on Sarahemlan 
kaupunkia ympäröivällä muurilla). Selitä, että muinai-
sina aikoina ihmiset rakensivat usein kaupunkiensa 
ympärille muureja.

•	 Mitä	hyötyä	muurein	ympäröity	kaupunki	tarjosi	
muinoin vaikeina aikoina?

Luku 34
Alma 52–63

•	 Mitä	sellaista	me	voimme	omassa	elämässämme	
tehdä, mikä on kuin suojamuurin rakentamista 
ympärillemme?

Kun oppilaat keskustelevat tästä kysymyksestä, voisit 
kehottaa heitä katsomaan kohtaa Alma 37:6–7   . 
Voisit pyytää heitä tekemään luettelon pienistä ja 
yksinkertaisista asioista, joilla voidaan saada aikaan 
suuria meidän suojelemiseksemme. Mahdollisia vas-
tauksia: henkilökohtainen rukous, pyhien kirjoitusten 
tutkiminen, kirkon kokouksissa käyminen ja paastoa-
minen. Tuo esiin, että jokainen pitämämme rukous, 
jokainen lukemamme pyhien kirjoitusten jae, jokainen 
paastomme, jokainen palvelutyömme jne. vahvis-
taa ja laajentaa suojamuuriamme. Saatana on kaiken 
vanhurskauden vihollinen, ja hän tekee kiivaasti töitä 
hajottaakseen puolustuksemme. Oman linnoituksemme 
täytyy olla lujasti paikoillaan, ja sitä on vahvistettava 
säännöllisesti. Pyydä oppilaita 2–3 hengen ryhmissä 
keskustelemaan seuraavasta kysymyksestä:

•	 Kuinka	me	voimme	vahvistaa	omaa	puolustustamme	
pahaa vastaan?

Kehota oppilaita pohtimaan ensimmäisen presidentti-
kunnan jäsenen presidentti Henry B. Eyringin antamaa 
varoitusta:

”Kun meitä ympäröivät voimat vahvistuvat, niin se 
hengellinen lujuus, joka ennen riitti, ei riitä enää. 
Ja millaista hengellisen lujuuden kasvua me kerran 
pidimmekin mahdollisena, niin ulottuvillamme 
tulee olemaan suurempaa kasvua. Sekä hengelli-
sen lujuuden tarve että mahdollisuus hankkia sitä 
tulevat kasvamaan sellaista vauhtia, että aliar-
vioimme sen omaksi turmioksemme.” (”Always”, 
kirkon koululaitoksen takkavalkeailta nuorille 
aikuisille, 3. tammikuuta 1999, s. 3, ldsces .org.)

Alma 53:10–18. Liittojen pitäminen johtaa siihen, 
että Jumala siunaa ja varjelee
Kirjoita taululle Liittojen pitäminen johtaa Jumalan 
siunauksiin. Pyydä oppilaita mainitsemaan joitakin liit-
toja, joita he ovat tehneet tai tulevat tekemään. Kirjoita 
heidän vastauksensa taululle.
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•	 Mitä	siunauksia	Herra	antaa	meille,	kun	me	
pidämme liittomme?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 53:10–18 ja 
korostamaan sanat vala ja liitto ja muut samankaltaiset 
sanat. Pyydä oppilaita kuvailemaan liittoja, joita tämän 
kertomuksen vanhemmat tekivät, ja liittoja, joita heidän 
poikansa tekivät.

•	 Millä	tavoin	vanhempien	liitto	oli	siunauk-
sena kansalle?

•	 Miksi	vanhempien	liitosta	tuli	huolenaihe?

•	 Kuinka	poikien	liitto	vastasi	tuohon	huolenaiheeseen?

•	 Miksi	on	tärkeää,	että	pidämme	liittomme	jopa	han-
kalina aikoina? (Tarkastelkaa kohtaa Alma 53:14–15; 
ks. myös OL 82:10   .)

Kun oppilaat puhuvat tarpeesta pitää liitot kaikkina 
aikoina, voisit pyytää heitä katsomaan vanhin M. Rus-
sell Ballardin lausuntoa oppilaan kirjan sivulla 262. 
Tämä lausunto on myös mukana olevan DVD-levyn 
raidalla A .

Alma 53:16–23; 57:19–27. Herran opetuslapset 
ovat uskollisia kaikessa, mitä heidän tehtäväk
seen annetaan
Ohjaa oppilaiden huomio Mormonin lausuntoon 
kohdassa Alma 53:20, että ammonilaisten pojat olivat 
”aina uskollisia kaikessa, mitä heille uskottiin”. Pyydä 
oppilaita ajattelemaan tilannetta, jolloin heille annettiin 
tehtäväksi jotakin, mikä vaikutti vaikealta. Kehota heitä 
miettimään, mitä he tekivät osoittaakseen, että he olivat 
tuon luottamuksen arvoisia.

Jaa luokka kahteen ryhmään. Pyydä toista ryhmää luke-
maan Alma 53:20–21 ja toista ryhmää lukemaan Alma 
57:19–21, 26. Kehota heitä panemaan merkille näiden 
nuorten miesten luonteenpiirteitä ja kertomaan havain-
noistaan luokalle. Voit halutessasi kirjoittaa heidän vas-
tauksensa taululle. Kannusta heitä kirjoittamaan nämä 
seikat muistiinpanoihinsa tai pyhiin kirjoituksiinsa.

•	 Kuinka	nämä	luonteenpiirteet	liittyvät	luotettavuuteen?

Alma 56:31–57. Äideillä voi olla voimallinen 
hyvää edistävä vaikutus lapsiinsa
Lue oppilaiden kanssa Alma 56:31–48. Voit pyytää oppi-
laita lukemaan jakeet ääneen vuorotellen. Voit tähdentää 

ammonilaisten äitien vaikutusta poikiinsa pyytämällä 
yhtä oppilasta lukemaan sisar Julie B. Beckin lausunnon 
oppilaan kirjan sivulta 264. Tämä lausunto on myös 
mukana olevan DVD-levyn raidalla B .

•	 Mistähän	syystä	näillä	sotilailla	oli	sellainen	luotta-
mus äitiensä opetuksiin?

•	 Milloin	olette	nähneet	tai	tunteneet	sellaisen	äidin	
vaikutuksen, joka tietää, kuka hän on ja kuka 
Jumala on?

Kun oppilaat keskustelevat näistä kysymyksistä, voit 
lukea kahdentoista apostolin koorumin jäsenen vanhin 
Neal A. Maxwellin (1926–2004) seuraavan lausunnon:

”Naiset – – tuudittavat itkevää lasta miettimättä, 
kulkeeko tämän päivän maailma heidän ohitseen, 
koska he tietävät pitelevänsä huomispäivää tiu-
kasti sylissään. – –

Kun ihmiskunnan todellinen historia tuodaan 
kokonaisuudessaan esiin, niin onko sille luon-
teenomaista tykkitulen kaiku – vai kehtolaulujen 
sointi?” (Woman, 1979, s. 96.)

•	 Mistähän	syystä	äideillä	on	niin	syvällinen	vaikutus	
lapsiinsa?

Ohjaa oppilaiden huomio takaisin kohtaan Alma 56:47. 
Auta heitä näkemään, että Helamanin nuoret sotilaat 
olivat omistautuneet myös isilleen.

Tähdennä sitä, että äitien ja isien on tehtävä yhdessä 
työtä lastensa opettamiseksi, lukemalla seuraavan 
otteen perhejulistuksesta:

”Vanhemmilla on pyhä velvollisuus kasvattaa 
lapsensa rakkaudessa ja vanhurskaudessa, huoleh-
tia heidän fyysisistä ja hengellisistä tarpeistaan ja 
opettaa heitä rakastamaan ja palvelemaan toisiaan, 
noudattamaan Jumalan käskyjä ja olemaan lain-
kuuliaisia kansalaisia, missä tahansa he asuvatkin. 
Aviomiehiä ja vaimoja – äitejä ja isiä – pidetään 
Jumalan edessä tilivelvollisina näiden velvollisuuk-
sien täyttämisestä.
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– – Jumalallisen suunnitelman mukaan isän on 
määrä johtaa perhettään rakkaudessa ja vanhurs-
kaudessa, ja hän on velvollinen suojelemaan per-
hettään ja huolehtimaan sen toimeentulosta. Äiti 
on ensisijaisesti vastuussa lastensa hoivaamisesta. 
Näissä pyhissä tehtävissä isillä ja äideillä on velvol-
lisuus auttaa toisiaan tasavertaisina kumppaneina.” 
(”Perhe – julistus maailmalle”, Liahona, marraskuu 
2010, s. 129.)

Todista tästä periaatteesta.

Alma 58:1–12. Jumala suo vanhurskaille toivoa, 
uskoa, rauhaa ja varmuuden vapautuksesta
Pyydä oppilaita lukemaan Alma 58:2 ja 56:21 ja otta-
maan selville, mitä Helamanin sotajoukko teki auttaak-
seen nefiläisiä pysymään turvassa.

•	 Mikä	on	linnoitus  ?

•	 Mihin	Herran	linnoituksiin	–	turvapaikkoihin	–	me	
voimme nykyään mennä?

•	 Mitä	linnoituksia	Saatanalla	on nykyään?

Lue presidentti George Albert Smithin (1870–1951), 
kirkon kahdeksannen presidentin, seuraava lausunto:

”On olemassa selvästi merkitty rajalinja, joka erot-
taa Herran puolen Lusiferin puolesta. Jos elämme 
Herran puolella linjaa, Lusifer ei voi tulla sinne 
vaikuttamaan meihin, mutta jos ylitämme linjan 
hänen puolelleen, olemme hänen vallassaan. Pitä-
mällä Herran käskyt olemme turvassa Hänen puo-
lellaan linjaa, mutta jos me emme ole kuuliaisia 
Hänen opetuksilleen, me vapaaehtoisesti ylitämme 
kiusausten rajavyöhykkeen ja kutsumme luok-
semme tuhon, joka on siellä aina odottamassa.” 
(Ks. Angel Abrea, ”Miksi minä juoksen?”, Valkeus, 
syyskuu 1993, s. 24.)

•	 Miksi	on	vaarallista	ylittää	rajalinja	Saatanan	puolelle?	
Miksi olemme heikompia siellä kuin Herran puolella 
rajalinjaa?

Pyydä oppilaita lukemaan Alma 58:3–9 ja kuvailemaan 
ongelmaa, joka Helamanin sotajoukolla oli.

•	 Mitä	te	tekisitte	tässä	tilanteessa?

Lue Alma 58:10–13.

•	 Mitä	Helaman	ja	hänen	nuoret	sotilaansa	tekivät	
kohdatakseen ongelmansa?

•	 Kuinka	Herra	vastasi	heidän	rukouksiinsa?

•	 Kuinka	me	elämän	haasteita	kohdatessamme	hyö-
dymme tämän mallin noudattamisesta?

Vanhin Gene R. Cook seitsemänkymmenen koorumista 
kirjoitti tästä Mormonin kirjan tilanteesta:

”On mahdollista, että nefiläiset toivoivat ihmettä. 
Kenties he halusivat enkelien tulevan vapautta-
maan heidät, kuten oli tapahtunut kerran tai kaksi 
Vanhassa testamentissa. Mutta mitä he saivat? 
Herra antoi heille varmuutta, rauhaa, uskoa ja 
toivoa. Hän ei tuhonnut suoraan heidän viholli-
siaan vaan Hän antoi heille lahjoja, joita he tarvit-
sivat, jotta he voivat vapauttaa itsensä. – –

Toisin sanoen Herra pani näiden miesten sisim-
pään tahdon ja voiman tehdä, mitä he halusivat 
– aloittaa lujalla päättäväisyydellä ja viedä tehtävä 
loppuun. Saatuaan vastauksen rukoukseensa nefi-
läiset etenivät turvatakseen vapautensa.

Kun Herra juurruttaa ihmisiin toivoa ja uskoa 
ja rauhaa ja varmuutta, he voivat saada aikaan 
suuria. Sitä meidän siis pitäisi usein odottaa, kun 
pyydämme apua – ei ihmettä, joka ratkaisee 
ongelmamme puolestamme, vaan sisäistä ihmettä, 
joka auttaa meitä löytämään itse ratkaisun Herran 
avulla ja Herran voimalla.” (Receiving Answers to 
Our Prayers, 1996, s. 156–157.)

Kuinka tämä lausunto voisi vaikuttaa siihen, mitä me 
odotamme vastauksina rukouksiimme?

Alma 60:23–24. Meidän on puhdistettava astian 
sisäpuoli
Anna yhdelle oppilaalle juomamuki, joka on puhdas 
ulkopuolelta mutta likainen sisäpuolelta.
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•	 Miksi	ei	riitä,	että	pitää	puhtaana	mukin	ulkopuolen?

Kehota oppilaita lukemaan Alma 60:23–24. Voit myös 
halutessasi pyytää heitä lukemaan Matt. 23:25–26.

•	 Mitä	ilmaisu	”astian	sisäpuoli”	tarkoittaa	
näissä jakeissa?

•	 Millä	tavoin	ilmaisu	”astian	sisäpuoli”	saattaisi	sovel-
tua omaan elämäämme?

•	 Miksi	meidän	astiamme	sisäpuolen	pitää	olla	puh-
das? Mitä me voimme tehdä pitääksemme astiamme 
sisäpuolen puhtaana?

Käykää läpi presidentti Ezra Taft Bensonin kehotus 
oppilaan kirjan sivulta 266. Pyydä sitten oppilaita pohti-
maan mielessään seuraavaa kysymystä:

•	 Millä	tavoin	voit	soveltaa	presidentti	Bensonin neuvoa?

Alma 60–61. Herra odottaa meidän puolustavan 
vapautta
Selitä, että kullakin kansakunnalla on oma joukko 
isänmaanystäviä – miehiä ja naisia, jotka rakastavat 
maataan ja tukevat kansansa vapautta. Heitä kaikkia 
kunnioitetaan isänmaanystävinä heidän luonteenpiirtei-
densä ja kykyjensä vuoksi. Järjestä oppilaat pareittain. 
Pyydä kunkin parin ensimmäistä oppilasta lukemaan 
sotapäällikkö Moronin sanat luvusta 60 ja parin toista 
oppilasta lukemaan Pahoranin sanat luvusta 61. Pyydä 
heitä panemaan merkille sellaisia Moronin ja Pahoranin 
luonteenpiirteitä, jotka ovat heidän mielestään tärkeitä 
kansakunnan vapauden säilyttämiseksi. Pyydä heitä 
sitten kertomaan toisilleen, mitä he löytävät. Heidän 
luettelonsa saattaisi sisältää seuraavia luonteenpiirteitä:

Sotapäällikkö Moroni
(Alma	60)

Pahoran
(Alma	61)

Rohkeus	( jae 2) Murhe	muiden	koettele-
muksista	( jae 2)

Huoli	muiden	hyvinvoin-
nista	( jae 10)

Halu	puolustaa	vapautta	
( jae 6)

Aiempien	siunausten	
muistaminen	( jae 20)

Ei	loukkaannu	arvoste-
lusta	( jae 9)

•	 Mikä	sotapäällikkö	Moronissa	ja	Pahoranissa	tekee	
teihin suurimman vaikutuksen?

•	 Mikä	näiden	lukujen	perusteella	on	luonteenomaista	
isänmaalliselle asenteelle?

•	 Millä	tavoin	voisitte	sisällyttää	näitä	periaatteita	
 elämäänne?

•	 Mitä	esimerkkejä	näistä	periaatteista	olette	nähneet	
muissa ihmisissä?

Alma 62:39–51. Vastoinkäymisten aikoina  
toiset nöyrtyvät Jumalan edessä, kun taas  
toiset paatuvat
Kehota oppilaita lukemaan Alma 62:39–41.

•	 Mitä	jakeen 41	sana	paatuneita tarkoittaa? Mitä tar-
koittaa sana pehmenneet  ?

•	 Mistähän	syystä	jotkut	nefiläiset	olivat	sodan	joh-
dosta paatuneita, kun taas muut olivat pehmenneet?

•	 Miksi	nefiläiset	jakeessa 40	olevien	Mormonin	sano-
jen mukaan säästettiin? (Ks. myös Alma 10:22–23.)

Lue Room. 8:28, 35–39. Kehota oppilaita kertomaan 
tilanteesta, jolloin he ovat ahdingoissaan kääntyneet 
Herran puoleen.

Lukekaa Alma 62:42–51 ja keskustelkaa siitä, kuinka 
kirkko voi auttaa kansakuntaa ja sen ihmisiä toipumaan 
sodan vaikutuksista. Todista, että Herra voi parantaa 
kaikki sodan aiheuttamat haavat. Voit myös halutes-
sasi tuoda esiin, että aivan kuten Herra voi parantaa 
kansakunnan, joka on ollut sodassa, Hän voi parantaa 
kunkin meistä, kun kohtaamme vastoinkäymisiä.

Pyydä oppilaita ajattelemaan keskusteluja, joita heillä 
on ollut Mormonin kirjan sotia koskevista luvuista 
(Alma 43–62). Käykää läpi joitakin periaatteita, joista 
sinä ja oppilaasi olette keskustelleet tutkiessanne 
näitä lukuja.

•	 Mistähän	syystä	Mormon	tallensi	niin	paljon	sotaa	
koskevia asioita?

Esitä lopuksi omia ajatuksiasi sotaa koskevista luvuista. 
Lausu todistuksesi.
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Johdanto
Me elämme yhä lisääntyvän jumalattomuuden aikaa. Ja 
mitä lähemmäksi pääsemme Vapahtajan toista tule-
mista, sitä enemmän jumalattomuus lisääntyy. Kun 
oppilaat tutkivat Vapahtajan ensimmäistä tulemista 
edeltäviä tapahtumia Amerikan mantereella, heidän 
ymmärryksensä jumalattomuuden ja vanhurskauden 
vastakohtaisuudesta voi lisääntyä. Voit auttaa heitä 
ymmärtämään ja haluamaan rauhaa ja hyvinvointia, 
jotka tulevat niiden osaksi, jotka pysyvät lujina uskossa 
koettelemusten aikoina.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Kiistely	on	tuhoisaa	(ks.	Hel.	1:1–9,	14–24).

•	 Salaliitot	voivat	johtaa	yhteiskuntien	tuhoutumiseen	
(ks. Hel. 1:11–12; 2).

•	 Nöyrät	ja	vanhurskaat	pyhitetään,	ja	he	saavat	
voimaa Herralta, kun taas ylpeät ja syntiset jätetään 
oman voimansa varaan (ks. Hel. 3:27–37; 4).

Opetusehdotuksia
Hel. 1:1–9, 14–24. Kiistely on tuhoisaa
Lue oppilaiden kanssa Hel. 1:1. Pyydä heitä sitten katso-
maan jakeita 2–4 ja ottamaan selville, mikä oli jakeessa 1 
mainittu ”vakava vaikeus”. (He voivat ehdottaa, että 
vakava vaikeus oli tarve saada uusi ylituomari. Jos he 
tekevät niin, pyydä heitä panemaan merkille, mikä 
sana – tai sanan eri muodot – toistuu jakeissa 2–4. Kerro 
heille, että sana osoittaa, miksi uuden ylituomarin valin-
nasta tuli vakava vaikeus. Sana on kiista tai kiistellä.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan vanhin Joseph B.  
Wirthlinin lausunto oppilaan kirjan sivulta 269.

•	 Millä	tavoin	me	voisimme	hyötyä	siitä,	että	muis-
tamme kiistelyn olevan Saatanan työkalu?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan presidentti James E. 
Faustin lausunto oppilaan kirjan sivulta 269.

•	 Mitä	presidentti	Faustin	mukaan	tapahtuu,	kun	me	
kiistelemme?

Kehota oppilaita lukemaan Hel. 1:5–7.

•	 Kuinka	ihmiset	yrittivät	ratkaista	kiistan	siitä,	kuka	
olisi ylituomari?

Luku 35
Helaman 1–4

•	 Miksi	äänestys	ei	poistanut kiistaa?

Selitä, että kun nefiläiset kamppailivat sisäisen kiistan 
kanssa, ulkopuolelta lähestyi uusi vaara. Lue oppilaille 
jakeet 14–15. Pyydä oppilaita silmäilemään jakeita  
18–22 ja ottamaan selville, mitä lamanilaisten hyök-
käyksestä seurasi.

•	 Mikä	kaupunki	hyökkäyksessä	menetettiin?

•	 Mikä	teki	nefiläisistä	alttiita	tälle	hyökkäykselle?

Voit auttaa oppilaita soveltamaan näiden jakeiden 
periaatteita, kun kehotat heitä ehdottamaan, mitä 
ihmiselämän osa-alueita kiistely voi häiritä. Kirjoita 
heidän vastauksensa taululle. Vastauksiin voivat sisältyä 
ystävyyssuhteet, perhe, avioliitto, työelämä jne.

Valitse yksi tai kaksi oppilaiden vastauksista. Kehota 
oppilaita ehdottamaan keinoja, joilla kiistelyn aiheut-
tama vaikeus voidaan välttää (tai korjata). Millainen 
toiminta esimerkiksi voisi kannustaa perhettä ykseyteen 
ja siten ehkäistä kiistelyä? Tai jos perheessä kiistellään, 
mitä perhe voisi tehdä kiistelyn vähentämiseksi tai 
poistamiseksi?

Hel. 1:11–12; 2. Salaliitot voivat johtaa yhteis
kuntien tuhoutumiseen
Kehota yhtä oppilasta pitelemään luokan edessä pientä 
tikkua. Selitä, että tikku kuvaa yhtä ihmistä. Osoita, 
kuinka helppoa on katkaista tikku. Niputa sitten joukko 
pieniä tikkuja. Selitä, että tikkunippu kuvaa ihmisiä, 
jotka ovat yhtä toistensa kanssa. Osoita, kuinka vai-
keaa on katkaista edes yksi tikku, kun kaikki tikut ovat 
yhdessä nipussa.

•	 Mitä	me	voimme	oppia	tästä	havaintoesityksestä?

•	 Kuinka	lukumäärän	tuomaa	voimaa	voidaan	käyttää	
vanhurskaisiin tarkoituksiin?

•	 Kuinka	sitä	voidaan	käyttää	jumalattomiin	
 tarkoituksiin?

Tuo esiin, että Saatana käytti lukumäärän voimaa edis-
tääkseen salaliittojen avulla jumalattomuutta nefiläisten 
keskuudessa. Pyydä oppilaita lukemaan Hel. 1:11–12, 
jossa selitetään, kuinka Gadiantonin rosvojoukko sai 
alkunsa Kiskumenin toiminnan johdosta.

Pyydä oppilaita tarkastelemaan luvun Hel. 2 tiivistel-
mää. Kehota heitä lukemaan jakeet Hel. 2:4–5, 8 ja 
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kertomaan näiden jakeiden perusteella, mitä Gadianton 
oli valmis tekemään saadakseen valtaa ja määräämis-
aseman kansaan nähden.

Tuo esiin, että yhteiskunta koostuu yksilöistä. Jotta 
yhteiskunta sortuisi, monien yksilöiden täytyy antaa 
periksi pahan voimille.

Pyydä oppilaita mainitsemaan nykyajan esimerkkejä 
tuhoisista ryhmistä tai vaikutuksista. (Voit kehot-
taa heitä katsomaan muutamia esimerkkejä vanhin 
M. Russell Ballardin lausunnosta oppilaan kirjan 
sivuilta 269–270. Tämä lausunto on myös mukana 
 olevan DVD-levyn raidalla A .)

Auta oppilaita ymmärtämään, että salaliittojen takana 
on aina Saatana. Muistuta oppilaita siitä, että Saatanalla 
on laajalti kokemusta ihmisten pettämisestä, mutta 
Herran Henki voi auttaa meitä välttymään joutumasta 
hänen valheidensa valtaan. Voit halutessasi pyytää 
oppilaita lukemaan OL 10:5   , jossa opetetaan, että 
rukous vahvistaa meitä Saatanaa vastaan.

Voit myös halutessasi kiinnittää huomion siihen seik-
kaan, että Gadiantonin suunnitelmat hallituksen kaata-
miseksi tuossa vaiheessa estyivät Helamanin palvelijan 
tultua väliin (ks. Hel. 2:6–10). Vaikka jumalattomuus 
saattaa toisinaan voimistua ympärillämme, me voimme 
pysyä lujina vanhurskaudessamme ja vastustaa pahaa.

Hel. 3:20. Meidän tulee jatkuvasti pyrkiä teke
mään sitä, mikä on oikein
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Hel. 3:20.

•	 Mikä	sana	kohdassa	Hel.	3:20	osoittaa,	että	Helaman	
teki johdonmukaisesti sitä, mikä oli oikein? (Alati.)

•	 Mitä	tuloksia	olette	elämässänne	nähneet,	kun	olette	
jatkuvasti tehneet työtä noudattaaksenne käskyjä?

•	 Kun	oppilaat	ovat	kertoneet	ajatuksiaan	tästä	kysy-
myksestä, kehota heitä laatimaan jäsentely, jota he 
voisivat käyttää pitäessään puheen siitä, kuinka voi 
olla johdonmukaisesti kuuliainen Herran käskyille.

Kerro oppilaille, että Helamanin tavoin meidänkin on 
pyrittävä tekemään ”alati sitä, mikä [on] oikein Jumalan 
silmissä” (Hel. 3:20). Voisit pyytää luokkaa laulamaan 
laulun ”Oikein sä tee” (MAP-lauluja, 158). Tai voisit 
pyytää jotakuta, joka laulaa hyvin, laulamaan laulun 
säkeistöt luokan yhtyessä kertosäkeeseen.

Hel. 3:20–30. Kun me pidämme Herran käskyt, 
me menestymme Hänen työssään
Kysy oppilailta, kuinka he arvelevat useimpien ihmis-
ten määrittelevän sanan menestys.

Pyydä oppilaita tutkimaan pareittain, mitä menestyksen 
käsitteestä tuodaan esiin kohdassa Hel. 3:20–30. Kun 
he tutkivat yhdessä näitä jakeita ja keskustelevat niistä, 
pyydä heitä merkitsemään avainsanoja ja ilmaisuja, 
jotka liittyvät nefiläisten menestykseen. Pyydä heitä 
myös etsimään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

•	 Kuinka	tässä	kuvattu	menestys	on	verrattavissa	maa-
ilman määritelmään menestyksestä?

•	 Millä	tavoin	jakeiden 29–30	periaatteet	liittyvät	
menestykseen?

Pyydä parikeskustelun päätteeksi muutamaa vapaa-
ehtoista kertomaan näkemyksiä muulle luokalle.

Hel. 3:27–37; 4. Nöyrät ja vanhurskaat pyhi
tetään, ja he saavat voimaa Herralta, kun taas 
ylpeät ja syntiset jätetään oman voimansa varaan
Näytä likaista kankaanpalaa. Sano, että kangas kuvaa 
maailmallista ihmistä. Näytä sitten puhdasta, valkoista 
kankaanpalaa (kuten nenäliinaa).

•	 Mikä	auttaa	ihmistä	tulemaan	tämän	puhtaan	kan-
kaan kaltaiseksi? (Kirjoita oppilaiden vastaukset 
taululle.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Hel. 3:35.

•	 Mitä	mielestänne	tarkoittaa	sydämemme	antaminen	
Jumalalle?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan sanan pyhitys määri-
telmä Pyhien kirjoitusten oppaasta. Se on myös oppi-
laan kirjan sivulla 272.

•	 Onko	pyhitys	tapahtuma	vai	tapahtumasarja? Miksi?

Kehota oppilaita lukemaan Hel. 3:27–30. Pyydä oppi-
laita pysähtymään kunkin jakeen jälkeen ja mainit-
semaan jakeessa olevia periaatteita, jotka liittyvät 
pyhittymiseen. Anna heidän myös kommentoida muita 
ilmauksia, jotka ovat heille merkityksellisiä.

Kun olette käyneet tämän keskustelun pyhityksestä, 
joka tulee, kun annamme sydämemme Jumalalle, voisit 
kehottaa oppilaita käyttämään muutaman minuutin 
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siihen, että he kirjoittavat, miten he voivat soveltaa 
näitä periaatteita elämäänsä.

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Hel. 3:29–30 ja 
merkitsemään pyhiin kirjoituksiinsa kaikki, minkä he 
huomaavat kuvaavan sitä, mitä Jumalan sana voi tehdä. 
Esitä sitten seuraavat kysymykset:

•	 Kuinka	Jumalan	sana	on	”elävä	ja	voimallinen”?

•	 Miten	sana	voi	”hajottaa	kaikki	Perkeleen	viekkaudet	
ja ansat ja juonet”?

•	 Minne	sana	meidät	lopulta johtaa?

Voit tähdentää sitä, että pyhät kirjoitukset auttavat 
meitä taistelemaan vastustajan ansoja vastaan, kun luet 
presidentti Ezra Taft Bensonin (1899–1994), kirkon 13. 
presidentin, seuraavan lausunnon:

”Menestystä vanhurskaudessa, voimaa välttää 
petollisia opetuksia ja vastustaa kiusausta, opas-
tusta jokapäiväisessä elämässämme, lohtua sielulle 
– nämä ovat vain muutamia niistä lupauksista, 
joita Herra on antanut niille, jotka tulevat Hänen 
sanansa ääreen. Eikö Herra täyttäisi lupaustaan? 
Jos Hän kerran sanoo meille, että saamme nämä 
siunaukset, jos otamme vaarin Hänen sanastaan, 
niin silloin me voimme saada ne siunaukset. Ja 
ellemme me tee niin, saatamme menettää siu-
naukset. Vaikka olisimme kuinka uutteria tahansa 
muilla aloilla, niin tietyt siunaukset voidaan saada 
vain pyhistä kirjoituksista, vain tulemalla Herran 
sanan ääreen ja pitämällä siitä kiinni kulkies-
samme pimeyden sumujen halki elämän puuta 
kohti.” (”Sanan voima”, Valkeus, 1986, konferenssi-
raportti 156. vuosikonferenssista, s. 83.)

Kehota oppilaita tutkimaan jakeita Hel. 3:33–34, 36 ja 
panemaan merkille ilmauksia, jotka osoittavat, kuinka 
ylpeys voi kasvaa meissä. (Esim. jakeessa 33 sano-
taan, että ylpeys ”alkoi tunkeutua – – ihmisten sydä-
meen”. Jakeessa 34 sanotaan, että ihmiset ”ylpistyivät”. 
Jakeessa 36 sanotaan, että tavattoman suuri ylpeys ”oli 
päässyt ihmisten sydämiin”.)

•	 Miksi	ylpeys	kasvaa	tavallisesti	pienestä suureksi?

•	 Miksi	on	vaikeampaa	päästä	eroon	ylpeydestä	sen	
jälkeen kun se on ehtinyt kasvamaan?

•	 Kuinka	päivittäinen	rukous	ja	pyhien	kirjoitusten	
tutkiminen saattaisivat kasvaa samankaltaisesti mutta 
myönteisellä tavalla?

Pyydä oppilaita etsimään ylpeyden seurauksia, joita on 
lueteltu kohdassa Hel. 4:12–13. Voit halutessasi verrata 
näissä jakeissa kuvattuja ihmisiä, jotka kerskailivat omasta 
voimastaan ja ”jäivät oman voimansa varaan”, niihin 
ihmisiin, joita kuvataan kohdassa Hel. 3:35, jotka ”tulivat 
vahvemmiksi ja vahvemmiksi nöyryydessään”. Auta oppi-
laita ymmärtämään, että ylpeys voi alkaa vähäisenä mutta 
voi kasvaa ja johtaa valtaviin seurauksiin.

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen vanhin 
Jeffrey R. Hollandin seuraava lausunto:

”Älkää pelätkö arpia, joita voi tulla puolustaes-
sanne totuutta tai taistellessanne oikean puolesta, 
mutta varokaa niitä arpia, jotka rumentavat hen-
gellisesti, joita teihin tulee sellaisessa toiminnassa, 
johon teidän ei olisi pitänyt ryhtyä, jotka kohtaa-
vat teitä paikoissa, joihin teidän ei olisi pitänyt 
mennä.” (”Henkilökohtainen puhtaus”, Valkeus, 
tammikuu 1999, s. 92.)

•	 Mitähän	vanhin	Holland	tarkoitti	puhuessaan	arvista,	
”jotka kohtaavat teitä paikoissa, joihin teidän ei olisi 
pitänyt mennä”?

Pyydä oppilaita lukemaan Hel. 4:23–26.

•	 Mitä	tapahtuu	ihmisille,	kun	he	alkavat	kulkea	syn-
nin polkua?

•	 Mikä	ratkaisu	jakeessa 25	annetaan	niille,	jotka	huo-
maavat olevansa synnin polulla?

•	 Millä	tavoin	vanhurskaus	johtaa voimaan?

Päätä oppiaihe lukemalla Hel. 4:15. Kannusta oppilaita 
tutkimaan omaa elämäänsä ja kulkemaan voimaan ja 
onneen johtavaa tietä.
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Johdanto
Helamanin kirjan luvut 5–9 kertovat niiden ihmisten vai-
keuksista, joista tuli ylpeitä, jotka eksyivät suunnastaan 
ja jotka hyväksyivät jumalattomuuden. Näissä luvuissa 
kerrotaan myös niiden ihmisten voimasta, jotka pysyivät 
vanhurskaina, tosina ja uskollisina taivaalliselle Isälle 
silloinkin kun muut enemmistönä sivuuttivat käskyt ja 
pelastuksen periaatteet. Oppilaat voivat saada voimaa 
Nefin ja Lehin sekä heidän sanoihinsa ja opetuksiinsa 
uskovien esimerkistä. He voivat nähdä, että on mahdol-
lista elää evankeliumin mukaan ja rakastaa taivaallista 
Isää silloinkin kun maailman vaikutteet ympäröivät 
heitä. He voivat muistaa, että heidän on rakennettava 
perustuksensa ”meidän Lunastajamme kalliolle, hänen, 
joka on Kristus, Jumalan Poika” (Hel. 5:12), ja he voivat 
oppia katsomaan ”Jumalan Poikaan uskoen” (Hel. 8:15).

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Me	vahvistamme	elämäämme	pahuutta	vastaan	raken-

tamalla Kristuksen perustukselle (ks. Hel. 5:1–14).

•	 Usko	Jeesukseen	Kristukseen	ja	parannus	muuttavat	
sydämen ja tuovat rauhaa (ks. Hel. 5:14–52).

•	 Saatana	on	kaiken	jumalattomuuden	alkuunpanija	
(ks. Hel. 6).

•	 ”Teitä	kohtaa	onnettomuus,	ellette	tee	parannusta”	
(ks. Hel. 7; 8:1–12).

•	 Kaikki	profeetat	todistavat	Jeesuksesta	Kristuksesta	ja	
Hänen sovituksestaan (ks. Hel. 8:13–23).

Opetusehdotuksia
Hel. 5:1–14. Me vahvistamme elämäämme 
pahuutta vastaan rakentamalla Kristuksen  
perustukselle
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Hel. 5:2. Ohjaa oppi-
laiden huomio sanoihin ”kypsymässä tuhoon”. Näytä 
luokalle hedelmää, joka on pilaantunut. Selitä, että aivan 
kuten liian kypsä hedelmä ennen pitkää pilaantuu, ihmi-
set turmeltuvat, kun he kypsyvät pahuudessa (ks. Et. 2:9).

Kirjoita taululle viitteet Hel. 5:2–3; 6:37–40. Pyydä 
oppilaita lukemaan nämä jakeet itsekseen ja ottamaan 
selville, millä tavoin nefiläiset kypsyivät tuhoon. Kehota 
oppilaita kertomaan, mitä he ovat löytäneet.

Luku 36
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Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Hel. 5:4–13. Ehdota, 
että he alleviivaavat sanan muistaa aina kun se esiintyy 
näissä jakeissa jossakin muodossa. Kysy oppilailta, miksi 
he arvelevat Helamanin käyttäneen toistuvasti tätä sanaa. 
Voit halutessasi pyytää heitä lukemaan presidentti Spen-
cer W. Kimballin lausunnon oppilaan kirjan sivulta 276.

•	 Mitä	sellaista	me	voimme	tehdä,	mikä	auttaa	meitä	
muistamaan joka päivä Vapahtajan ja liittomme?

Pyydä oppilaita palaamaan jakeisiin 5–13 ja ottamaan 
selville, mitä Helaman kannusti poikiaan muistamaan. 
Voit halutessasi kirjata oppilaiden vastaukset taululle. 
Kehota oppilaita miettimään tapoja, joilla Helamanin 
neuvot soveltuvat heidän elämäänsä. Seuraavassa luette-
lossa on joitakin esimerkkejä siitä, mitä asioita oppilaat 
saattavat löytää.

Helaman kannusti poikiaan muistamaan

 1. pitää käskyt (ks. jae 6)

 2. että he olivat saaneet nimensä sellaisten miesten 
mukaan, jotka näyttivät esimerkkiä hyvien teko-
jen tekemisestä (ks. jakeet 6–7; tietoa siitä, kuinka 
aiemmin eläneiden suurten ihmisten nimet voivat 
innoittaa meitä elämään vanhurskaasti, on presidentti 
George Albert Smithin lausunnossa oppilaan kirjan 
sivuilla 275–276)

 3. kuningas Benjaminin todistuksen Jeesuksesta Kristuk-
sesta (ks. jae 9; ks. myös Moosia 2–5)

 4. ettei pelastusta voi saada muutoin kuin Jeesuksen 
Kristuksen sovitusveren kautta (ks. jae 9)

 5. että Vapahtaja lunastaa kansansa sen synneistä paran-
nuksen ehdoilla (jakeet 10–11)

 6. että heidän on rakennettava elämänsä perustus Jee-
sukselle Kristukselle (jae 12).

Pyydä oppilaita lukemaan Hel. 5:14.

•	 Mitä	Nefi	ja	Lehi	tekivät,	koska	he	muistivat	Helama-
nin neuvot?

•	 Kuinka	näiden	oppien	muistaminen	voi	auttaa meitä?

Auta oppilaita muistamaan Hel. 5:12    näyttämällä 
heille suurta kiveä ja kysymällä, mitä sille tapahtuisi, 
jos joku jättäisi sen ulos myrskyyn. Lue Hel. 5:12. Näytä 
sitten heille kourallista hiekkaa ja kysy, mitä sille saattaisi 
tapahtua myrskyssä.
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•	 Millä	tavoin	Saatanan	kiusaukset	ovat	myrskyn	
 kaltaisia?

•	 Kuinka	voisimme	verrata	kiveä	tai	kalliota	Jeesukseen	
Kristukseen?

•	 Mitä	mielestänne	tarkoittaa	se,	että	rakentaa	perustuk-
sen Jeesuksen Kristuksen kalliolle? Minkä lupauksen 
Helaman antoi pojilleen, jos he rakentaisivat tälle 
kalliolle?

•	 Kuinka	elämämme	rakentaminen	Kristuksen	opetuk-
sille auttaa meitä selviytymään Saatanan myrskyistä ja 
elämän koettelemuksista?

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen vanhin 
Russell M. Nelsonin seuraava lausunto:

”Lujatkaan perustukset eivät pysty torjumaan 
elämän ongelmia. Tottelemattomat lapset aiheutta-
vat vanhemmille murhetta. Kaikkia rikkoutuneita 
koteja ei saada ehyiksi. Sukupuolista poikkea-
vuutta ymmärretään väärällä tavalla. Aviopareja ei 
syystä tai toisesta siunata lapsilla. Meidänkin aika-
namme jätetään ’syylliset ja jumalattomat rankai-
sematta heidän rahansa tähden’ [Hel. 7:5]. Jotkin 
asiat eivät vain tunnu oikeudenmukaisilta.

Lujalla perustuksella ollessamme pystymme kui-
tenkin paremmin etsimään apua ylhäältä, vaikka 
eteemme tuleekin kysymyksiä, joihin ei ole help-
poja vastauksia. – –

Vaikka emme tiedä kaikkea, niin sen me tie-
dämme, että Jumala elää ja että Hän rakastaa 
meitä. [Ks. 1. Nefi 11:16–17.] Tällä lujalla perustuk-
sella seisoessamme me voimme etsiä apua ylhäältä 
ja saada voimaa kestää elämän raskaat taakat.” 
(”Niin varma on perustuksemme”, Liahona, heinä-
kuu 2002, s. 84.)

Kehota oppilaita pohtimaan itsekseen seuraavia 
 kysymyksiä:

•	 Mitä	teet	päivittäin	rakentaaksesi	elämäsi	Jeesuksen	
Kristuksen perustukselle? Mitä voisit tehdä paremmin 
varmistaaksesi sen, että rakennat elämääsi Hänen 
varmalle perustukselleen?

Todista Jeesuksesta Kristuksesta varmana perustuk-
senamme. Kerro ajatuksiasi siitä, kuinka me voimme 
rakentaa Hänen perustukselleen.

Hel. 5:14–52. Usko Jeesukseen Kristukseen ja 
parannus muuttavat sydämen ja tuovat rauhaa
Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen vanhin 
Richard G. Scottin seuraava lausunto:

”Vilpittömän parannuksen hedelmä on Jumalan 
anteeksianto, joka avaa oven kaikkien niiden liit-
tojen ja toimitusten saamiseen, joita tämän maan 
päällä on tarjolla, ja niistä seuraavien siunaus-
ten nauttimiseen. Kun parannus on täydellinen 
ja ihminen on tullut puhtaaksi, hän saa uuden 
näkemyksen elämästä ja sen loistavista mahdolli-
suuksista.” (”Omantunnonrauha ja mielenrauha”, 
Liahona, marraskuu 2004, s. 17.)

Kun oppilaat lukevat luvun Hel. 5 kertomusta ja keskus-
televat siitä, kannusta heitä etsimään todisteita siitä, että 
ne, jotka ottivat vastaan Nefin ja Lehin saarnan, saivat 
”uuden näkemyksen elämästä”.

Lue oppilaiden kanssa Hel. 5:14–19. Kun luette, pyydä 
oppilaita etsimään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

•	 Mikä	näiden	jakeiden	mukaan	myötävaikutti	Nefin	ja	
Lehin menestykseen heidän saarnatessaan parannusta?

•	 Mitä	heidän	saarnaamisensa	seurauksena tapahtui?

Kehota oppilaita kertomaan, mitä he ovat saaneet 
 selville.

•	 Miten	todellinen	parannus	muuttaa	ihmisen	sydäntä	ja	
tuo rauhaa?

Näytä kuva Nefistä ja Lehistä sivulta 137.

Anna oppilaille yleiskuva luvun Hel. 5 loppuosan tapah-
tumista pyytämällä heitä lukemaan luvun tiivistelmä 
alkaen sanoista ”Nefi ja Lehi saavat monia käännynnäisiä 
ja joutuvat vankilaan”. Jaa sitten luokka viiteen ryh-
mään ja anna kullekin ryhmälle yksi seuraavista pyhien 
kirjoitusten kohdista sekä sitä koskevat kysymykset. Voit 
halutessasi kirjoittaa kysymykset etukäteen erillisille 
papereille.
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Ryhmä 1

Hel. 5:20–26

•	 Mitkä	siunaukset	voivat	olla	kuin	meitä	ympäröivä	
tulipatsas, kun pysymme uskollisina liitoillemme?

•	 Kuinka	nämä	”tulipatsaat”	auttavat	meitä	saamaan	
rohkeutta vaikeina aikoina?

Ryhmä 2

Hel. 5:27–34

•	 Miltä	niistä	tuntui,	jotka	olivat	”pimeyden	pilvessä”?	
Miten tällainen tunne voi vaikuttaa pyrkimyksiimme 
kulkea eteenpäin uskossa?

•	 Kuinka	”täydellisen	lempeän	hiljaisen	äänen”	välit-
tämä sanoma auttoi heitä voittamaan pimeyden 
pilven? Millä tavoin me kuulemme saman viestin 
tänä aikana?

Ryhmä 3

Hel. 5:35–39

•	 Nefin	ja	Lehin	kasvot	loistivat	heidän	keskustel-
lessaan enkelien kanssa. Kuinka ne, jotka meidän 
aikanamme saavat taivaallisia sanomia, ovat meille 
kuin valo?

•	 Ajatelkaa	tuntemianne	ihmisiä,	jotka	näyttävät	loista-
van yhä pimenevässä maailmassa. Mitä ominaisuuk-
sia heillä on?

Ryhmä 4

Hel. 5:40–44

•	 Mitä	pimeyden	pilvessä	olevat	ihmiset	halusivat tietää?

•	 Kuinka	Amminadabin	vastaus	heidän	pyyntöönsä	voi	
olla mallina niille, jotka haluavat tulla pois hengelli-
sestä pimeydestä?

•	 Mitä	jakeen 44	mukaan	seuraa	siitä,	että	kääntyy	
Herran puoleen uskossa ja tekee parannuksen?

Ryhmä 5

Hel. 5:45–52

•	 Mitkä	seikat	jakeissa 45–52	osoittavat,	että	kään-
tymyksen kokeneet saivat todellakin uuden 

näkemyksen elämästä, kuten vanhin Scott sanoi? 
Kuinka me voimme kokea samankaltaisia siunauksia?

•	 Mikä	jakeen 47	mukaan	on	rauhan	lähde?	(Ks.	myös	
Moosia 4:3.)

Kun oppilaat ovat ehtineet vastata saamiinsa kysymyk-
siin, kehota heitä kertomaan vastauksensa.

Kun päätät tämän osion oppiaiheesta, kehota oppilaita 
miettimään, kuinka he päättäisivät seuraavat virkkeet:

Sen perusteella, mitä olen tänään tutkinut, tiedän

  .

Sen perusteella, mitä olen tänään tutkinut, tunnen

  .

Sen perusteella, mitä olen tänään tutkinut, haluan

  .

Hel. 6. Saatana on kaiken jumalattomuuden 
alkuunpanija

Selitä, että kohtaa Hel. 5:14–52 voidaan pitää esimerk-
kinä Jeesuksen Kristuksen kalliolle rakentamisesta. 
Vastaavasti lukua Hel. 6 voidaan pitää esimerkkinä 
hiekkaperustukselle rakentamisesta. Kun opetat näitä 
Helamanin kirjan lukuja, varmista, että oppilaat ymmär-
tävät Saatanan olevan kaiken kuvatun epävakaisuuden 
alkuunpanija.

Lue oppilaiden kanssa OL 93:37–39. Voit halutessasi 
ehdottaa, että he tekevät tästä kohdasta rinnakkais-
viitteen kohtaan Hel. 6:21.

•	 Mitä	me	kohdan	OL	93:37	perusteella	pystymme	
tekemään, kun meillä on valoa ja totuutta?

•	 Mikä	antaa	Saatanalle	mahdollisuuden	viedä	meiltä	
pois valon ja totuuden?

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Hel. 6:9–17.

•	 Millä	tavoin	rakkaus	aineellisiin	rikkauksiin	voi	
johtaa siihen, että menetämme evankeliumin valon 
ja totuuden?

Pyydä oppilaita silmäilemään nopeasti Hel. 6:17–40 ja 
ottamaan selville, millaista yhä lisääntyvän pimeyden 
eli jumalattomuuden kaltaista käyttäytymistä nefiläisten 
keskuudessa oli. Tähdennä erityisesti jakeita 27–30, 
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35 ja 40. Pyydä heitä kertomaan, mitä he ovat saaneet 
selville.

Pyydä oppilaita lukemaan jakeet Hel. 6:1–4, 20, 36–37 
ja vertaamaan nefiläisten käyttäytymistä lamanilaisten 
käyttäytymiseen.

•	 Mistä	syystä	lamanilaiset	kykenivät	menestymään	
hengellisesti tämän nefiläisten keskuudessa vallin-
neen suuren jumalattomuuden aikana?

•	 Kuinka	lamanilaisten	toimet	erosivat	nefiläisten	
 toimista?

•	 Kuinka	lamanilaisten	asenteet	ja	toimet	Gadianto-
nin rosvoja kohtaan erosivat nefiläisten asenteista 
ja  toimista?

Päätä tämä opetusehdotus lukemalla OL 50:23–25. Voit 
halutessasi ehdottaa, että oppilaat merkitsevät tästä 
kohdasta rinnakkaisviitteen kohtiin Hel. 6:21 ja OL 
93:37–39.

Hel. 7; 8:1–12. ”Teitä kohtaa onnettomuus, 
ellette tee parannusta”
Lue oppilaiden kanssa jakeet Hel. 7:1–9, 22–24.

•	 Mikä	näiden	jakeiden	mukaan	sai	Nefin	tuntemaan	
suurta murhetta?

•	 Minkä	Nefi	sanoi	olevan	ainoa	tapa,	jolla	nefiläiset	
voisivat välttyä täydeltä tuholta?

Lue oppilaiden kanssa Hel. 8:1–9.

•	 Millä	tavoin	ihmiset	reagoivat	Nefin sanoihin?

•	 Miksi	arvelette	rikkomuksiin	syyllistyneiden	reagoi-
van totuuden sanoihin joskus vihalla? Mitä hengelli-
siä seurauksia tällä käytöksellä on?

Päätä lukemalla vanhin F. Burton Howardin lausunto 
oppilaan kirjan sivulta 278.

Hel. 8:13–23. Kaikki profeetat todistavat Jeesuk
sesta Kristuksesta ja Hänen sovituksestaan
Tämä opetusehdotus keskittyy todistukseen, jonka 
Nefi esitti – ei sitä ympäröiviin ihmeellisiin olosuhtei-
siin. Elleivät oppilaat tunne kertomusta siitä, kuinka 
Nefi ilmoitti profeetallisesti ylituomarin murhan ja sen, 
miten murhaaja voitaisiin tunnistaa, voit halutessasi 
pyytää etukäteen yhtä oppilasta kertomaan tapahtu-
mista, jotka kuvataan Helamanin kirjan luvuissa 8–9.

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen vanhin 
Russell M. Nelsonin seuraava lausunto (myös mukana 
olevan DVD-levyn raidalla A ):

”Kun luet Mormonin kirjaa, keskity kirjan päähen-
kilöön – sen ensimmäisestä luvusta viimeiseen – 
Herraan Jeesukseen Kristukseen, elävän Jumalan 
Poikaan. – –

Suuret Mormonin kirjan profeetat – kukin taval-
laan ja omana aikanaan – todistivat Herran 
Jeesuksen Kristuksen jumalallisuudesta. Heidän 
joukossaan olivat Jeredin veli, Senok, Neum ja 
Senos. Todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta ennen 
Hänen syntymäänsä Betlehemissä ovat antaneet 
aikakirjoihin myös kuningas Benjamin, Abinadi, 
Alma vanhempi ja Alma nuorempi, Amulek, Moo-
sian pojat, sotapäällikkö Moroni, veljekset Nefi ja 
Lehi sekä Samuel Lamanilainen. Ilmeisen loputto-
malla profeetallisten julistusten sarjalla – kaikkien 
pyhien profeettojen todistuksin [ks. MK Jaak. 4:4] 
’monta tuhatta vuotta ennen hänen tulemistaan’ 
[Hel. 8:18] – Mormonin kirja julistaa juhlallisesti, 
että Jeesus on Kristus, meidän Vapahtajamme ja 
Lunastajamme.” (Ks. ”Todistus Mormonin Kirjasta”, 
Liahona, tammikuu 2000, s. 82, 83.)

Auta oppilaita näkemään, että monien muiden profeet-
tojen tavoin Nefi asetti henkensä alttiiksi todistaakseen 
Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen sovituksestaan.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Hel. 8:13–15.

Kehota oppilaita katsomaan oppilaan kirjan sivulla 279 
olevaa kuvaa Mooseksesta ja pronssisesta käärmeestä. 
Voit myös halutessasi pyytää heitä lukemaan 4. Moos. 
21:5–9 ja 1. Nefi 17:41.

•	 Israelilaisten	tarvitsi	vain	katsoa	pronssiseen	käär-
meeseen tullakseen terveiksi. Mutta monet eivät 
tehneet niin keinon yksinkertaisuuden tähden (ks. 
1. Nefi 17:41). Mitä sellaisia yksinkertaisia asioita 
meitä on pyydetty tekemään, jotka osoittavat uskoa 
Jeesukseen Kristukseen?

•	 Miksi	me	toisinaan	epäröimme	tehdä	asioita,	jotka	
vaikuttavat liian yksinkertaisilta?
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•	 Kohdasta	Hel.	8:15	opimme,	että	pronssinen	käärme	
oli vertauskuva Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen 
sovituksestaan. Millä tavoin me voimme katsoa 
uskoen Jumalan Poikaan?

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Hel. 8:16–23.

•	 Mikä	näiden	profeettojen	todistuksissa	tekee	teihin	
vaikutuksen?

•	 Mikä	jakeen 23	mukaan	voi	auttaa	meitä	ymmärtä-
mään, miksi nämä profeetat altistivat itsensä vainolle, 
vaaroille ja kuolemalle todistaakseen Vapahtajasta?

•	 Kuinka	profeettojen	todistusten	lukeminen	tai	kuu-
leminen voi vahvistaa omaa todistustamme? (Ks. OL 
46:13–14.)

Kerro ajatuksiasi ja tuntemuksiasi siitä, kuinka pro-
feettojen todistukset sekä heidän antamansa neuvot 
ja käskyt auttavat meitä tietämään, kuinka voimme 
uskoen katsoa Jumalan Poikaan sekä elää ja saada ”sen 
elämän, joka on iankaikkinen” (Hel. 8:15).

Tee taululle seuraava taulukko, mutta jätä pois selityk-
set, jotka ovat otsikon ”Profeettojen ominaispiirteitä” 
alla. Kehota oppilaita lukemaan taulukon vasem-
massa sarakkeessa luetellut jakeet. Kehota heitä sitten 
tulemaan taululle ja kirjoittamaan, mitä profeettojen 
ominaispiirteitä he ovat löytäneet. Alla on mahdollisia 
vastauksia sekä rinnakkaisviitteitä, jotka oppilaat voivat 
halutessaan merkitä pyhiin kirjoituksiinsa.

Pyhien kirjoitusten kohta Profeettojen ominaispiirteitä

Hel.	7:17–19 He	opettavat	aina	parannusta	(ks.	myös	Et.	9:28;	OL	6:9;	11:9).

Hel.	7:29 Heidän	sanomansa	on	Herralta	(ks.	myös	Aam.	3:7;	OL	1:38).

Hel.	8:1,	4,	7 Heidän	sanomansa	vihastuttaa	usein	jumalattomia	(ks.	myös	1. Nefi	16:1–3).

Hel.	8:13–16 He	todistavat	aina	Jeesuksesta	Kristuksesta	(ks.	myös	MK	Jaak.	7:11).

Hel.	8:24 Heidän	sanomansa	tueksi	on	olemassa	muita	todisteita	(ks.	myös	Alma	30:44).

Hel.	8:27–28 He	profetoivat	tai	kertovat	asioista,	joita	muut	eivät	tiedä	(ks.	myös	Moosia	8:17).
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Johdanto
Kun tutkit tämän luvun oppeja ja periaatteita, tulet yhä 
tietoisemmaksi Herran halukkuudesta antaa suuren-
moisia siunauksia uskollisille lapsilleen. Näitä siunauk-
sia ei saada sattumalta. Yksi tapa saada siunauksia 
Jumalalta on pohdiskella Hänen totuuksiaan. Pohdis-
keleminen johtaa ilmoitukseen. Kun oppilaat tutkivat 
Nefin esimerkkiä pohdiskelemisesta ja ilmoituksen 
saamisesta, he voivat saada innoitusta tehdä samoin. 
Tämän Mormonin kirjan lukuosion lopussa Nefin 
uskollisuuden ja voiman esimerkki asetetaan vierek-
käin nefiläisten heikkouden kanssa.

Kun opetat lukuja Hel. 11–12, voisit käyttää Mormonin 
kirjan DVD-esitysten (varastonumero 54011 130) osiota 
”Ylpeyden kehä” (kesto 15.10). Kun katsot ennakkoon 
tämän esityksen, tutustu julkaisun Mormonin kirjan 
videoaineiston käyttöopas ehdotuksiin (varastonumero 
34810 130; saatavana myös sivustolla www .ldsces .org).

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Herran	asioiden	pohdiskeleminen	johtaa	ilmoituk-

seen (ks. Hel. 10:1–4).

•	 Sinetöimisvoima	sitoo	ja	vapauttaa	maan	päällä	ja	
taivaassa (ks. Hel. 10:4–10).

•	 Herra	kurittaa	kansaansa	herättääkseen	sen	muista-
maan Hänet (ks. Hel. 10:14–18; 11; 12:1–3).

•	 Jumalan	unohtaminen	johtaa	tuhoon,	kun	taas	
parannus ja hyvät teot johtavat pelastukseen 
(ks. Hel. 12).

Opetusehdotuksia
Hel. 10:1–4. Herran asioiden pohdiskeleminen 
johtaa ilmoitukseen
Lue oppilaiden kanssa Hel. 10:1–4. Kun luette yhdessä, 
suuntaa oppilaiden huomio sanaan pohdiskellen.

•	 Mitä	pohdiskeleminen	tarkoittaa?

Pyydä oppilaita mainitsemaan pyhistä kirjoituksista 
muita ihmisiä, jotka ovat saaneet ilmoituksia pohdis-
keltuaan Herran sanoja. Joitakin esimerkkejä voisivat 
olla Lehin poika Nefi (ks. 1. Nefi 11:1), profeetta Joseph 
Smith ja Sidney Rigdon (ks. OL 76:19) sekä presidentti 
Joseph F. Smith (ks. OL 138:1–11).

Luku 37
Helaman 10–12

Kun Helamanin poika Nefi pohdiskeli Herralta saa-
maansa ilmoitusta, hän sai lisää ilmoitusta (ks. Hel. 
10:2–11).

•	 Miksi	arvelette	pohdiskelemisen	auttavan	meitä	saa-
maan ilmoitusta?

Kun oppilaat keskustelevat tästä kysymyksestä, voisit 
lukea kahdentoista apostolin koorumin jäsenen vanhin 
Neal A. Maxwellin (1926–2004) seuraavan lausunnon 
pohdiskelemisen prosessista. Voit halutessasi kirjoittaa 
sen piirtoheitinkalvolle tai taululle, jotta oppilaat voivat 
lukea sen yhdessä.

”Pohdiskeleminen ei useimmille meistä ole 
helppoa. Se on paljon enemmän kuin ajatusten 
ajelehtimista tai haaveilua, sillä se saa meidät 
keskittymään, ja tuudittelemisen sijaan se innoit-
taa meitä. Meidän on varattava aikaa, järjestettävä 
olosuhteet ja omaksuttava sopiva asenne, jotta niin 
kävisi. Alman sanoin meidän täytyy ’antaa sijaa’ 
(ks. Alma 32:27). Se, kuinka kauan aikaa käyttää 
pohdiskelemiseen, ei ole niin tärkeää kuin se, 
miten täysin siihen keskittyy. Pohdiskeleminen ei 
onnistu häiriötekijöiden keskellä.” (That Ye May 
Believe, 1992, s. 183.)

Selitä, että kun me varaamme aikaa pohdiskelemiseen, 
me avaamme mielemme ymmärtämään taivaallisen 
Isämme tahdon elämässämme.

Pyydä oppilaita kuvailemaan haaveilemisen ja poh-
diskelemisen välistä eroa. Kirjoita taululle seuraavat 
kategoriat: Ammatti, Palveleminen kirkossa, Opiskelu 
ja Avioliitto. Pyydä oppilaita ajattelemaan jotakin 
kysymystä, huolenaihetta tai haastetta, joka heillä on 
jossakin näistä kategorioista, ja kirjoittamaan se muis-
tiin. Kun he tekevät niin, kirjoita taululle seuraavaa: 
Tehtävä: Pohdiskele tätä haastetta kotona ja kirjoita, 
mitä vaikutelmia tulee mieleesi. Ryhdy sitten sellaisiin 
vaikutelmien mukaisiin toimiin, jotka johtavat myön-
teisiin tuloksiin.

Kun oppilailla on ollut muutama minuutti aikaa kirjoit-
taa, ohjaa heidän huomionsa tehtävään, jonka olet kir-
joittanut taululle. Kannusta heitä ottamaan tämä tehtävä 
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vakavasti – etsimään hiljainen hetki ja käyttämään aikaa 
pohdiskelemiseen.

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen vanhin 
Dallin H. Oaksin seuraava lausunto:

”Tarvitsemme – – hiljaista aikaa, rukousta ja poh-
dintaa, kun pyrimme kehittämään informaatiota 
tiedoksi ja kypsyttämään tietoa viisaudeksi” (”Kes-
kittyminen ja asioiden tärkeysjärjestys”, Liahona, 
heinäkuu 2001, s. 100).

Kehota oppilaita kertomaan kokemuksia siitä, kun hei-
dän pohdiskelunsa on auttanut heitä saamaan johda-
tusta Herralta.

Hel. 10:4. Väsymättömyys Herran työssä tuo 
suuria siunauksia
Kehota yhtä oppilasta lukemaan Hel. 10:4. Pyydä 
oppilaita määrittelemään sana väsymättä. Kehota heitä 
silmäilemään lukujen Hel. 5–9 tiivistelmiä ja panemaan 
merkille esimerkkejä väsymättömyydestä.

•	 Mitä	mahdollisia	syitä	oli	Nefin	väsymättömyyteen?

•	 Kuinka	me	voimme	kehittää	tätä	luonteenpiirrettä?

Lue vanhin Neal A. Maxwellin seuraava lausunto:

”Jos olemme keskittyneitä Jeesukseen ja Hänen 
työhönsä, niin ilomme ja kestokykymme lisäänty-
vät. – – Nefi ei ollut itsekkäästi tavoitellut ’omaa 
elämää’ vaan oli pyrkinyt sen sijaan tekemään 
Herran tahdon. Näin hän sai ylimääräistä ja 
jakamatonta tarmoa, minkä ansiosta hän pystyi 
ponnistelemaan väsymättömän ahkerasti. Nefi 
tiesi, mihin suuntaan hän katsoi: kohti Jumalaa.” 
(If Thou Endure It Well, 1996, s. 116.)

•	 Mitä	me	voimme	vanhin	Maxwellin	mukaan	tehdä	
ollaksemme väsymättömiä Herran työssä?

Hel. 10:5. ”Sinä et pyydä sellaista, mikä on vas
toin minun tahtoani”
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Hel. 10:4–5. Lue sitten 
kertomus, joka on oppilaan kirjan sivuilla 281–282. 

Siinä kerrotaan tapauksesta, jolloin presidentti 
Marion G. Romney oppi lisää näistä jakeista. Lukemisen 
jälkeen lue myös vanhin Neal A. Maxwellin seuraava 
lausunto yhteenvetona näistä jakeista:

”Hyvin suuri osa puhdasta rukousta näyttää olevan 
sitä, että pyyntöjen sijaan me ensin otamme sel-
ville, mikä on taivaallisen Isämme tahto, ja sitten 
saatamme itsemme sopusointuun sen kanssa. – –

Kun me mukaudumme Jumalan tahtoon, Hän 
vuodattaa taivaasta päällemme erityisiä siunauksia, 
kuten tapahtui Nefin, Helamanin pojan, kohdalla.” 
(All These Things Shall Give Thee Experience , 
1979, s. 93–94.)

•	 Mitä	me	voimme	tehdä	saadaksemme	tietää,	mikä	on	
Jumalan tahto meidän kohdallamme?

Hel. 10:4–10. Sinetöimisvoima sitoo ja vapauttaa 
maan päällä ja taivaassa
Kirjoita taululle sinetöimisvoima. Selitä, että Nefi sai 
sinetöimisvoiman. Auta oppilaita ymmärtämään tämä 
kehottamalla heitä lukemaan Herran sanat kohdasta 
Hel. 10:7–10. Pyydä heitä sitten ottamaan esiin oppi-
laan kirjan sivu 283 ja lukemaan Pyhien kirjoitusten 
oppaan lainaus sekä presidentti Joseph Fielding 
Smithin lausunto. Tuo esiin, että Nefin tapauksessa 
sinetöimisvoimaan kuului 1) voima suorittaa maan 
päällä toimituksia, jotka ovat sitovia taivaassa, ja 2) 
voima hallita luonnonvoimia. Selitä, ettei voimaa hal-
lita luonnonvoimia anneta kaikille niille, jotka saavat 
sinetöimisvoiman.

•	 Kuinka	Nefi	käytti	voimaa	hallita	luonnonvoimia?	
Miksi hän käytti tätä voimaa? (Ks. Hel. 11:1–4.)

Jakeessa 7 mainittu sinetöimisvoima sisältää avai-
met suorittaa sinetöimistoimituksia, joiden ansiosta 
perheet voidaan yhdistää iankaikkisesti uskollisuu-
tensa mukaan.

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen vanhin 
Russell M. Nelsonin seuraava näkemys (myös mukana 
olevan DVD-levyn raidalla A ):
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”Valmistautuessamme vastaanottamaan temppeli-
endaumentin ja muut temppelitoimitukset meidän 
tulisi ymmärtää pappeuden sinetöimisvaltuus. 
 Jeesus viittasi tähän valtuuteen kauan sitten, kun 
Hän opetti apostolejaan: ’Minkä sinä sidot maan 
päällä, se on sidottu taivaissa’ [Matt. 16:19]. Tämä 
sama valtuus on palautettu näinä myöhempinä 
aikoina. Aivan kuten pappeus on iankaikkinen – 
vailla alkua ja loppua – niin ovat myös pappeuden 
toimitukset, jotka liittävät perheen yhteen ikuisuu-
deksi.” (”Henkilökohtainen valmistautuminen temp-
pelisiunauksiin”, Liahona, heinäkuu 2001, s. 37.)

•	 Kuinka	sinetöimisvoima	vaikuttaa	elämäänne?

Hel. 10:14–18; 11; 12:1–3. Herra kurittaa kan
saansa herättääkseen sen muistamaan Hänet
Pyydä oppilaita muistelemaan tilannetta, jolloin isä, 
äiti, opettaja tai kirkon johtohenkilö on kurittanut tai 
nuhdellut heitä jostakin hyvästä syystä.

•	 Kuinka	kurittaminen	vaikutti	käytökseenne?

•	 Keitä	Herra	kohdan	OL	95:1	mukaan	kurittaa	ja	
mistä syystä?

Jaa luokka kahteen ryhmään. Kirjoita taululle seuraa-
vat pyhien kirjoitusten kohdat ja jaa ne kummallekin 
ryhmälle. Pyydä kumpaakin ryhmää keskustelemaan 
lukemistaan kohdista ja ottamaan selville syitä, miksi 
Herra kuritti kansaansa.

Hel.	10:14–18;	11:1–6

Hel.	11:24–37;	12:1–3

Kun oppilaat ovat ehtineet keskustella lukemistaan 
kohdista, ohjaa keskustelua seuraavilla kysymyksillä:

•	 Mitä	sellaista	kansa	teki,	mikä	johti	Herran	kuritukseen?

•	 Millaista	kuritusta	Herra	käytti	herättääkseen	kan-
san huomion?

•	 Kohdan	Hel.	12:3	mukaan	monet	ihmiset	eivät	
muista Herraa, ellei Hän kurita heitä. Mistähän syystä 
niin on?

Auta oppilaita huomaamaan, että heidän lukemansa 
kurittamisen kierre tapahtui vajaan vuosikymmenen 
kuluessa (ks. Hel. 11:1, 35) ja että luvun 11 loppu 
osoittaa, että nefiläiset lankesivat jälleen kerran jumalat-
tomuuteen (ks. Hel. 11:36–38).

•	 Mitä	me	voimme	oppia	siitä,	mitä	olemme	lukeneet	
Nefin kansasta?

Lue seitsemänkymmenen koorumin jäsenen vanhin 
Glenn L. Pacen lausunto (myös mukana olevan DVD-
levyn raidalla B ):

”Koko maailma näyttää olevan sekasorron vallassa. 
Päivän uutiset ovat täynnä raportteja laajasta nälän-
hädästä, kansallisista levottomuuksista ja luonnon-
katastrofeista. Vielä musertavampaa pidemmän 
päälle on hengellisesti tuhoisa Jumalan käskyihin 
kohdistuva tottelemattomuuden pyörremyrsky, 
joka on valtaamassa maailman. Tämä hirvittävä 
myrsky puhaltaa moraalin säikeet irti maan kansa-
kunnista ja jättää maan moraalisen hävityksen val-
taan. Monet ihmiset näyttävät olevan tietämättömiä 
tästä pyörremyrskystä ja ovat tulleet niin tunnotto-
miksi, etteivät tunne edes tuulenhenkäystä.

Kuljemme samaa kehää, joka toistui yhä uudelleen 
Mormonin kirjassa. Ja siksi Herra sanoo meille: 
’Rauhansa päivänä he pitivät minun neuvoni vähä-
arvoisena; mutta ahdinkonsa päivänä he pakosta 
hapuilevat minua etsien’ (OL 101:8).

Meidän ei siis pitäisi yllättyä siitä, että Herra sallii 
joidenkin herätyshuutojen hätkähdyttää meidät 
hereille apatiasta aivan samoin kuin edellisinä 
taloudenhoitokausina.” (Ks. ”Hengellinen heräämi-
nen”, Valkeus, tammikuu 1993, s. 10–11).

Hel. 12. Jumalan unohtaminen johtaa tuhoon, 
kun taas parannus ja hyvät teot johtavat pelas
tukseen
Selitä, että luvussa Hel. 12 on opetuksia, jotka liittyvät 
edellisiin 11 lukuun.

Kehota oppilaita katsomaan piirrosta oppilaan kirjan 
sivulla 427 (tai piirrä taululle samankaltainen kaavio). 
Lue oppilaiden kanssa Hel. 12:1–6.
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•	 Mitä	tämän	kierteen	osia	on	mainittu	jakeissa 1–6?

•	 Kuinka	tämä	kierre	näkyy	Helamanin	kirjan	aiem-
missa luvuissa?

•	 Miksi	arvelette	ihmisten	joskus	unohtavan	Herran	
juuri silloin kun Hän siunaa heitä?

Lue presidentti Ezra Taft Bensonin ensimmäinen lau-
sunto ja presidentti Harold B. Leen lausunto oppilaan 
kirjan sivulta 285.

•	 Kuinka	ylellisyys	ja	menestys	voivat	olla	niin	ankaria	
koetuksia?

Lue presidentti Ezra Taft Bensonin toinen lausunto 
oppilaan kirjan sivuilta 285–286 ja vanhin Joe J. 
Christensenin lausunto sivulta 286.

•	 Miksi	ylpeys	on	niin tuhoisaa?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Hel. 12:7–19 ja 
panemaan merkille esimerkkejä Jumalan suuruudesta. 
Riittävän ajan kuluttua kehota heitä kertomaan, mitä he 
ovat löytäneet.

•	 Kuinka	Jumalan	suuruuden	muistaminen	voi	auttaa	
meitä välttämään ylpeyttä? Mitä muuta me voimme 
tehdä ollaksemme nöyriä emmekä ylpeitä?

Lukekaa luokkana Hel. 12:20–26.

•	 Mitkä	seikat	näissä	jakeissa	mielestänne	osoitta-
vat, ettei Herra halua, että meidät erotetaan pois 
Hänen edestään?

•	 Kuinka	nämä	jakeet	voivat	auttaa	meitä	ymmärtä-
mään, mitä asioita meidän on tehtävä, jotta saisimme 
pelastuksen?

•	 Mitä	me	voimme	tehdä	muistaaksemme	Herran	niinä	
aikoina kun Hän siunaa meitä?

Todista siunauksista, joita Herra antaa meille, kun me 
teemme parannuksen ja hyviä tekoja.

Hel. 12:23–24. Parannus ja hyvät teot tuovat 
Jumalan armon
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Hel. 12:23–24.

•	 Mitä	mielestänne	tarkoittaa	ilmaus	
”armoon armosta”?

Kun oppilaat keskustelevat tästä kysymyksestä, pyydä 
heitä ottamaan esiin Pyhien kirjoitusten opas ja kat-
somaan, mitä sanalla armo tarkoitetaan. Kehota heitä 
sitten lukemaan 2. Nefi 10:24; 25:23 ja Alma 24:11 sekä 
merkitsemään noista jakeista rinnakkaisviite kohtaan 
Hel. 12:23–24.

•	 Mitkä	ilmaukset	kohdissa	2. Nefi	10:24;	25:23	ja	Alma	
24:11 kuvaavat pyrkimyksiämme saada Herran armo? 
(Mahdollisia vastauksia: ”tehkää sovinto Jumalan 
tahdon kanssa”, ”uskomaan Kristukseen” ja ”emme 
voineet tehdä muuta”.)

Elleivät oppilaat mainitse seuraavaa periaatetta, voisit 
selittää sen: Ilmaus ”armoon armosta” viittaa vaihto-
kauppaan. Kun esimerkiksi pyrimme palvelemaan 
muita, tekemään parannuksen ja muita hyviä tekoja, 
niin vastineeksi pyrkimyksistämme Herra antaa meille 
hengellistä voimaa tulla paremmiksi (ks. OL 93:12, 20). 
”Armoon armosta” viittaa myös kehitysprosessiin. Jokai-
sesta saamastamme armonosoituksesta, jota käytämme 
kelvollisesti, me saamme lisää armoa edistyessämme 
kohti täydellisyyttä.

Viittaa vanhin David A. Bednarin selitykseen oppilaan 
kirjan sivulla 287. Voit myös halutessasi lukea vanhin 
Gene R. Cookin selityksen oppilaan kirjan sivulta 287. 
Nämä lausunnot ovat myös mukana olevan DVD-levyn 
raidoilla C  ja D .

Kannusta oppilaita varaamaan viikolla aikaa siihen, että 
he kirjoittavat, kuinka Herra on lisännyt armoa heidän 
elämäänsä heidän pitäessään Hänen käskynsä.
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Johdanto
Lamanilaisprofeetta Samuel tunnetaan siitä ihmeelli-
sestä varjeluksesta, jota hän sai saarnatessaan Sarahem-
lan kaupunkia ympäröivän muurin harjalla. Hän selosti 
erityisiä profetioita ja merkkejä Vapahtajan syntymästä 
ja kuolemasta. Kuten Samuel, joka kehotti nefiläisiä 
valmistautumaan Jeesuksen Kristuksen syntymään, 
myöhempien aikojen profeetat auttavat meitä valmis-
tautumaan Vapahtajan toiseen tulemiseen. Voit auttaa 
oppilaita ymmärtämään, kuinka myöhempien aikojen 
profeettojen sanomat ovat verrattavissa Samuelin sano-
maan ja kuinka maailman suhtautuminen myöhempien 
aikojen profeettoihin on joskus verrattavissa siihen, 
kuinka nefiläiset suhtautuivat Samueliin. Kehota oppi-
laita noudattamaan niiden esimerkkiä, jotka uskoivat 
Samuelin sanoihin ja saivat nauttia uskon, parannuksen 
ja sydämenmuutoksen siunauksista.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Profeetat	kehottavat	meitä	tekemään	parannuksen	

(ks. Hel. 13).

•	 Profeetat	todistavat	Kristuksen	tulemisesta	ja	opetta-
vat, kuinka voimme valmistautua siihen (ks. Hel. 14).

•	 Todellinen	kääntymys	ilmenee	elinikäisenä	uskolli-
suutena (ks. Hel. 15:7–16).

•	 Kun	ihmiset	paaduttavat	sydämensä,	he	antavat	
Saatanan saada suuren vallan sydämessään (ks. Hel. 
16:13–25).

Opetusehdotuksia
Hel. 13. Profeetat kehottavat meitä tekemään 
parannuksen
Kysy oppilailta, tuleeko heille mieleen tilannetta, jolloin 
heitä (tai heidän tuntemiaan ihmisiä) on varoitettu vaa-
rasta ja he ovat saaneet myöhemmin tietää, että he ovat 
olleet turvassa, koska he olivat ottaneet varoituksesta 
vaarin. (Esimerkkejä varoituksista: lääkepullossa oleva 
varoitusmerkki, liikennemerkin ohje tai vanhemman tai 
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ystävän antama varoitus.) Lue kahdentoista apostolin 
koorumin jäsenen vanhin Dallin H. Oaksin seuraava 
lausunto:

”Johtavan auktoriteetin yleiskonferenssissa esittä-
mää sanomaa – sanomaa, joka on valmistettu Hen-
gen vaikutuksella edistämään Herran työtä – ei 
esitetä siksi, että siitä nautittaisiin. Sen tarkoitus on 
innoittaa, ylentää, haastaa tai oikaista. Se esitetään, 
jotta se kuultaisiin Herran Hengen vaikutuksen 
alaisena sillä toivotulla tuloksella, että kuulija 
oppii puheesta ja Hengen kautta jotakin, mitä 
hänen pitäisi tehdä sen johdosta.” (”Elinikäinen 
omistautuminen”, kirkon koululaitoksen takka-
valkeailta nuorille aikuisille, 1. toukokuuta 2005, 
s. 1–2, www .ldsces .org.)

Lue oppilaiden kanssa OL 1:4–5.

•	 Millä	tavoin	Herra	antaa	näissä	jakeissa	mainittuja	
varoituksia?

Yksi tärkeimpiä tapoja, millä Herra varoittaa kansaansa, 
ovat profeettojen sanat. Samuel Lamanilainen oli pro-
feetta, jonka Herra lähetti varoittamaan nefiläisiä siitä, 
että heidät hävitettäisiin, elleivät he tekisi parannusta. 
Pyydä puolta luokkaa lukemaan Hel. 13:1–6 ja pane-
maan merkille, 1) kuinka Samuel sai varoituksen Her-
ralta ja 2) mitä ihmisten piti tehdä ottaakseen varoituk-
sesta vaarin. Pyydä toista puolta luokkaa lukemaan Hel. 
13:7–11 ja panemaan merkille, 1) mitä ihmiset menet-
täisivät ja miten he kärsisivät, jos he eivät tekisi paran-
nusta, ja 2) mitä tapahtuisi, jos he ottaisivat vaarin varoi-
tuksesta. Kun oppilailla on ollut aikaa lukea, kehota 
heitä jakautumaan pareittain keskustelemaan havain-
noistaan. Anna heille sitten tilaisuus kertoa ajatuksistaan 
koko luokalle. Kun oppilaat kertovat havainnoistaan, 
voisit kirjoittaa niistä lyhyen yhteenvedon taululle.

Levitä lattialle pieniä kiviä, mutta jätä kapea, selkeä 
polku, niin että sitä pitkin voi kävellä astumatta kivien 
päälle. Kehota kahta oppilasta tulemaan eteen ja pane 
side kummankin silmille. Pyydä heitä kääntymään 
useita kertoja ympäri, niin että heidän suuntavaistonsa 
menee sekaisin. Käske heidän sitten riisua kenkänsä. 
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Kysy ensimmäiseltä oppilaalta, jolla on side silmillä, 
antaisiko hän toisen oppilaan, jonka silmillä on side, 
johdattaa häntä kulkemaan polkua.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Hel. 13:29. Kehota 
sitten oppilaita, joiden silmät oli sidottu, ottamaan side 
silmiltään ja palaamaan paikoilleen.

•	 Mitä	pienet	kivet	voisivat	kuvata	elämässämme?

•	 Millaisiin	”sokeisiin	oppaisiin”	ihmiset	luottavat?

•	 Milloin	teitä	on	opastettu	turvallisesti?

Pyydä puolta luokasta tutkimaan itsekseen kohtaa Hel. 
13:17–23. Kehota heitä panemaan merkille rikkauden 
vaaroja ja ohjeita, joita meidän on noudatettava vält-
tääksemme näitä vaaroja. Kehota heitä keskustelemaan 
siitä, kuinka rikkauksien sopimaton tavoittelu ja käyttö 
voivat vaikuttaa ihmiseen.

Pyydä muuta luokkaa tutkimaan itsekseen kohtia Hel. 
13:24–29 ja 2. Nefi 9:28   . Kehota heitä tutkimaan, 
millaisia perusteluja Samuelin ajan ihmiset käyttivät 
torjuessaan profeetat.

Anna oppilaille tilaisuus kertoa ajatuksistaan koko 
luokalle.

Voisit tämän keskustelun kuluessa auttaa oppilaita 
soveltamaan käytäntöön Samuelin sanoja kohdassa Hel. 
13:24–29. Jos teet niin, tuo esiin, että vaikka me emme 
olekaan syyllistyneet profeettojen karkottamiseen tai 
surmaamiseen, me voimme soveltaa itseemme joitakin 
Samuelin varoituksen näkökohtia.

•	 Mitä	erityisiä	asioita	nykyinen	kirkon	presidentti	on	
neuvonut meitä tekemään? Mitä erityisiä asioita hän 
on kehottanut meitä välttämään?

Pyydä sitten oppilaita pohtimaan mielessään, miten he 
vastaisivat seuraaviin kysymyksiin:

•	 Mitä	olet	tehnyt	toimiaksesi	elävän	profeetan	neuvo-
jen ja varoitusten mukaan? Kuinka sinua on siunattu, 
kun olet noudattanut hänen neuvojaan? Mitä voisit 
tehdä paremmin?

Hel. 13:38. Parannuksen lykkääminen johtaa 
kurjuuteen
Kirjoita taululle seuraava pyhien kirjoitusten kohta: 
”Sadonkorjuu on ohi, kesä on mennyt, mutta me emme 
ole saaneet apua!” ( Jer. 8:20.)

•	 Mitä	tämä	toteamus	tarkoittaa?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Hel. 13:38.

•	 Mitä	nämä	jakeet	opettavat	teille	parannuksenteosta?

•	 Mikä	hallittava	pyhien	kirjoitusten	kohta	varoittaa	
meitä lykkäämästä parannuksemme päivää? (Elleivät 
oppilaat muista kohtaa Alma 34:32–34   , kehota 
heitä ottamaan se esiin.)

Lue presidentti Gordon B. Hinckleyn (1910–2008), 
kirkon 15. presidentin, seuraava neuvo, jonka hän esitti 
erityisesti niille, jotka kamppailevat pornografiariip-
puvuuden kanssa. Näihin jakeisiin viittaavia tärkeitä 
ilmauksia on kursivoitu.

”Käykööt ne, jotka ehkä ovat tämän paheellisuu-
den otteessa, oman huoneensa yksityisyydessä 
polvilleen ja anokoot Herralta apua vapautuak-
seen tämän vastenmielisen hirviön kynsistä. 
Muutoin tämä vahingollinen tahra pysyy heissä 
läpi elämän ja jopa iankaikkisuuteen. Nefin veli 
Jaakob opetti: ’Ja tapahtuu, että kun kaikki ihmiset 
ovat siirtyneet tästä ensimmäisestä kuolemasta 
elämään, koska heistä on tullut kuolemattomia, 
– – ne, jotka ovat vanhurskaita, ovat edelleenkin 
vanhurskaita, ja ne, jotka ovat saastaisia, ovat 
edelleenkin saastaisia’ (2. Nefi 9:15–16).

Näyssään Vapahtajan käynnistä vainajien henkien 
keskuudessa presidentti Joseph F. Smith näki, että 
’jumalattomien luo hän ei mennyt, eikä hän korot-
tanut ääntänsä jumalattomien ja parannusta 
tekemättömien keskuudessa, jotka olivat saastut-
taneet itsensä lihassa ollessaan’ (OL 138:20).” (Ks. 
”Traaginen paha keskuudessamme”, Liahona, 
marraskuu 2004, s. 62, kursivointi lisätty.)

•	 Mitä	presidentti	Hinckley,	Jaakob	ja	presidentti	
Joseph F. Smith opettivat ihmisistä, jotka eivät tee 
parannusta synneistään?

Lue ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen presidentti 
Henry B. Eyringin seuraava lausunto. Ennen kuin luet, 
pyydä oppilaita tarkkaamaan kahta tärkeää syytä, miksi 
meidän ei pitäisi lykätä parannuksen tekemistä:
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”Vakavan synnin pauloihin joutuneiden mieleen 
tulee ajatus, joka kulkee jotensakin näin: ’No, jos 
on niin vaikeaa tehdä parannusta, voin yhtä hyvin 
jatkaa synnintekoa. Kun myöhemmin tarvitsen 
anteeksiantoa, teen parannuksen sitten kerralla.’

Se on hyvin harkitsematonta. Saanen kertoa teille 
pari syytä. Ensiksikin ihmisiltä, jotka lykkäävät 
parannuksentekoa, saattaa loppua aika. Ja toiseksi, 
lisää syntiä tehdessään he kokevat entistä enem-
män kurjuutta eivätkä sitä onnea, jota he toivovat 
kokevansa mutta jota he eivät löydä. Muistakaa 
Samuel Lamanilaisen varoitus [ks. Hel. 13:38].” (To 
Draw Closer to God: A Collection of Discourses, 
1997, s. 65.)

Anna oppilaille aikaa pohtia seuraavia kysymyksiä:

•	 Mitä	vaaroja	on	parannuksenteon	lykkäämisessä?

•	 Mitä	siunauksia	me	voimme	kokea,	kun	olemme	
kuuliaisia ja kun teemme parannuksen heti kun 
olemme tehneet syntiä?

Hel. 14. Profeetat todistavat Kristuksen tulemi
sesta ja opettavat, kuinka voimme valmistautua 
siihen
Joitakin Kristuksen kuolemaa koskevia Samuelin profe-
tioita, jotka ovat luvussa Hel. 14, käsitellään tämän kir-
jan luvun 40 yhdessä opetusehdotuksessa. Voisit lukea 
tuon opetusehdotuksen ja päättää, haluatko käyttää 
sitä tässä.

Pyydä oppilaita ottamaan esille oppilaan kirjan 
sivulla 290 olevat kaaviot. Luokan koosta riippuen 
pyydä oppilaita toimimaan pareittain tai pienryhminä. 
Pyydä heitä lukemaan kaavioissa luetellut pyhien kir-
joitusten kohdat Vapahtajan syntymästä ja kuolemasta 
sekä siitä, mitä Samuel opetti Kristuksen tulemiseen 
valmistautumisesta. Oppilaat voivat halutessaan mer-
kitä luvun Hel. 14 jakeisiin rinnakkaisviitteiksi vastaavat 
kohdat luvuista Hel. 16 sekä 3. Nefi 1, 2, 8 ja 23. Kun he 
tarkastelevat kaavioita, voisit pyytää heitä keskustele-
maan seuraavista kysymyksistä:

•	 Mitä	Samuel	kohdan	Hel.	14:12–13	mukaan	käski	
ihmisten tehdä, jotta nämä valmistautuisivat Jeesuksen 
Kristuksen syntymään eli ensimmäiseen tulemiseen?

•	 Mitä	kirkon	johtohenkilöt	ovat	opettaneet	
meille Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen 
 valmistautumisesta?

Hel. 14:15–19. Jeesus Kristus lunastaa meidät 
fyysisestä ja hengellisestä kuolemasta
Kysy oppilailta:

•	 Mitkä	kaksi	erityyppistä	kuolemaa	me	jokainen	
koemme? (Fyysisen kuoleman ja hengellisen 
 kuoleman.)

•	 Lunastaako	Jeesuksen	Kristuksen	sovitus	koko	
ihmiskunnan ehdoitta fyysisestä kuolemasta, jonka 
Aadamin lankeemus toi maailmaan? (Kyllä. Ks. 1. Kor. 
15:20–22   .)

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Hel. 14:15–19 ja 
ottamaan selville, mihin kahteen hengelliseen kuole-
maan Samuel viittaa. Auta oppilaita näkemään, että 
ensimmäinen hengellinen kuolema, josta Samuel 
puhuu, on eromme Jumalasta, kun lähdimme Hänen 
luotaan. Samuel kutsui tätä hengellistä kuolemaa 
”ensimmäiseksi kuolemaksi” (Hel. 14:17). Fyysisen kuo-
leman tavoin tämä ensimmäinen hengellinen kuolema 
kohtaa kaikkia ihmisiä lankeemuksen seurauksena (ks. 
Hel. 14:16). Kun me tulimme tänne maan päälle, me 
lähdimme Jumalan luota. Jeesuksen Kristuksen sovitus 
voittaa tämän hengellisen kuoleman ehdoitta – jokai-
nen tuodaan takaisin Jumalan eteen tuomittavaksi (ks. 
Hel. 14:17; ks. myös 2. Nefi 2:9–10; 9:15, 22, 38; Alma 
11:43–44).

Toisessa hengellisessä kuolemassa ihmiset ”erotetaan 
jälleen pois siitä, mikä kuuluu vanhurskauteen” (Hel. 
14:18). Tämä hengellinen kuolema tulee omien syn-
tiemme seurauksena. Jeesuksen Kristuksen sovitus 
voittaa tämän kuoleman ehdollisesti – jos me olemme 
tehneet parannuksen synneistämme ja saaneet pelastuk-
sen toimitukset, meidän sallitaan jäädä Jumalan luo sen 
jälkeen kun olemme olleet tuomittavina.

Hel. 15:7–16. Todellinen kääntymys ilmenee  
elinikäisenä uskollisuutena
Kehota oppilaita tutkimaan itsekseen kohtaa Hel. 15:7–9 
ja ottamaan selville kääntymysprosessin osatekijöitä. 
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Kun olet antanut heille pari kolme minuuttia aikaa 
lukea ja pohtia, kehota heitä kertomaan, mitä he ovat 
löytäneet. Kirjoita luokan oppilaiden ajatukset taululle. 
Jos tarpeen, pyydä heitä keskustelemaan seuraavista 
kysymyksistä:

•	 Mihin	jakeen 7	mukaan	vilpitön	pyhien	kirjoitusten	
tutkiminen ja usko niihin johtaa?

•	 Kuinka	vilpitön	ja	kestävä	oli	muutos	näissä	lamani-
laisissa? (Ks. jae 9.)

Kehota oppilaita pohtimaan itsekseen seuraavia 
 kysymyksiä:

•	 Mitä	sellaista	voit	tehdä,	mikä	auttaa	sinua	kokemaan	
sydämenmuutoksen?

•	 Pohdi,	miten	jae 9	saattaisi	soveltua	elämääsi.	Onko	
sinulla ”sota-aseita”, jotka sinun pitää haudata?

•	 Kuinka	voit	vahvistaa	uskoasi	siinä	määrin,	että	alat	
pelätä tehdä syntiä?

Kehota yhtä luokan jäsentä lukemaan Hel. 15:10–16.

•	 Mitä	Herra	lupasi	näiden	kääntyneiden	lamanilaisten	
jälkeläisten suhteen?

•	 Miksi	Herra	lupasi	lamanilaisille,	ettei	heidän	kan-
saansa hävitettäisi? (Ks. Hel. 15:14–17.)

Hel. 16:13–25. Kun ihmiset paaduttavat sydä
mensä, he antavat Saatanan saada suuren vallan 
sydämessään
Pyydä kaikkia oppilaita sulkemaan pyhät kirjoituksensa. 
Pyydä sitten yhtä oppilasta avaamaan pyhät kirjoituk-
sensa ja lukemaan Hel. 16:13–14 muiden oppilaiden 
kuunnellessa. Kysy luokalta, mitä he arvelevat tapahtu-
van seuraavassa jakeessa.

•	 Miten	arvelisitte	nykyajan	ihmisten	suhtautuvan	pro-
feetan sanomaan, jos he näkisivät enkeleitä ja muita 
suuria merkkejä?

Pyydä oppilasta, jolla on pyhät kirjoitukset avoinna, 
lukemaan jakeen 15 ensimmäinen sana. Kysy oppilailta, 
mitä he arvelevat, että sanan kuitenkin jälkeen seuraa. 
Kun he ovat vastanneet, lue heidän kanssaan jae 15.

•	 Kuinka	kuvailisitte	henkilöä,	jolla	on	paatunut sydän?

•	 Mikä	vaikutus	jakeiden 22–23	mukaan	paatuneella	
sydämellä oli nefiläisiin?

•	 Minkä	olette	havainneet	auttavan	estämään	Saatanaa	
saamasta valtaa sydämessänne?

Lue oppilaiden kanssa 3. Nefi 9:20.

•	 Millä	tavoin	henkilö,	jolla	on	”särkynyt	sydän”,	eroaa	
henkilöstä, jolla on paatunut sydän?

•	 Mitä	siunauksia	saavat	ne,	joilla	on	särkynyt	sydän	ja	
murtunut mieli?

•	 Millä	tavoin	se,	että	Pyhä	Henki	vaikuttaa	meihin,	
auttaa meitä vastustamaan Saatanan vaikutusta?

Kehota oppilaita kertomaan ajatuksiaan siitä, kuinka 
he voivat kasvattaa sydämen nöyryyttä ja halua ottaa 
vastaan Hengen vaikutusta joka päivä.

Hel. 16:16–21. Ylpeät kieltäytyvät seuraamasta 
profeettaa
Kehota oppilaita lukemaan Hel. 16:16–21 ja panemaan 
merkille, mitä tekosyitä jumalattomat esittivät ollakseen 
uskomatta Samuelin profetioihin. Kun oppilaat ovat 
ehtineet muutaman minuutin ajan tutkia jakeita, kehota 
heitä kertomaan, mitä he ovat saaneet selville. Kirjoita 
heidän vastauksensa taululle.

•	 Mitä	vastaavanlaisia	väitteitä	profeettaa	vastaan	esite-
tään edelleen meidän aikanamme?

•	 Mistä	voimme	päätellä,	olemmeko	alkaneet	torjua	
profeetan sanoja omassa elämässämme?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan OL 21:4–5.

•	 Mitä	me	voimme	tehdä	ottaaksemme	profeetan	sanan	
vastaan ”kaikessa kärsivällisyydessä ja uskossa”?

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen vanhin 
Russell M. Nelsonin seuraava lausunto:

”Oman kokemukseni mukaan me saamme ylen-
palttisesti siunauksia, jos vain lakkaamme pane-
masta kysymysmerkkejä profeetan lausuntojen 
perään ja panemme niihin sen sijaan huuto-
merkkejä ja sitten toimimme  ” (ks. Lane Johnson, 
”Russell M. Nelson: kuuliaisuuden perikuva”, 
Valkeus, tammikuu 1983, s. 29).

•	 Mitä	tarkoitetaan	sillä,	että	panee	kysymysmerkkien	
sijaan profeetan lausuntojen perään huutomerkkejä?
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3. Nefi 1–7

Johdanto
Aika ennen Kristuksen ilmestymistä Amerikan man-
tereella ja aika ennen Hänen toista tulemistaan ovat 
monin tavoin samankaltaisia. Esimerkiksi jumalatto-
muus lisääntyi ennen Herran tuloa Amerikan mante-
reelle, mutta monet ihmiset pysyivät uskollisina. Sinä 
ja oppilaasi voitte olla niiden joukossa, jotka pysyvät 
uskollisina, vaikka jumalattomuus lisääntyy ennen 
Herran toista tulemista. Kun oppilaat tunnistavat näissä 
luvuissa kuvattuja olosuhteita ja tapahtumia, joissa 
on yhtäläisyyksiä viimeisten aikojen olosuhteisiin ja 
tapahtumiin, he voivat valmistautua paremmin elämään 
uskollisesti.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Merkit	ja	ihmeet	palkitsevat	uskollisia	ja	julistavat	

Vapahtajan tulemista (ks. 3. Nefi 1:4–23).

•	 Jeesuksen	Kristuksen	opetuslapset	elävät	Vapahtajan	
opetusten mukaan (ks. 3. Nefi 5:13–15).

•	 Me	voimme	kestää	loppuun	asti	täydellisen	käänty-
myksen ansiosta (ks. 3. Nefi 6–7).

Opetusehdotuksia
3. Nefi 1–7. Nefiläisten historiassa on monia 
yhtäläisyyksiä meidän aikaamme
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan presidentti Ezra Taft 
Bensonin lausunto oppilaan kirjan sivulta 295. Pyydä 
oppilaita lukemaan lukujen 3. Nefi 1–7 tiivistelmät ja 
etsimään samankaltaisuuksia meidän aikamme kanssa. 
Kehota oppilaita kertomaan, mitä he saavat selville. 
Auta oppilaita keskustelun kuluessa näkemään Saa-
tanan valtava vastustus ennen Vapahtajan tulemista. 
Selitä, että tutkimalla lukuja 3. Nefi 1–7 ja soveltamalla 
niihin sisältyviä periaatteita käytäntöön me voimme 
ymmärtää merkit Vapahtajan tulemisesta nefiläisten luo 
ja kyetä valmistautumaan Hänen toiseen tulemiseensa.

3. Nefi 1:4–23. Merkit ja ihmeet palkitsevat 
uskollisia ja julistavat Vapahtajan tulemista
Pyydä oppilaita mainitsemaan pyhistä kirjoituksista 
ihmisiä, jotka kokivat uskonsa seurauksena suu-
ria ihmeitä.

•	 Kuinka	ihme	voi	vahvistaa	ihmistä,	joka	on	uskollinen?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan 3. Nefi 1:4–9.

Luku 39
3. Nefi 1–7

•	 Minkä	syyn	jumalattomat	esittivät	vanhurskaiden	
vainoamiselle, vaikka kansan keskuudessa tapahtui 
monia merkkejä ja ihmeitä?

•	 Miksi	merkit	eivät	yleensä	onnistu	saamaan	jumalat-
tomia muuttumaan? (Ks. OL 63:7–11.)

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 1:10–14.

•	 Mitä	Vapahtaja	sanoi	maailmaan	tulemisellaan	osoit-
tavansa maailmalle? (Ks. jakeet 13–14. Hän osoit-
taisi, että Hän täyttäisi kaiken, mistä profeetat olivat 
puhuneet, ja kaiken, mitä Hän oli ilmaissut maailman 
perustamisesta asti.)

•	 Kuinka	profetian	täyttyminen	vahvistaa uskoa?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 3. Nefi 1:15–21.

•	 Mistähän	syystä	ne,	jotka	eivät	uskoneet,	osoittivat	
alkuun pelkoa eivätkä uskoa?

•	 Merkit	Vapahtajan	syntymästä	toivat	maan	päälle	
valoa taivaista. Miksi valo on sopiva merkki Jeesuk-
sen Kristuksen tulemisesta maailmaan?

•	 Kuinka	usko	Vapahtajaan	tuo	valoa	ihmisten	
 elämään?

Lue 3. Nefi 1:22–23.

•	 Mikä	toi	maahan	rauhan	Vapahtajan	syntymää	osoit-
taneiden merkkien jälkeen?

Kehota oppilaita lukemaan uudelleen 3. Nefi 1:8.

•	 Mitä	tämä	jae	opettaa	siitä,	kuinka	meidän	tulisi	
odottaa merkkejä omana aikanamme?

•	 Mitä	herkeämättä	odottaminen	mielestänne	
 tarkoittaa?

•	 Kuinka	herkeämättä	odottaminen	voi	auttaa	meitä	
valmistautumaan Jeesuksen Kristuksen toiseen 
 tulemiseen?

Auta oppilaita ymmärtämään, etteivät he voi odottaa 
herkeämättä, elleivät he tiedä tai ymmärrä, mitä he 
odottavat. Kannusta heitä pyhiä kirjoituksia tutkiessaan 
panemaan jatkuvasti merkille profetioita Jeesuksen 
Kristuksen toisesta tulemisesta ja kiinnittämään tarkoin 
huomiota tapahtumiin, jotka on merkitty 3. Nefiin mal-
lina viimeisistä päivistä.

Lukekaa 3. Nefi 1:4–9 ja keskustelkaa siitä. Pyydä 
oppilaita miettimään, kuinka he reagoisivat, jos 
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myöhempien aikojen pyhiä vastaan esitettäisiin tänä 
aikana samankaltainen uhkaus. Kehota heitä pohti-
maan mielessään näitä kysymyksiä:

•	 Pysyisitkö	uskollisena?

•	 Onko	sinulla	ollut	kokemuksia,	jotka	vahvistaisivat	
sinua pyrkiessäsi pysymään uskollisena?

3. Nefi 3. Vanhurskaat eivät pelkää sitä, mitä 
jumalattomat voivat tehdä
Ennen kuin opetat lukua 3. Nefi 3, voisit tehdä yhteen-
vedon kertomuksesta, joka on luvun 3. Nefi 1 loppu-
osassa ja luvussa 3. Nefi 2, seuraavasti:

Kun ihmiset näkivät Vapahtajan syntymän ihmeelliset 
merkit, Saatana lähetti valheita ihmisten keskuuteen, 
mutta ”suurin osa ihmisistä uskoi ja kääntyi Herraan” 
(3. Nefi 1:22). Muutamassa vuodessa monet ihmiset 
(etenkin nouseva sukupolvi) alkoivat kuitenkin ”olla 
yhä vähemmän hämmästyneitä jostakin taivaan mer-
kistä tai ihmeestä, niin että he alkoivat olla sydämeltään 
paatuneita ja mieleltään sokeita ja lakkasivat usko-
masta kaikkeen siihen, mitä olivat nähneet ja kuulleet” 
(3. Nefi 1:30; 2:1). ”Nefin kansan jumalattomuuden ja 
sen monien kiistojen ja mellakoiden tähden Gadianto-
nin rosvot saivat siitä monesti yliotteen” (3. Nefi 2:18).

Kehota oppilaita tarkastelemaan Giddianhin kirjettä 
Lakoneukselle kohdassa 3. Nefi 3:1–10. Pyydä heitä 
panemaan merkille, mitä väitteitä Giddianhi käytti yrit-
täessään uhkailla tai pelotella Lakoneusta.

•	 Kuinka	Saatana	käyttää	nykyään	samankaltaisia	
 keinoja?

•	 Miten	Lakoneus	jakeiden 11–12	mukaan	suhtautui	
kirjeeseen?

Kirjoita taululle Lakoneuksen valmisteluja ja Vas-
taavuuksia nykyaikana. Pyydä oppilaita tutkimaan 
jakeita 12–25 ja panemaan merkille, mitä valmisteluja 
Lakoneus ja hänen kansansa tekivät ollakseen turvassa. 
Pyydä oppilaita kirjoittamaan havaintonsa taululle 
kohtaan Lakoneuksen valmisteluja. Pyydä sitten luokan 
jäseniä ehdottamaan otsikon Vastaavuuksia nykyai-
kana alle tapoja, joilla kukin valmistautumiskeino voisi 
soveltua meidän aikaamme. Kun he ovat kirjoittaneet 
vastauksensa, taulu saattaa näyttää  tämänkaltaiselta:

Lakoneuksen  
valmisteluja

Vastaavuuksia  
nykyaikana

Rukoilivat	voimaa Rukoilkaa	voimaa

Lakoneus	kutsui	ihmisiä	
parannukseen

Kirkon	johtohenkilöt	
kutsuvat	meitä	paran-
nukseen

Rakensivat	vahvoja	
linnoituksia

Rakentakaa	vahva	
todistus

Kokosivat	ihmiset	
yhteen	paikkaan

Kokoontukaa	yhteen	
saadaksenne	voimaa;	
kokoontukaa	yhteen	
lepopäivänä

Kokoontuivat	maan	
keskiosaan

Välttäkää	vaarallisia	
ympäristöjä

Kokosivat	elintarvikkeita	
kansalle

Valmistautukaa	ajalli-
sesti

3. Nefi 5:13–15. Jeesuksen Kristuksen opetus
lapset elävät Vapahtajan opetusten mukaan
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 3. Nefi 5:13.

Kirjoita taululle Kristuksen opetuslapsi.

•	 Mikä	tämän	jakeen	mukaan	on	Kristuksen	ope-
tuslapsen tehtävä? Millä tavoin me voimme täyttää 
tämän tehtävän?

Kun oppilaat keskustelevat tästä kysymyksestä, pyydä 
heitä ottamaan esiin oppilaan kirjan sivu 298. Voit halu-
tessasi kirjoittaa heidän vastauksensa taululle. (Huo-
maa, että määritelmän mukaan opetuslapsi on seuraaja 
[ks. OL 41:5]. Mormonin viittaus itseensä opetuslapsena 
voi myös olla erityinen viittaus hänen kutsumukseensa 
johtaa apostolisella valtuudella kuten kaksitoista 
nefiläistä opetuslasta kohdassa 3. Nefi 12:1. Kohdassa 
3. Nefi 5:13 Mormon julistaa, että hänelle on annettu 
valtuus julistaa Herran sanaa kansan keskuudessa.)

•	 Mikä	kohdan	3. Nefi	5:14–15	mukaan	motivoi	ja	
ohjasi Mormonia hänen työssään?

Voit auttaa oppilaita ymmärtämään, että mekin voimme 
saada kutsun olla opetuslapsia, kun pyydät heitä luke-
maan OL 4:3–5.
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3. Nefi 1–7

•	 Mitä	tarvitaan,	jotta	olisi	kutsuttu	työhön	–	toisin	
sanoen olemaan opetuslapsi?

•	 Mikä	tekee	meidät	kelvollisiksi	tähän työhön?

Kehota muutamaa oppilasta kertomaan ajatuksiaan tai 
todistamaan siitä, mitä heille merkitsee olla Kristuksen 
opetuslapsi.

3. Nefi 6–7. Me voimme kestää loppuun asti täy
dellisen kääntymyksen ansiosta
Kehota luokan jäseniä ottamaan esiin vanhin Richard G. 
Scottin lausunto oppilaan kirjan sivulta 301. (Tämä lau-
sunto on myös mukana olevan DVD-levyn raidalla A

. Jos käytät DVD-levyä, katso videoleike etukäteen, jotta 
olet valmis pysäyttämään sen sopivassa kohdin keskus-
telua varten.)

Kehota oppilaita lukemaan tuon lausunnon kolme 
ensimmäistä kappaletta (tai kuuntelemaan ne). Ennen 
kuin luette, pyydä oppilaita tarkkaamaan vastauksia 
seuraaviin kysymyksiin:

•	 Kuinka	ne,	jotka	ovat	kääntyneet,	eroavat	niistä,	
jotka eivät ole?

•	 Millä	tavoin	se,	että	kokee	kääntymyksen,	on	eri	asia	
kuin se, että saa todistuksen totuudesta?

Pyydä oppilaita pitämään mielessään vastauksensa 
näihin kysymyksiin, kun he tutkivat lukuja 3. Nefi 6–7 
ja keskustelevat niistä.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 3. Nefi 5:1–3. Pyydä 
oppilaita ehdottamaan sanoja, jotka kuvaavat nefiläi-
siä näissä jakeissa mainittuna aikana. Kehota sitten 

yhtä oppilasta lukemaan 3. Nefi 7:7–8, jossa kerrotaan 
kansan tilanteesta kuusi vuotta myöhemmin. Pyydä 
oppilaita ehdottamaan sanoja, jotka kuvaavat nefiläisiä 
kuuden vuoden kuluttua. Kirjoita taululle seuraavaa:

Mikään	ei	kyennyt	estämään	heitä	menesty-
mästä paitsi…

(ks.	3. Nefi	6:4–5,	10–18,	20,	23,	27–30)

Pyydä oppilaita tutkimaan näitä jakeita ja etsimään 
sanoja tai ilmauksia, jotka kertovat, mikä haittasi ihmi-
siä hengellisesti. Kirjoita heidän vastauksensa taululle. 
Auta heitä näkemään, että vaikka nämä ihmiset olivat 
yhdessä vaiheessa uskoneet, niin heidän jumalattomat 
tekonsa saivat heidät unohtamaan todistuksensa ja 
palaamaan jumalattomuuteen.

Ota jälleen esiin vanhin Richard G. Scottin lausunto 
oppilaan kirjasta tai DVD-levyltä. Kehota oppilaita luke-
maan (tai kuuntelemaan) viimeinen kappale. Pyydä 
oppilaita tunnistamaan, mitä välttämättömiä osatekijöitä 
kuuluu täydelliseen kääntymykseen, joka suojelee heitä 
lankeamasta sellaisten yhteiskunnan ainesten uhriksi, 
jotka hävittävät uskoa.

Kannusta oppilaita ravitsemaan kääntymyksen kehää 
elämässään uskomalla Jeesukseen Kristukseen, teke-
mällä parannusta ja olemalla johdonmukaisen kuuliai-
sia. Voit halutessasi päättää oppiaiheen todistamalla 
siitä, kuinka nämä periaatteet ovat tuoneet siunauk-
sia elämääsi.
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Johdanto
Jeesuksen Kristuksen ilmestyminen muinaisella Ame-
rikan mantereella on todiste siitä, että Jumala täyttää 
lupauksensa ja että Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus 
on tapahtunut. Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista 
apostolin koorumista on sanonut:

”Poika puhui äänellä, joka tunkeutui ytimiin, sanoen 
yksinkertaisesti: ’Minä olen Jeesus Kristus, jonka pro-
feetat todistivat tulevan maailmaan’ [3. Nefi 11:10].

Tuosta ilmestymisestä ja tuosta julistuksesta muodostui 
keskipiste, ylimaallinen hetki koko Mormonin kirjan 
historiassa. – –

Kaikki olivat puhuneet Hänestä, laulaneet Hänestä, 
unelmoineet Hänestä ja rukoilleet Hänen ilmestymis-
tään – mutta nyt Hän todella oli siinä. Päivien päivä!” 
(Christ and the New Covenant: The Messianic Message 
of the Book of Mormon, 1997, s. 250–251.)

Näitä Mormonin kirjan lukuja tutkiessaan oppilaat 
voivat nähdä, että profeettojen lausunnot toteutuvat. 
He voivat välillisesti kokea Vapahtajan käynnin ihmis-
ten luona Runsaudenmaassa ja vahvistaa todistustaan 
Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksesta.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Kaikki	profetiat,	jotka	Jumala	ilmoittaa	profeettojensa	

välityksellä, toteutuvat (ks. 3. Nefi 8).

•	 Herra	ottaa	vastaan	kaikki	ne,	jotka	tulevat	Hänen	
luokseen särkynein sydämin ja murtunein mielin  
(ks. 3. Nefi 9:13–22).

•	 Jeesuksen	Kristuksen	ilmestyminen	Amerikan	man-
tereella todistaa Hänen aktiivisesta palvelutyöstään ja 
Hänen ylösnousemuksensa todellisuudesta  
(ks. 3. Nefi 11:1–17).

•	 Kristuksen	oppiin	sisältyvät	usko,	parannus,	kaste	ja	
Pyhän Hengen lahja (ks. 3. Nefi 11:31–41).

Opetusehdotuksia
3. Nefi 8. Kaikki profetiat, jotka Jumala ilmoittaa 
profeettojensa välityksellä, toteutuvat
Ennen kuin tarkastelette lähemmin luvussa 3. Nefi 8 
kuvattuja tuhoja, tuo esiin, että Samuel Lamanilainen 

Luku 40
3. Nefi 8–11

profetoi hävityksestä, joka tapahtuisi Amerikan mante-
reella silloin kun Vapahtaja kuolisi Jerusalemissa. Voisit 
pyytää oppilaita panemaan merkille, miten tärkeänä 
Mormon piti näiden profetioiden toteutumisen tallenta-
mista (ks. 3. Nefi 10:14) sekä miten Herra itse tähdensi 
profetioiden toteutumista sanoessaan: ”Minun tulemis-
tani koskevat kirjoitukset ovat toteutuneet” (3. Nefi 9:16).

Pyydä oppilaita vertaamaan kohtia 3. Nefi 8:3 ja 3. Nefi 
8:4.

•	 Miksiköhän	jotkut	ihmiset	antoivat	suurten	epäi-
lysten ja kiistojen syrjäyttää merkin hyvin hartaan 
odottamisen?

•	 Miten	tätä	voi	soveltaa meihin?

Huom. Jos luvun 38 yhteydessä käsittelitte Samuel 
Lamanilaisen profetioita yksityiskohtaisesti, voisit tässä 
oppiaiheessa käydä ne läpi vain lyhyesti.

Anna oppilaiden hakeutua kolmen tai neljän oppilaan 
ryhmiin. Kirjoita taululle seuraavaa:

Samuelin profetiat Niiden toteutuminen

Hel.	14:20–27 3. Nefi	8:5–23

Kehota ryhmiä lukemaan Hel. 14:20–27 ja ottamaan 
selville, mitä Samuel Lamanilainen profetoi Kristuksen 
kuolemasta. Pyydä heitä sitten lukemaan 3. Nefi 8:5–23 
ja ottamaan selville, miten profetiat toteutuivat. Voit 
halutessasi ehdottaa, että oppilaat merkitsevät rin-
nakkaisviittein nämä kaksi pyhien kirjoitusten jaeryh-
mää kirjansa marginaaliin. Kehota oppilaita ottamaan 
selville, kuinka monta vuotta oli kulunut profetioiden 
ilmoittamisesta niiden toteutumiseen (noin 40 vuotta).
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Kun oppilaat ovat ehtineet verrata näitä pyhien kir-
joitusten jakeita, pyydä kutakin ryhmää kirjoittamaan 
pari periaatetta, jotka me voimme oppia näistä tapahtu-
mista. Pyydä kutakin ryhmää kertomaan, mitä he ovat 
kirjoittaneet.

Auta oppilaita huomaamaan, kuinka nämä pyhien kir-
joitusten jakeet soveltuvat heihin, esittämällä seuraavat 
kysymykset:

•	 Mihin	muiden	ihmisten	torjumiin	profetioihin	me	
myöhempien aikojen pyhät uskomme? (Kirjoita 
vastaukset taululle. Mahdollisia vastauksia: profetiat 
evankeliumin palautuksesta myöhempinä aikoina, 
Uuden-Jerusalemin rakentamisesta, kokoontumisesta 
Aadam-ondi-Ahmaniin ja evankeliumin saarnaami-
sesta kaikkialla maailmassa.)

•	 Miksi	arvelette	joidenkuiden	ihmisten	torjuvan	nämä	
profetiat?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan OL 1:38   . Todista, 
että kaikki pyhiin kirjoituksiin ja myöhempien aiko-
jen profeettojen sanoihin sisältyvät profetiat tulevat 
 toteutumaan.

Päätä tämä toiminta esittämällä seuraavat kysymykset:

•	 Millä	tavoin	näistä	kokemuksista	lukeminen	voi	aut-
taa meitä valmistautumaan toiseen tulemiseen?

•	 Mitä	me	voimme	tehdä	pitääksemme	uskomme	vah-
vana odottaessamme profetioiden toteutumista?

3. Nefi 9:5–12. Jumala pitää jumalattomia tili
velvollisina
Joskus ihmiset epäilevät, muistaako Jumala ne jul-
muudet, joita jumalattomat aiheuttavat vanhurskaille. 
Esimerkiksi silloin kun kuningas Nooa määräsi Abi-
nadin poltettavaksi (ks. Moosia 17) ja kun profeettoja 
kivitettiin kuoliaaksi (ks. 3. Nefi 7:19), ihmiset olisivat 
saattaneet odottaa, että Jumala rankaisee jumalattomia 
heti. Jumala vaatii jumalattomat vastuuseen näiden 
teoista, mutta Hän tekee sen omana aikanaan ja omalla 
tavallaan. Kehota oppilaita silmäilemään nopeasti koh-
taa 3. Nefi 9:5–12 ja etsimään ilmauksia, jotka kuvaavat 
jumalattomien tuhoa.

•	 Kuinka	Herra	osoitti	oikeiksi	profeettojen sanat?

3. Nefi 9:13–22. Herra ottaa vastaan kaikki ne, 
jotka tulevat Hänen luokseen särkynein sydämin 
ja murtunein mielin
Pyydä oppilaita kuvittelemaan, että he kuuluvat ryh-
mään, joka kuuli Vapahtajan äänen luvussa 3. Nefi 9. 
Kehota heitä sitten lukemaan itsekseen jakeet 13–22. 
Pyydä heitä panemaan merkille, kuinka monta kertaa 
Herra kutsui ihmisiä tulemaan luokseen.

•	 Mitä	me	voimme	oppia	siitä,	että	Herra	toisti	tätä	
 kutsua?

•	 Tarkastelkaa	kohtaa	3. Nefi	9:14.	Millä	tavoin	olette	
tunteneet Herran ojentavan armon käsivartensa 
teitä kohti?

•	 Kuinka	Herra	on	siunannut	teitä,	kun	olette	tulleet	
Hänen luokseen?

Selitä, että Jeesus Kristus teki hyvin selväksi, ettei eläin-
uhreja enää hyväksyttäisi ja että Hänen seuraajiensa 
tulee uhrata uhrina särkynyt sydän ja murtunut mieli 
(ks. 3. Nefi 9:19–20).

Ennen kuin keskustelette särkyneen sydämen ja murtu-
neen mielen uhrista, voisit lyhyesti kerrata eläinuhrien 
tarkoituksen ja sen, miksi Vapahtaja sanoi: ”Minä en 
hyväksy mitään teidän teuras- ja polttouhreistanne” 
(3. Nefi 9:19). Selitä, että Mooseksen laki edellytti 
eläinten uhraamista. Nämä uhrit olivat malli ja kuva-
jainen sovituksesta (ks. Moos. 5:5–8; ks. myös 2. Nefi 
25:24). Jeesuksen Kristuksen sovituksen jälkeen ei 
vaadittu enää eläinuhreja. Amulek oli opettanut tätä 
totuutta vuosia aiemmin sanoen, että Jumalan Karitsan 
vuodattama veri olisi suuri ja viimeinen uhri, joka olisi 
ääretön ja iankaikkinen (ks. Alma 34:10). Hän sanoi: 
”On tarkoituksenmukaista, että [verenvuodatus] lakkaa; 
silloin Mooseksen laki täyttyy” (Alma 34:13). Vanhurs-
kaat odottivat, että eläinten uhraaminen päättyisi, kun 
Jumalan Poika olisi uhrannut oman verensä.

•	 Minkä	uhrin	Herra	vaatii	meiltä	kohdan	3. Nefi	
9:19–20 mukaan? (Ks. myös Omni 26.)

•	 Mitä	mielestänne	tarkoittaa	se,	että	uhraa	uhrina	
särkyneen sydämen ja murtuneen mielen?
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Kun oppilaat keskustelevat näistä kysymyksistä, voisit 
pyytää heitä lukemaan vanhin D. Todd Christoffer-
sonin lausunnon oppilaan kirjan sivulta 305. Tämä 
lausunto on myös mukana olevan DVD-levyn raidalla 
A . Kehota oppilaita miettimään, mitä he aikovat tehdä 

kyetäkseen tarjoamaan Jumalalle yhä suuremmassa 
määrin särkyneen sydämen ja murtuneen mielen. Voisit 
ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat ajatuksensa muistiin.

•	 Kuinka	me	voimme	uhrata	tämän	uhrin	Herralle	
täydellisemmin?

Pyydä oppilaita katsomaan taas kohtaa 3. Nefi 9:20.

•	 Mitä	Herra	lupaa	meille	vastineeksi	siitä,	että	me	
uhraamme särkyneen sydämen ja murtuneen mielen?

Päätä tähän kahdentoista apostolin koorumin jäsenen 
vanhin Neal A. Maxwellin (1926–2004) ajatukseen:

”Kun alistatte tahtonne Jumalan tahtoon, annatte 
Hänelle sen ainoan asian, jonka te voitte todella 
Hänelle antaa, joka teillä todella on annetta-
vana. Älkää aikailko liikaa alttarin etsimisessä tai 
siinä, että alatte asettaa tahtoanne sille lahjaksi!” 
(”Muistakaa, ’kuinka armollinen Herra on ollut’”, 
Liahona, toukokuu 2004, s. 46, kursivointi alku-
peräisessä.)

Kehota oppilaita pohtimaan, kuinka he voisivat alistaa 
oman tahtonsa Jumalan tahtoon.

3. Nefi 11:1–17. Jeesuksen Kristuksen ilmesty
minen Amerikan mantereella todistaa Hänen 
aktiivisesta palvelutyöstään ja Hänen ylösnouse
muksensa todellisuudesta
Voit ehkä herättää hartaampaa kunnioitusta käsitelles-
sänne Vapahtajan käyntiä Amerikan mantereella, kun 
kehotat luokkaa laulamaan laulun ”Hän elää, Vapah-
tajani” (MAP-lauluja, 82), ”Uskon Kristukseen” (MAP-
lauluja, 80) tai jonkin muun Vapahtajasta kertovan 
mieluisan kirkon laulun tai tarkastelemaan sen sanoja.

Kun luette 3. Nefi 11:1–17, kehota oppilaita samalla 
kuvittelemaan, että he olivat niiden joukossa, joiden 

luona Jeesus Kristus kävi Amerikan mantereella. Esitä 
sitten seuraavia kysymyksiä:

•	 Miten	ihmiset	reagoivat	Vapahtajan	ilmestymiseen?

•	 Mitä	te	ajattelitte	ja	tunsitte	kuunnellessanne	tätä	
kertomusta?

•	 Miltäköhän	teistä	olisi	tuntunut,	jos	olisitte	
olleet siellä?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan uudelleen 3. Nefi 11:11 
ja toista oppilasta lukemaan OL 19:16–19   .

•	 Kuinka	Vapahtaja	kuvaili	kärsimystään?

•	 Millä	tavoin	me	voimme	osoittaa	arvostavamme	sitä,	
että Vapahtaja kärsi puolestamme?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 3. Nefi 11:14–15.

•	 Mitä	oivalluksia	voimme	näiden	jakeiden	perusteella	
saada Vapahtajan palvelutyön laajuudesta? Mitä me 
voimme oppia siitä, kuinka Vapahtaja pitää huolta 
yksilöistä?

Selitä, että vaikka me emme olekaan voineet vielä fyy-
sisesti koskettaa Vapahtajan käsiä ja jalkoja, me voimme 
tuntea, että Hän on todellinen, ja antaa Hänestä henki-
lökohtaisen todistuksen. Kehota oppilaita todistamaan 
Jeesuksesta Kristuksesta. Todista itse Vapahtajan aktii-
visesta palvelutyöstä omassa elämässämme tänä aikana 
sekä Hänen ylösnousemuksensa todellisuudesta.

3. Nefi 11:29. ”Kiistelyn henki – – on Perke
leestä”
Pyydä oppilaita lukemaan 3. Nefi 11:29   . Voit myös 
halutessasi kannustaa heitä merkitsemään tämän koh-
dan ja käyttämään aikaa sen ulkoa opettelemiseen.

•	 Missä	tilanteissa	kiistelyä	todennäköisimmin	ilmenee	
elämässämme?

•	 Minkä	olette	havainneet	auttavan	pääsemään	eroon	
kiistelystä?

Voit halutessasi lukea presidentti Thomas S. Monsonin 
kertomuksen oppilaan kirjan sivuilta 308–309.

•	 Mitä	vaaroja	on	siinä,	ettei	puutu	riitoihin	ja	kiistoi-
hin tai ei selvitä niitä?



155
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3. Nefi 11:31–41. Kristuksen oppiin sisältyvät 
usko, parannus, kaste ja Pyhän Hengen lahja
Pyydä yhtä oppilasta lausumaan neljäs uskonkappale. 
Kun hän lausuu sitä, kirjoita taululle seuraavaa:

	1.	Usko	Jeesukseen	Kristukseen

	2.	Parannus

	3.	Kaste

	4.	Pyhän	Hengen lahja

Kerro oppilaille, että Vapahtaja tähdensi näitä periaat-
teita ja toimituksia opettaessaan oppiaan (ks. 3. Nefi 
11:31–32, 39). Kirjoita taululle luettelon yläpuolelle 
sanat Kristuksen oppi. Pyydä oppilaita lukemaan 3. Nefi 
11:31–41 ja panemaan merkille, mikä on Vapahtajan 
oppi.

•	 Mitä	Vapahtaja	kohdassa	3. Nefi	11:39–41	lupaa	
meille, kun me rakennamme Hänen oppinsa varaan?

Pyydä oppilaita lukemaan nopeasti 3. Nefi 11:21–28 
ja laskemaan, kuinka monta kertaa Vapahtaja käyttää 
näissä jakeissa sanoja kastaa tai kaste jossakin muo-
dossa (yhdeksän kertaa).

•	 Miksi	ihmisille	piti	opettaa	kastetta?	(Ks.	3. Nefi	
11:28.)

•	 Mihin	kastetta	koskeviin	kysymyksiin	näissä	jakeissa	
vastataan?

Todista siitä, miten tärkeää meidän on vahvistaa jat-
kuvasti uskoamme Vapahtajaan, tehdä parannusta ja 
uudistaa kasteenliittomme nauttimalla sakramentti, jotta 
me voimme saada Pyhän Hengen ja rakentaa elä-
mämme evankeliumin varmalle perustukselle.
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Johdanto
Nämä Mormonin kirjan luvut sisältävät saarnan, jonka 
ylösnoussut Kristus piti ihmisille Runsaudenmaassa. 
Tämä saarna, joka on hyvin samankaltainen kuin 
lukuihin Matt. 5–7 merkitty vuorisaarna, sisältää peri-
aatteita, jotka antavat mallin Vapahtajan seuraamiseen 
ja täydellisyyden saavuttamiseen tulevassa elämässä. 
Presidentti Harold B. Lee (1899–1975), kirkon 11. 
presidentti, opetti, että tässä saarnassa ”Mestari antoi 
meille eräänlaisen ilmoituksen omasta luonteestaan, 
joka oli täydellinen, – – ja niin tehden Hän antoi meille 
mallin omaa elämäämme varten” (Kirkon presidenttien 
opetuksia: Harold B. Lee, 2001, s. 200.)

Kuten useimmat luvut tässä kirjassa, tämäkin luku sisäl-
tää enemmän aineistoa kuin mitä yhden oppitunnin 
aikana ehtii käydä läpi. Valitse ne opetusehdotukset, 
jotka sopivat parhaiten oppilaidesi tarpeisiin.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Siunatuksijulistukset	ovat	ohjeita	onnen	saavuttami-

seen (ks. 3. Nefi 12:1–12).

•	 Jeesus	Kristus	on	lainantaja	(ks.	3. Nefi	12:17–47).

•	 Meidän	tulee	elää	evankeliumin	mukaan	oikeista	
syistä (ks. 3. Nefi 13:1–6, 16–18).

•	 Jeesuksen	Kristuksen	seuraajat	kuulevat	Hänen	
sanansa ja tekevät niiden mukaan (ks. 3. Nefi 14).

Opetusehdotuksia
3. Nefi 12:1–12. Siunatuksijulistukset ovat ohjeita 
onnen saavuttamiseen
Selitä, että jakeiden 3. Nefi 12:3–12 (ja Matt. 5:3–12) 
opetuksia kutsutaan usein siunatuksijulistuksiksi tai 
autuaaksijulistuksiksi. Pyydä oppilaita ottamaan esiin 
oppilaan kirjan sivu 311 ja lukemaan ensimmäinen 
kappale kohdan 3. Nefi 12:3–12 selitysosiosta. Kysy 
heiltä, miksiköhän jokainen niistä alkaa sanoilla siunat-
tuja ovat.

Anna oppilaille aikaa analysoida itsekseen kohtaa 
3. Nefi 12:3–12. Ehdota, että he käyttävät oppilaan kir-
jaa saadakseen näkemyksiä näistä jakeista. Pyydä heitä 
tekemään luettelo näissä jakeissa mainituista ominai-
suuksista tai olosuhteista, jotka voivat tuoda onnea. Jaa 
sitten luokka pienryhmiin ja pyydä heitä kertomaan 
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näkemyksistään toisilleen keskustellen siitä, kuinka 
näissä jakeissa mainitut ominaisuudet ja olosuhteet voi-
vat ohjata elämäämme. Pyydä yhtä oppilasta kustakin 
ryhmästä tekemään yhteenveto ryhmän näkemyksistä 
muulle luokalle. Kirjoita oppilaiden ajatukset taululle. 
Voit halutessasi kertoa presidentti Harold B. Leen 
havainnon, että neljä siunatuksijulistuksista koskee 
henkilökohtaista elämäämme ja suhdettamme Jumalaan 
ja neljä suhdettamme muihin ihmisiin (ks. Kirkon presi-
denttien opetuksia: Harold B. Lee, s. 200–205).

Pyydä oppilaita lukemaan toinen kappale kohdan 
3. Nefi 12:3–12 selityksestä (oppilaan kirjan sivulla 311).

•	 Kuinka	kukin	siunatuksijulistus	rakentuu	sitä	edeltä-
vän varaan?

3. Nefi 12:13–16. Meidän tulee olla ”maan suola” 
ja valo muille ihmisille
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 3. Nefi 12:13. Näytä 
astiaa, jossa on suolaa. Pyydä oppilaita vertaamaan 
suolan käyttöä siihen, kuinka myöhempien aikojen 
pyhät voivat vaikuttaa muiden elämään.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan OL 101:39. Kiinnitä 
oppilaiden huomio siihen, mikä yhteys on liittojen 
tekemisellä ja ”maan suolana” olemisella. Tuo esiin, että 
sen lisäksi että suola tuo ruokaan lisää makua se voi 
estää ruokaa pilaantumasta.

•	 Kuinka	me	kykenemme	auttamaan	muita	välttämään	
hengellisen pilaantumisen, kun pidämme liittomme 
Herran kanssa?

Lue vanhin Carlos E. Asayn lausunto oppilaan kirjan 
sivulta 313 (saatavana myös mukana olevan DVD-levyn 
raidalla A ). Pyydä oppilaita ajattelemaan, mitä heidän 
pitää tehdä säilyttääkseen ”makunsa”.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan 3. Nefi 12:14. Näytä 
taskulamppua tai valaisinta. Kysy oppilailta, millä 
tavoin myöhempien aikojen pyhien elämä voi olla 
valona muille.

Kun oppilaat ovat vastanneet, aseta taskulamppu tai 
sytyttämätön kynttilä pöydälle (muista, ettei avotuli 
ole sallittua kirkon rakennuksissa). Pyydä yhtä oppi-
lasta lukemaan 3. Nefi 12:15. Pane jotakin, esimerkiksi 
laatikko, taskulampun tai sytyttämättömän kyntti-
län päälle.
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•	 Mitä	kynttilän	liekille	ennen	pitkää	tapahtuu,	jos	
kynttilä peitetään?

•	 Kuinka	me	saattaisimme	tahallamme	tai	tahattomasti	
kätkeä valomme?

Lue 3. Nefi 12:16.

•	 Kuinka	me	voimme	antaa	valomme	loistaa	olematta	
ylpeitä? (Ks. myös 3. Nefi 18:24.)

3. Nefi 12:17–47. Jeesus Kristus on lainantaja
Valmista ennen oppituntia viisi erilaista paperilius-
kaa. Kirjoita kuhunkin paperiliuskaan yksi seuraavista 
pyhien kirjoitusten viitteistä ja kysymyksistä:

 1. 3. Nefi 12:21–26. Kuinka viha liittyy loukkaa-
viin tekoihin?

 2. 3. Nefi 12:27–30. Kuinka ajatuksemme liittyvät 
 tekoihimme?

 3. 3. Nefi 12:33–37. Näissä jakeissa Vapahtaja opettaa, 
että meidän pitäisi olla aina sanamme mittaisia. 
Kuinka epärehellinen ihminen voi poistaa elämäs-
tään epärehellisyyden?

 4. 3. Nefi 12:38–42. Mitä voi seurata siitä, että kostaa 
jonkun toisen loukkaavat sanat tai teot?

 5. 3. Nefi 12:43–46. Kuinka meihin vaikuttaa se, jos 
olemme pahansuopia muita ihmisiä kohtaan?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 3. Nefi 12:19.

•	 Kuka	antoi	Mooseksen lain?

Kirjoita taululle Jeesus Kristus on lainantaja.

Selitä, että jakeissa 3. Nefi 12:21–47 Vapahtaja mainitsee 
Mooseksen lain perinteisen käsityksen mukaisia kohtia 
ja opettaa sitten korkeampaa lakia. Auta oppilaita 
näkemään, että kun Hän käyttää näissä jakeissa sellai-
sia ilmauksia kuin ”Te olette kuulleet” tai ”On kirjoi-
tettu”, Hän esittelee vanhaa käsitystä Mooseksen laista. 
Kun Hän sanoo tyyliin ”Mutta minä sanon teille”, Hän 
perehdyttää korkeampaan lakiin.

Jaa luokka viiteen ryhmään. Anna kullekin ryhmälle 
yksi paperiliuskoista, jotka valmistit ennen oppituntia 
(ks. tämän opetusehdotuksen alkuosa). Pyydä heitä 
lukemaan pyhien kirjoitusten kohta yhdessä ja keskus-
telemaan siihen liittyvästä kysymyksestä. Jotkut ryh-
mät löytävät lisäapua oppilaan kirjan sivuilta 314–315. 

Kehota kutakin ryhmää valmistamaan luokalle esitys, 
jossa he

 1. lukevat ääneen pyhien kirjoitusten kohdan

 2. tekevät yhteenvedon kohdassa esitetystä Mooseksen 
lain tulkinnasta

 3. vastaavat paperiliuskassa olevaan kysymykseen

 4. ehdottavat, mitä meidän pitää tehdä elämässämme 
noudattaaksemme korkeampaa lakia.

(Huomauta jakeen 43 kohdalla, että Vanhassa tes-
tamentissa ei ole mitään Mooseksen lain mainintaa, 
joka valtuuttaisi ihmiset rakastamaan lähimmäisiään ja 
vihaamaan vihollisiaan. Tämä oli ilmeisesti käsitys, joka 
hiipi Israelin huoneen keskuuteen Mooseksen aiko-
jen jälkeen ja hyväksyttiin Mooseksen lakiin liittyvänä 
ajattelutapana.)

3. Nefi 12:48. Meistä voi tulla täydellisiä
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 3. Nefi 12:48.

•	 Kuinka	meidän	on	mahdollista	pitää	tämä	käsky?	
(Kehota oppilaita avartamaan näkemystään luke-
malla presidentti James E. Faustin lausunto oppilaan 
kirjan sivulta 316.)

Pyydä yhtä oppilasta tulemaan luokan eteen. Selitä, 
että seuraavassa havaintoesityksessä luokan etuosa, 
jossa oppilas nyt on, edustaa hänen pyrkimyksiään 
päästä täydellisyyteen ja että luokan takaosa edustaa 
täydellisyyttä. Pyydä oppilasta ottamaan askel kohti 
luokan takaosaa.

•	 Onko	hän	jo	päässyt	täydellisyyteen?

•	 Menikö	askel	hukkaan,	koska	se	ei	vienyt	häntä	
koko matkaa täydellisyyteen asti?

•	 Kuinka	hän	ikinä	pääsee	täydellisyyteen?

Auta oppilaita ymmärtämään, että meidän on edettävä 
askel kerrallaan, jos me aiomme joskus päästä lopul-
liseen tavoitteeseemme, täydellisyyteen. Tee yhteen-
veto tästä seikasta lukemalla profeetta Joseph Smithin 
seuraava lausunto:
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”Kun nousette tikkaita, teidän on aloitettava 
alhaalta ja noustava ylös askelma askelmalta, kun-
nes pääsette ylös asti. Samoin on evankeliumin 
periaatteiden laita, teidän on alettava ensimmäi-
sestä ja jatkettava, kunnes opitte kaikki korotuksen 
periaatteet. Mutta kestää vielä kauan senkin jäl-
keen, kun olette kulkeneet verhon lävitse, ennen 
kuin olette oppineet ne.” (Kirkon presidenttien 
opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 279.)

Jos sinusta tuntuu, että oppilaat tarvitsevat lisää roh-
kaisua, mitä tulee Vapahtajan käskyyn olla täydellisiä, 
voisit kehottaa heitä lukemaan presidentti Spencer W. 
Kimballin lausunnon oppilaan kirjan sivulta 316.

Ennen keskustelun päättymistä auta oppilaita ymmär-
tämään, että täydellisyyteen päästäksemme meidän on 
uskottava Jeesukseen Kristukseen ja Hänen sovituk-
seensa ja tultava Hänen luokseen. Vielä kaiken senkin 
jälkeen mitä voimme tehdä, ponnistelumme jäävät 
vajaiksi ilman sovituksen voimaa. Kun kerrot tämän 
totuuden, voisit pyytää oppilaita lukemaan Moroni 
10:32–33 ja OL 76:50–53, 69–70. Pyydä oppilaita kuvai-
lemaan, miten Jumalan armo liittyy tavoitteeseemme 
päästä täydellisyyteen.

3. Nefi 13:1–6, 16–18. Meidän tulee elää evanke
liumin mukaan oikeista syistä
Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet:

3. Nefi	13:1–4

3. Nefi	13:5–6

3. Nefi	13:16–18

Pyydä oppilaita lukemaan kukin pyhien kirjoitusten 
kohta itsekseen ja valmistautumaan puhumaan sen 
merkityksestä (voit halutessasi selittää, että sana almu 
tarkoittaa lahjoituksia kuten rahaa tai ruokaa köy-
hien auttamiseksi). Esitä kustakin kohdasta seuraavat 
 kysymykset:

•	 Minkä	varoituksen	Vapahtaja	esitti	liittyen		siihen,	
kuinka annamme almuja (tai rukoilemme tai 
 paastoamme)?

•	 Mitä	esimerkkejä	on	oikeista	tavoista	auttaa	köyhiä	
(tai rukoilla tai paastota)?

Jos sinusta tuntuu, että oppilaat kaipaavat lisää kes-
kustelua käskyjen pitämisestä oikeista syistä, voisit 
kehottaa heitä lukemaan jakeet Moroni 7:6–9 sekä 
vanhin Dallin H. Oaksin lausunnon oppilaan kirjan 
sivuilta 399–400.

3. Nefi 13:7–13. Vapahtaja on opettanut meille, 
kuinka rukoillaan
Tarkastelkaa Vapahtajan rukousta koskevia neuvoja 
siten, että kehotat oppilaita lukemaan vuorotellen 
jae kerrallaan kohdan 3. Nefi 13:7–13. Kun kukin jae 
luetaan, pyydä oppilaita mainitsemaan tuon jakeen 
periaate tai periaatteet omin sanoin. Kysy sitten, haluai-
siko joku esittää lisää jakeeseen liittyviä näkökohtia tai 
henkilökohtaisia kokemuksia.

3. Nefi 13:19–24. ”Kukaan ei voi palvella kahta 
herraa”
Kirjoita taululle ensimmäiseen presidenttikuntaan 
kuuluneen presidentti Marion G. Romneyn (1897–1988) 
seuraava lainaus (artikkelista ”Rauhan hinta”, Valkeus, 
helmikuu 1984, s. 6):

”On	ihmisiä,	jotka	yrittävät	palvella	Herraa	loukkaa-
matta	Perkelettä.”	–	Marion G. Romney

•	 Mitä	tämä	toteamus	mielestänne	tarkoittaa?

•	 Millä	tavoin	se	muistuttaa	kohtaa	3. Nefi	13:24?

Lue presidentti James E. Faustin (1920–2007) seuraava 
neuvo:

”Nykyään monet meistä yrittävät palvella kahta 
herraa – Jumalaa ja omaa itsekästä etuaan – 
loukkaamatta paholaista. Jumalan, iankaikkisen 
Isämme, vaikutus vetoaa meihin ja kehottaa ja 
innoittaa meitä seuraamaan Häntä. Saatanan 
voima sitä vastoin yllyttää meitä olemaan usko-
matta Jumalan käskyihin ja olemaan piittaa-
matta niistä.
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Vanhin [Marion G. Romney on opettanut]: ’[Kuole-
vaisen ihmisen] valintojen seuraukset ovat luon-
teeltaan ehdottomia – kaikki tai ei mitään. Ihmi-
nen ei voi mitenkään paeta näiden vastakkaisten 
voimien vaikutusta. Jompikumpi niistä ohjaa häntä 
väistämättä. Hänen Jumalalta saamansa vapaa 
tahto antaa hänelle vallan ja mahdollisuuden 
valita. Mutta valita hänen täytyy. Hän ei myös-
kään voi palvella niitä molempia samanaikaisesti.” 
(”Palvele Herraa ja vastusta paholaista”, Valkeus, 
marraskuu 1995, s. 4.)

3. Nefi 13:25–34. Meidän tulee etsiä ”ensin 
Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan”
Selitä, että Vapahtaja osoitti ohjeensa kohdassa 3. Nefi 
13:25–34 kahdelletoista nefiläiselle opetuslapselleen, 
joiden oli määrä omistaa koko aikansa kirkon palveluk-
seen. Kaikki kirkon jäsenet voivat kuitenkin soveltaa 
elämäänsä kohtaa 3. Nefi 13:33.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 3. Nefi 13:33.

•	 Mitä	se	merkitsee	teille?	(Kannusta	useampaa	kuin	
yhtä oppilasta vastaamaan.)

3. Nefi 14. Jeesuksen Kristuksen seuraajat kuule
vat Hänen sanansa ja tekevät niiden mukaan
Ota toiseen käteesi kivi ja toiseen hiekkaa. Anna hie-
kan valua sormiesi välistä.

•	 Kummalle	näistä	kahdesta	materiaalista	rakentaisitte	
mieluummin talon? Miksi?

Kehota lyhyen keskustelun jälkeen yhtä oppilasta luke-
maan 3. Nefi 14:24–27.

•	 Mitkä	kaksi	asiaa	me	Vapahtajan	mukaan	teemme,	
jos olemme viisaita?

•	 Miksi	kumpikin	niistä	on	meille	välttämätön,	jotta	
perisimme iankaikkisen elämän?

Kirjoita taululle seuraavaa:

Vapahtajan sanat luvussa 3. Nefi 14

jakeissa 1–2
jakeissa 3–5
jakeessa 6
jakeissa 7–11
jakeessa 12
jakeissa 13–14
jakeissa 15–20
jakeissa 21–23

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen kukin kahdek-
sasta pyhien kirjoitusten kohdasta, jotka olet kirjoitta-
nut taululle. Kerro heille, että jokaisessa kohdassa on 
Vapahtajan neuvo tietystä vanhurskaasta käyttäytymis-
tavasta. Kun he ovat ehtineet tutkia kohtia, pyydä heitä 
kertomaan, mitä vanhurskaita käyttäytymistapoja Jeesus 
vaatii niiltä, jotka seuraavat Häntä. ( Jakeet 1–2: tuomit-
semaan vanhurskaasti; jakeet 3–5: keskittymään omiin 
vikoihin muiden vikojen sijaan; jae 6: kunnioittamaan 
sitä, mikä on pyhää; jakeet 7–11: tavoittelemaan hen-
kilökohtaista ilmoitusta vastaukseksi kysymyksiimme; 
jae 12: kohtelemaan muita siten kuin haluaisimme 
itseämme kohdeltavan; jakeet 13–14: valitsemaan evan-
keliumin polun, joka johtaa iankaikkiseen elämään; 
jakeet 15–20: seuraamaan tosi profeettoja; jakeet 21–23: 
tekemään Jumalan tahdon.)

Jaa luokka kahdeksaan ryhmään. Anna kullekin 
ryhmälle tehtäväksi valmistaa lyhyt esitys yhdestä yllä 
luetelluista vanhurskaista käyttäytymistavoista. Esityk-
set saavat kestää korkeintaan 2–3 minuuttia. Jokaiseen 
esitykseen voisi sisältyä seuraavaa:

 1. Kertokaa, mistä vanhurskaasta käyttäytymistavasta 
on kyse.

 2. Esittäkää mistä tahansa pyhistä kirjoituksista jokin 
kohta, joka auttaa meitä ymmärtämään paremmin 
tätä vanhurskasta käyttäytymistapaa.
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 3. Kertokaa nykyajan esimerkki siitä, miten tärkeä ja 
merkityksellinen tämä vanhurskas käyttäytymistapa 
on elämässämme nykyään.

 4. Todistakaa tästä vanhurskaasta käyttäytymistavasta 
ja siunauksista, joita saamme, kun omaksumme sen 
elämäämme.

Kun ryhmät esittävät osuuttaan, kirjoita taululle van-
hurskaat käyttäytymistavat. Ellei ole käytännöllistä 
kirjoittaa niitä taululle, valmista ennen oppituntia juliste 
ja ota se esiin tässä vaiheessa oppiaihetta.

Kehota kutakin oppilasta päättämään mielessään yksi 
vanhurskas käyttäytymistapa, johon hän keskittyy. Voit 
halutessasi antaa oppilaille aikaa kirjoittaa ajatuksiaan 
ja kehittymistavoitteitaan vihkoon tai paperille.

Edellisen opetusehdotuksen kertaamiseksi tai koko 
oppiaiheen päätteeksi voisit lukea (tai lukea uudelleen) 
sen, miten Vapahtaja päätti saarnansa. Se on kohdassa 
3. Nefi 14:24–27. Kerro omia ajatuksiasi siitä, mitä 
lujalle perustukselle rakentaminen tarkoittaa. Kannusta 
oppilaita noudattamaan Vapahtajan neuvoa kuulla 
Hänen sanojaan ja tehdä niiden mukaan (ks. jae 24). 
Voit myös halutessasi kehottaa oppilaita laulamaan 
laulun ”Oon lapsi Jumalan” (MAP-lauluja, 187) muis-
tutuksena siitä, miksi me haluamme noudattaa tämän 
saarnan periaatteita.

3. Nefi 14:6. ”Sitä, mikä on pyhää”, tulee koh
della huolella
Kysy oppilailta, mitä he arvelevat kohdan 3. Nefi 14:6 
symboliikan tarkoittavan. Ehdota, että he merkitsevät 
kohdat 3. Nefi 14:6 ja OL 63:64 toistensa rinnakkaisviit-
teiksi. Selitä, että se, mikä on pyhää (ks. 3. Nefi 14:6), 
tarkoittaa mitä tahansa luonteeltaan erityisen hengel-
listä, kuten vastausta rukoukseen, pappeuden siu-
nausta, henkilökohtaista ilmoitusta, pyhää kokemusta 
ja niin edelleen.

•	 Mitä	vaaraa	on	siinä,	että	puhuu	pyhistä	kokemuk-
sista ihmisten kanssa, jotka eivät kykene ymmärtä-
mään tai eivät halua ymmärtää niitä?

•	 Kuinka	kohdan	OL	63:64	neuvo	saattaisi	liittyä	
pyhistä kokemuksista kertomiseen?

3. Nefi 14:12. ”Kultainen sääntö”
Lue 3. Nefi 14:12, joka tunnetaan kultaisena sääntönä.

•	 Millä	tavoin	kultainen	sääntö	kuvastaa	Vapahtajan	
saarnan muita periaatteita?

Kehota oppilaita kertomaan tilanteista, jolloin heille on 
ollut hyötyä tästä periaatteesta.
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Johdanto
Opettaessaan Nefin kansaa Vapahtaja sanoi olevansa 
”laki ja valo” (3. Nefi 15:9) sekä ”paimen” kansalleen 
(3. Nefi 15:17, 21; 16:3). Nämä nimitykset voivat lisätä 
ymmärrystämme Vapahtajan palvelutyöstä nefiläisten 
keskuudessa. Hän on aina ollut ”laki” ja ”valo”, mutta 
israelilaiset olivat olleet haluttomia elämään Hänen 
lakinsa täyteyden mukaan ja siksi heitä vaadittiin 
elämään alemman lain mukaan, kunnes he olisivat 
valmiita tulemaan todellisen valon luo, ”joka valaisee 
jokaisen ihmisen” (OL 93:2). Amerikan mantereella 
Jeesus Kristus, hyvä paimen, opetti muita lampaitaan 
(ks. 3. Nefi 15:17) ja kannusti heitä seuraamaan Häntä, 
todellisen valon lähdettä.

Tämä Mormonin kirjan lukuosio päättyy nefiläisten 
koskettavaan hengelliseen kokemukseen Runsauden-
maassa. Tämä on erinomainen hetki todistaa Jeesuksen 
Kristuksen rakkaudesta meitä kohtaan. Voit kannustaa 
oppilaitasi, aivan kuten Vapahtaja käski nefiläisiä, poh-
timaan ja rukoilemaan, jotta nämä voisivat valmistautua 
saamaan suurempaa ymmärrystä Vapahtajasta ja Hänen 
opetuksistaan. Voit tähdentää luvun 3. Nefi 17 opetus-
ehdotuksia käyttämällä neljän minuutin videoesitystä 
”Minun iloni on täysi” julkaisussa Mormonin kirja – 
DVD-esitykset (varastonumero 54011 130).

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Jeesus	Kristus	antoi	ja	täytti	Mooseksen	lain	 

(ks. 3. Nefi 15:1–10).

•	 Vapahtaja	sanoi,	että	muutkin	lampaat	kuulisivat	
Hänen äänensä (ks. 3. Nefi 15:11–24; 16:1–6).

•	 Pohdiskeleminen	ja	rukoileminen	auttavat	meitä	
ymmärtämään Jeesuksen Kristuksen sanoja  
(ks. 3. Nefi 17:1–4).

•	 Vapahtaja	osoittaa	myötätuntoa	ja	armoa	kansaansa	
kohtaan (ks. 3. Nefi 17:5–25).

Opetusehdotuksia
3. Nefi 15:1–10. Jeesus Kristus antoi ja täytti 
Mooseksen lain
Esitä oppilaille seuraava tilanne: Kuvitelkaa, että elätte 
yhteiskunnassa, jossa ihmisten käyttäytymistä koskevat 
lait ovat hyvin yksityiskohtaisia. Sitten koittaa päivä, 
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jolloin ihmisiä pyydetään elämään uuden lain mukaan, 
joka keskittyy vähemmän ihmisten yksittäisiin tekoihin 
ja enemmän ihmisten toiminnan taustalla oleviin tarkoi-
tusperiin ja henkilökohtaiseen tilivelvollisuuteen.

•	 Kuinka	tämä	laki	saattaisi	vaikuttaa	siihen,	miten	
ihmiset toimivat?

•	 Mikä	määräisi	sen,	onnistutteko	elämään	uuden	lain	
mukaan vai ette?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan 3. Nefi 1:24–25.

•	 Minkä	lain	kansa	tiesi	täyttyvän	jonakin päivänä?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 3. Nefi 15:1–10.

•	 Mitä	huomasitte	näissä	jakeissa	sanottavan	Vapahta-
jan määräysvallasta Mooseksen lain suhteen? (Kir-
joita oppilaiden vastaukset taululle.)

•	 Mitähän	Jeesus	Kristus	tarkoitti	sanoessaan,	että	Hän	
on ”laki” ja ”valo”?

•	 Vapahtaja	sanoi:	”Turvautukaa	minuun”	(3. Nefi	
15:9). Mitä se merkitsee teille? Millä tavoin rakkau-
temme Herraa kohtaan vaikuttaa siihen, miten me 
turvaudumme Häneen ja seuraamme Häntä?

3. Nefi 15:11–24; 16:1–6. Vapahtaja sanoi, että 
muutkin lampaat kuulisivat Hänen äänensä
Näytä karttapalloa tai maailmankarttaa. ( Jos oppi-
lailla on kolmoissidos, heillä on maailmankartta kirjan 
lopussa kohdassa Kartat ja paikannimien hakemisto, 
kartta 7.) Pyydä oppilaita näyttämään, missä Herran 
lampaat olivat Uuden testamentin aikaan. (Pyhässä 
maassa, joka on Lähi-idässä.) Pyydä yhtä oppilasta 
lukemaan Joh. 10:11–16. Pyydä sitten oppilaita merkit-
semään rinnakkaisviite noista jakeista kohtaan 3. Nefi 
15:16–20. Pyydä heitä selvittämään suurin piirtein, 
missä ovat ne ”muut lampaat”, joista Jeesus Kristus 
puhui luvussa Joh. 10. (Varo, ettette ryhdy millään 
tavoin spekuloimaan alueen tarkkaa sijaintia.)

•	 Kuinka	paljon	juutalaiset	tiesivät	Herran	”muista	
lampaista”?

•	 Miksi	Jeesus	ei	antanut	juutalaisille	tietoa	”muista	
lampaistaan”? (Ks. 3. Nefi 15:18–20.)

•	 Keitä	ovat	ne	pakanat,	joihin	Vapahtaja	viittaa	
jakeissa 3. Nefi 15:22–23?
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Esitä seuraava selitys sanasta pakanat:

”Sanalla pakanat (Raamatussa usein ’muut kansat’) 
on pyhissä kirjoituksissa useita merkityksiä. Toi-
sinaan se tarkoittaa ihmisiä, jotka eivät ole israe-
lilaista syntyperää, joskus ihmisiä, jotka eivät ole 
juutalaista syntyperää, ja joskus kansoja, joilla ei ole 
evankeliumia, vaikka kansassa olisikin israelilaista 
verta. Tämä jälkimmäinen merkitys on tavallinen 
erityisesti Mormonin kirjassa ja Opissa ja liitoissa.” 
(PKO, hakusana ”Pakanat”, scriptures .lds .org/ fi.)

•	 Kuinka	jakeiden 22–23	mukaan	pakanat	kuulisivat	
Herran äänen? (Ks. myös 1. Nefi 10:11.)

Lue oppilaiden kanssa 3. Nefi 16:1–3. Kysy heiltä, onko 
heillä mitään ajatuksia siitä, keitä nuo ”muut lam-
paat” ovat.

Ehdota, että oppilaat merkitsevät rinnakkaisviittein 
kohdat 3. Nefi 16:1–3 ja 2. Nefi 10:22; 29:12–14 sekä 
3. Nefi 17:4.

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen vanhin 
Bruce R. McConkien (1915–1985) seuraava lausunto:

”Kävikö Jeesus heidän [muiden Israelin heimojen] 
luona oltuaan nefiläisten keskuudessa? Vastaus: 
Tietenkin Hän kävi – yhdessä tai useassa paikassa 
niin kuin Hänen tarkoituksiinsa sopi. Hän kokosi 
heidät silloin yhteen täsmälleen samalla tavoin 
kuin Hän kokosi nefiläiset Runsaudenmaassa, niin 
että myös he voisivat kuulla Hänen äänensä ja 
tuntea naulojen jäljet Hänen käsissään ja jalois-
saan. Siitä ei voi olla epäilystäkään.” (The Millen-
nial Messiah: The Second Coming of the Son of 
Man, 1982, s. 216, kursivointi alkuperäisessä.)

3. Nefi 16:8–20. Vapahtaja varoitti myöhempien 
aikojen ihmisiä
Kirjoita taululle seuraavat kysymykset:

Mikä	johtaisi	sekä	pakanat	että	Israelin	lapset	
ahdinkoon?

Mitä	tapahtuu	viimeisinä	päivinä	niille,	jotka	eivät	tee	
parannusta?

Mitä	siunauksia	koituu	niille,	jotka	tekevät	parannuksen?

Jaa luokka pareiksi. Pyydä pareja tarkastelemaan koh-
taa 3. Nefi 16:8–20 niin, että parin toinen osapuoli etsii 
varoituksia ja lupauksia pakanoille ja toinen etsii varoi-
tuksia ja lupauksia Israelin lapsille. Pyydä heitä myös 
yhdessä työskennellen vastaamaan taululla oleviin 
kysymyksiin. Riittävän ajan kuluttua pyydä oppilaita 
kertomaan luokalle, mitä he ovat saaneet selville.

3. Nefi 17:1–4. Pohdiskeleminen ja rukoileminen 
auttavat meitä ymmärtämään Jeesuksen Kristuk
sen sanoja
Kehota oppilaita tutkimaan kohtaa 3. Nefi 17:1–3. 
Ehdota, että he merkitsevät sanat, jotka kuvaavat sitä, 
kuinka me voimme oppia ymmärtämään Herran sanat. 
Anna heidän kertoa vastauksensa.

•	 Millä	tavoin	nämä	jakeet	saattaisivat	soveltua	ihmi-
seen, joka käy instituutissa? Entä sakramenttikokouk-
sessa? Entä temppelissä? Millä tavoin ne saattaisivat 
soveltua henkilökohtaiseen pyhien kirjoitusten 
tutkimiseen?

•	 Miksi	evankeliumin	syvällisempään	ymmärtämiseen	
tarvitaan pohdiskelemista?

3. Nefi 17:5–25. Vapahtaja osoittaa myötätuntoa 
ja armoa kansaansa kohtaan
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan jakeet 3. Nefi 17:5–15. 
Pyydä oppilaita mainitsemaan, mitä luonteenpiirteitä 
Herra osoitti omaavansa ollessaan tekemisissä ihmisten 
kanssa. Kirjoita heidän vastauksensa taululle. Mahdolli-
sia vastauksia:

 1. Hän on myötätuntoinen (ks. jae 6).

 2. Hän on armollinen (ks. jae 7).

 3. Hän huomaa tarpeemme (ks. jae 8).
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 4. Hän on voimallinen (ks. jae 9).

 5. Hän rakastaa pieniä lapsia (ks. jae 11).

 6. Hän vihaa syntiä (ks. jae 14).

 7. Hän rukoili Isää (ks. jae 15).

Lue presidentti Ezra Taft Bensonin (1899–1994), kirkon 
13. presidentin, seuraava lausunto:

”Suurin ja siunatuin ja onnellisin on se ihminen, 
jonka elämä on lähinnä Kristuksen esikuvaa. Tällä 
ei ole mitään tekemistä maallisen rikkauden, val-
lan tai arvoaseman kanssa. Suuruuden, siunauk-
sen ja onnen ainoa todellinen mitta on se, kuinka 
lähelle Mestarimme Jeesuksen Kristuksen kaltai-
suutta me pääsemme.” (”Jeesus Kristus – lahjat ja 
odotukset”, Valkeus, joulukuu 1987, s. 3.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan jakeet 16–25 samalla 
kun muut oppilaat miettivät hiljaa mielessään niissä 
kuvattuja pyhiä tapahtumia. Pyydä oppilaita kuvitte-
lemaan, millaista olisi ollut olla paikalla Vapahtajan 
käynnin aikana. Voit halutessasi käyttää seuraavia kysy-
myksiä keskustelun ohjaamiseksi:

•	 Miltäköhän	teistä	olisi	tuntunut	olla	seuraamassa	
näitä tapahtumia?

•	 Mikä	vaikutus	sillä	olisi	todennäköisesti	ollut teihin?

•	 Mikä	osa	tätä	kokemusta	olisi	ollut	teistä	vaikutta-
vin? Miksi?

Tähdennä Vapahtajan rakkautta pieniä lapsia kohtaan 
pyytämällä oppilaita lukemaan Matt. 19:13–14.

•	 Mitä	me	voimme	oppia	Vapahtajan	suhtautumisesta	
pieniin lapsiin?

Kehota oppilaita kertomaan, mitä he ajattelevat tästä 
kertomuksesta.

Voit halutessasi kertoa seuraavan nykyajan esimer-
kin rakkaudesta pieniä lapsia kohtaan. Sen on ker-
tonut vanhin Eduardo Ayala seitsemänkymmenen 
 koorumista:

”Yksi suurimmista rakkauden ilmauksista lap-
sia kohtaan, mitä olen koskaan nähnyt, tapahtui 
palvellessani vaarnanjohtajana Chilessä. Presidentti 
Spencer W. Kimball tuli aluekonferenssin vuoksi 
käymään Chilessä. Kirkon jäseniä neljästä maasta 
kokoontui yhteen eräälle stadionille, jonne mah-
tui arviolta 15 000 ihmistä. Kysyimme presidentti 
Kimballilta, mitä hän haluaisi tehdä konferenssin 
jälkeen. Silmät kyynelissä hän sanoi: ’Haluaisin 
tavata lapset.’ Yksi pappeusjohtajistamme ilmoitti 
mikrofonin kautta, että presidentti Kimball haluaisi 
kätellä jokaista stadionilla olevaa lasta tai siunata 
hänet. Ihmiset olivat hämmästyneitä – syntyi suuri 
hiljaisuus. Presidentti Kimball tervehti noin kahta-
tuhatta lasta yksitellen. Kyynelsilmin hän kätteli 
heitä tai suuteli heitä tai pani kätensä heidän 
päänsä päälle ja siunasi heidät. Lapset olivat hyvin 
kunnioittavia, ja he katsoivat häntä ja heidänkin sil-
mänsä kyyneltyivät. Hän sanoi, ettei ollut koskaan 
elämässään tuntenut tämän kaltaista henkeä. Se oli 
mahtava hetki kaikkien siellä olleiden kirkon jäsen-
ten elämässä.” ( Janet Peterson ja Eduardo Ayala, 
”Friend to Friend”, Friend, maaliskuu 1996, s. 6–7.)
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Johdanto
Luvuissa 3. Nefi 18–19 kerrotaan, mitä Vapahtaja opetti 
sakramentista, rukouksesta ja Pyhän Hengen kumppa-
nuudesta. Kun oppilaat tutkivat näitä opetuksia tarkoin, 
he ymmärtävät paremmin, miksi he nauttivat sakramen-
tin. He oppivat, kuinka he voivat rukoilemalla päästä 
lähemmäksi taivaallista Isäänsä ja kuinka he voivat 
saada päivittäin Pyhän Hengen kumppanikseen.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Sakramentin	kelvollinen	nauttiminen	suo	meille	

Pyhän Hengen kumppanuuden (ks. 3. Nefi 18:1–14, 
28–32).

•	 Uskossa	pidetyt	rukoukset	auttavat	vanhurskaita	
toiveitamme toteutumaan ja estävät meitä joutumasta 
Saatanan pettämiksi (ks. 3. Nefi 18:15–21).

•	 Kirkon	jäsenten	tulee	ottaa	kaikki	ihmiset	jouk-
koonsa (ks. 3. Nefi 18:22–32).

•	 Pyhän	Hengen	kumppanuus	suodaan	meille,	kun	
me haluamme sitä ja olemme kelvollisia saamaan 
sen (ks. 3. Nefi 19:6–13, 20–21).

•	 Jeesus	Kristus	on	puolustajamme	Isän	edessä	 
(ks. 3. Nefi 19:15–23).

Opetusehdotuksia
3. Nefi 18:1–14, 28–32. Sakramentin kelvollinen 
nauttiminen suo meille Pyhän Hengen kumppa
nuuden
Lue oppilaiden kanssa 3. Nefi 18:1–14, 28–32. Kehota 
heitä panemaan merkille ainakin viisi tärkeää totuutta, 
jotka Vapahtaja opetti sakramentista. Kehota oppilaita 
kertomaan, mitä totuuksia he löysivät. Pyydä yhtä oppi-
lasta kirjoittamaan nämä totuudet taululle.

Presidentti James E. Faust (1920–2007) ensimmäisestä 
presidenttikunnasta selitti, että kelvollisuutemme naut-
tia sakramentti liittyy läheisesti Pyhän Hengen kump-
panuuden saamiseen:
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”Kun nautimme kelvollisina sakramenttileivän ja 
veden Vapahtajan uhrin muistoksi, todistamme 
Isälle Jumalalle, että me haluamme ottaa pääl-
lemme Hänen Poikansa nimen ja aina muistaa 
Hänet ja pitää Hänen käskynsä, jotka Hän on anta-
nut meille. Jos me tämän teemme, Hänen Hen-
kensä on aina kanssamme.” (”Tutki minut, Jumala, 
katso sydämeeni”, Valkeus, heinäkuu 1998, s. 18.)

Pyydä oppilaita lukemaan sakramenttirukoukset koh-
dista Moroni 4:3 ja 5:2. Kannusta heitä merkitsemään 
näissä jakeissa ne kohdat, joissa sanotaan, mitä meidän 
täytyy tehdä nauttiaksemme Pyhän Hengen kumppa-
nuudesta. Pyydä heitä kertomaan vastauksensa.

•	 Kuinka	se,	että	me	muistamme	aina	Vapahtajan,	joh-
taa siihen, että Hänen Henkensä on aina kanssamme?

Voisit kannustaa oppilaita lukemaan vanhin Dallin H. 
Oaksin lausunnon, joka on oppilaan kirjan sivulla 325. 
Tässä lausunnossa vanhin Oaks selittää, mikä yhteys 
on sakramentin kelvollisella nauttimisella ja sillä, että 
pääsee osalliseksi enkelien palveluksesta.

3. Nefi 18:15–21. Uskossa pidetyt rukoukset aut
tavat vanhurskaita toiveitamme toteutumaan ja 
estävät meitä joutumasta Saatanan pettämiksi
Selitä, että Hengen jatkuva kumppanuus edellyt-
tää meiltä rukouksen avulla syntyvää vankkaa suh-
detta Jumalaan.

•	 Mitä	eroa	on	sillä,	että	rukoilee,	ja	sillä,	että	vain	
lausuu rukouksen?

•	 Kuinka	rukous	on	vahvistanut teitä?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan jakeet 3. Nefi 18:15, 18.

•	 Mitä	Vapahtaja	näissä	jakeissa	käskee	meitä	teke-
mään? Miksi?

•	 Mitä	mielestänne	tarkoittaa	se,	että	valvoo	ja	rukoilee	
alati? Kuinka se auttaa meitä vastustamaan kiusausta?

•	 Kun	Vapahtaja	oli	antanut	kahdelletoista	opetuslapsel-
leen käskyn valvoa ja rukoilla alati, Hän antoi saman 
käskyn kaikille ihmisille (ks. 3. Nefi 18:15–18). Mitä 
voitte oppia siitä, että Vapahtaja opetti sekä opetuslap-
siaan että väkijoukkoa valvomaan ja rukoilemaan alati?
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3. Nefi 18–19

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 3. Nefi 18:19–21. Pyydä 
sitten kaikkia oppilaita toistamaan jae 20: ”Ja mitä 
tahansa te pyydätte Isältä minun nimessäni, mikä on 
oikein, uskoen saavanne, katso, se teille annetaan.” Voit 
halutessasi käyttää seuraavia keskustelukysymyksiä aut-
taaksesi oppilaita miettimään syvällisemmin tätä jaetta:

•	 Mistähän	syystä	meidän	pitää	rukoilla	Jeesuksen	
Kristuksen nimessä?

•	 Mitä	arvelette	ilmauksen	”mikä	on	oikein”	tarkoit-
tavan tässä kohdassa? (Voit myös halutessasi ohjata 
oppilaat katsomaan kohtaa Jaak. 4:3.)

Lue oppilaiden kanssa OL 46:30.

•	 Mikä	tämän	jakeen	mukaan	on	avain	siihen,	että	
pyytää sitä, mikä on oikein?

Huolehdi siitä, että oppilaat ymmärtävät, että jopa 
rakastavan pyynnön, kuten että joku perheenjäsen 
parantuisi, täytyy olla Herran tahdon mukainen, jotta  
se olisi oikein.

Lue luokalle presidentti Gordon B. Hinckleyn, kirkon 
15. presidentin (1910–2008), seuraava todistus:

”Jumala, iankaikkinen Isämme, elää. Hän on 
maailmankaikkeuden Luoja ja Hallitsija, ja silti 
Hän on Isämme. Hän on Kaikkivaltias ja kaiken 
yläpuolella. Hänet voi tavoittaa rukoilemalla. 
– – Kuuleeko Hän lapsen rukouksen? Tietenkin 
Hän kuulee. Vastaako Hän siihen? Tietenkin Hän 
vastaa. Ei aina siten kuin toivoisimme, mutta Hän 
vastaa. Hän kuulee ja vastaa.” (Teachings of Gor-
don B. Hinckley, 1997, s. 468.)

Voisit pyytää yhtä tai useampaa oppilasta kertomaan 
tilanteista, jolloin rukoukseen on vastattu. (Suhtaudu 
hienotunteisesti rukouksen yksityisluonteisuuteen.) 
Todista siitä, kuinka taivaallinen Isä ohjaa ja siunaa 
meitä, kun me rukoilemme Häntä uskossa.

3. Nefi 18:22–32. Kirkon jäsenten tulee ottaa 
kaikki ihmiset joukkoonsa
Muistuta oppilaita siitä, että kirkon johtohenkilöt ovat 
pyytäneet meitä auttamaan vähemmän aktiivisia jäse-
niä, uusia jäseniä ja niitä, jotka eivät ole kirkon jäseniä. 

Tämä neuvo ei ole uusi. Pyydä oppilaita lukemaan 
3. Nefi 18:22–25.

•	 Mitä	näissä	jakeissa	kirkon	jäseniä	käsketään	
 tekemään?

Presidentti Gordon B. Hinckley on neuvonut:

”Kasvavan käännynnäismäärän myötä meidän 
täytyy yhä voimakkaammin ponnistella auttaak-
semme heitä, kun he etsivät tietään. Jokainen 
heistä tarvitsee kolmea asiaa: ystävää, tehtävää ja 
sitä, että heitä ravitaan ’Jumalan hyvällä sanalla’ 
(Moroni 6:4). Näiden asioiden tarjoaminen on 
meidän velvollisuutemme ja mahdollisuutemme.” 
(Ks. ”Käännynnäisiä ja nuoria miehiä”, Valkeus, 
heinäkuu 1997, s. 47.)

Presidentti Hinckleyn neuvo voi soveltua myös niihin, 
jotka eivät ole vielä kirkon jäseniä. Kannusta oppilaita 
ajattelemaan jotakuta, jonka he voisivat kutsua saamaan 
lisää tietoa evankeliumista tai osallistumaan johonkin 
kirkon kokoukseen tai toimintaan. Tämä henkilö voisi 
olla joku toiseen kirkkoon kuuluva, vähemmän aktiivi-
nen kirkon jäsen tai uusi jäsen.

•	 Mikä	vaikutus	on	sillä,	että	esittää	kutsun	ystävänä	
eikä siksi, että on saanut sen tehtäväksi?

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen vanhin 
Russell M. Nelsonin seuraava kannustus (myös mukana 
olevan DVD-levyn raidalla A ):

”Veljet ja sisaret, sanomani on tärkeä, koska 
meidän täytyy säilyttää täysin aktiivisina paljon 
useampia uusia käännynnäisiä ja palauttaa aktii-
visuuteen paljon useampia vähemmän aktiivisia. 
Pyydän teitä lisäämään ystävällisyyden ja puhtaan 
kristillisen veljeyden ja sisaruuden henkeä naapu-
ristossanne. Uuden käännynnäisen tai äskettäin 
aktivoituneen jäsenen tulee tuntea, että hän on 
lämpimästi toivottu ja tervetullut kirkon veljien ja 
sisarien joukkoon. Jäsenten ja johtajien kirkossa 
tulee hoivata ja rakastaa heitä niin kuin Jeesus 
tekisi.” (”Todellinen veljeys ja sisaruus”, Valkeus, 
tammikuu 1989, s. 25.)
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Kannusta oppilaita miettimään rukoillen tapoja, joilla 
he voivat lähestyä ihmisiä, joita he ajattelivat – eivät 
tehtävän vuoksi vaan vilpittömästä rakkaudesta näitä 
ihmisiä kohtaan. Ehdota, että oppilaat merkitsevät rin-
nakkaisviittein kohdat 3. Nefi 18:22–25 ja Moroni 6:4. 
Käyttäkää luokkana vähän aikaa siihen, että keskuste-
lette keinoista kutsua ihmisiä osallistumaan instituuttiin.

Selitä, että me voimme auttaa pelastamaan taivaallisen 
Isän lapsia. Esitä seuraava kertomus presidentti Tho-
mas S. Monsonista, kun hän oli 12- tai 13-vuotias. Hän 
oli kellumassa pitkin Provojokea suuren sisärenkaan 
päällä. Kun hän tuli joen vuolaimpaan kohtaan, hän näki 
nuoren naisen joutuneen vaarallisten pyörteiden kes-
kelle. Lue jäljempänä jatkuva kertomus tai käytä mukana 
olevaa DVD-levyä, jotta oppilaat voivat nähdä, kun pre-
sidentti Monson kertoo tapahtuman itse raidalla B .

”Kuulin kiihkeitä huutoja: ’Pelastakaa hänet! 
Pelastakaa hänet!’ – – Näin, kuinka tytön päälaki 
katosi pinnan alle kolmannen kerran ja edelleen 
kohti vedenalaista hautaa. Ojensin käteni, tartuin 
häntä hiuksista ja nostin hänet renkaan reunalle 
ja käsivarsilleni. Syvänteen alapuolella vesi virtasi 
hitaammin, ja meloin kallisarvoisen lastini häntä 
odottavien sukulaisten ja ystävien luo. He kietoi-
vat kätensä läpimärän tytön ympärille ja suuteli-
vat häntä itkien: ’Jumalan kiitos! Jumalan kiitos, 
että olet turvassa!’ Sitten he halasivat ja suutelivat 
minua. Minua nolostutti, ja palasin nopeasti ren-
kaalle ja jatkoin kellumista Vivian Parkin sillalle 
asti. Vesi oli jääkylmää, mutta minun ei ollut 
kylmä, sillä minut täytti lämmin tunne. Ymmärsin, 
että olin osallistunut ihmishengen pelastamiseen. 
Taivaallinen Isä oli kuullut nuo huudot: ’Pelastakaa 
hänet! Pelastakaa hänet!” ja salli minun, diakonin, 
kellua ohi juuri sillä hetkellä, kun minua tarvittiin. 
Sinä päivänä opin, että kuolevaisuuden suloisin 
tunne on ymmärrys siitä, että Jumala, taivaallinen 
Isämme, tuntee meistä jokaisen ja auliisti sallii mei-
dän nähdä ja jakaa jumalallisen voimansa pelastaa.” 
(Ks. ”Ken kunnioittaa Jumalaa, sitä Jumala kun-
nioittaa”, Valkeus, tammikuu 1996, s. 49.)

•	 Mitä	yhtäläisyyksiä	huomaatte	presidentti	Monsonin	
kokemuksessa joella ja meidän toiminnassamme nii-
den ihmisten kanssa, jotka tutkivat kirkkoa tai ovat 
uusia tai vähemmän aktiivisia jäseniä?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 3. Nefi 18:26.

•	 Keille	Vapahtaja	tässä puhuu?

Lue oppilaiden kanssa 3. Nefi 18:28–29.

•	 Mistähän	syystä	on	tärkeää	ymmärtää,	että	nämä	
jakeet on osoitettu erityisesti pappeusjohtajille 
eikä yleisesti kirkon jäsenille? (Me emme ole siinä 
asemassa, että voisimme päättää jonkun kelvollisuu-
desta nauttia sakramenttia. Se on yksilön itsensä ja 
hänen piispansa tai seurakunnanjohtajansa tehtävä.)

Lue luokan kanssa 3. Nefi 18:30–32.

•	 Mitä	näiden	jakeiden	ohjeista	tulisi	kaikkien jäsenten 
noudattaa? (Voit tehdä taululle luettelon oppilaiden 
ehdotuksista.)

Auta oppilaita ymmärtämään, että vaikka he eivät pal-
velisikaan piispan tai vaarnanjohtajan tehtävässä, heillä 
on tilaisuuksia olla avuliaita ja ystävällisiä ja rukoilla 
muiden hyvinvoinnin puolesta.

3. Nefi 19:6–13, 20–21. Pyhän Hengen kumppa
nuus suodaan meille, kun me haluamme sitä ja 
olemme kelvollisia saamaan sen
Tee ennen oppituntia kopioita sivusta 168.

Kannusta jokaista oppilasta ajattelemaan jotakin arvo-
kasta, mitä he haluaisivat saada. Pyydä heitä ajattele-
maan, kuinka se voisi rikastaa heidän elämäänsä ja 
mitä heidän pitäisi tehdä saadakseen sen.

Pyydä oppilaita lukemaan 3. Nefi 19:6–13, 20–21 
nähdäkseen, mitä ihmiset eniten halusivat. Pyydä heitä 
miettimään, kuinka Pyhän Hengen lahja siunaa heidän 
elämäänsä ja mitä heidän on tehtävä saadakseen Hen-
gen kumppanuuden.

•	 Miksi	nämä	nefiläiset	halusivat	Pyhää	Henkeä	enem-
män kuin mitään muuta? Mitä Pyhä Henki voisi lisätä 
heidän elämäänsä?
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3. Nefi 18–19

•	 Mitä	ihmiset	tekivät	saadakseen	Pyhän Hengen?

•	 Mitä	me	voimme	tehdä	kasvattaaksemme	haluamme	
saada Pyhän Hengen vaikutus elämäämme? Miksi on 
tärkeää rukoilla Pyhän Hengen johdatusta?

Jaa moniste. Anna oppilaille aikaa lukea se. Pyydä heitä 
panemaan merkille periaatteita, joista he ovat nähneet 
esimerkkejä omassa elämässään, perheenjäsenten tai 
ystävien elämässä tai pyhissä kirjoituksissa. Anna heille 
sitten tilaisuus kertoa toisilleen näistä kokemuksista tai 
pyhien kirjoitusten kertomuksista.

3. Nefi 19:15–23. Jeesus Kristus on puolusta
jamme Isän edessä
Kirjoita taululle sana puolustaja.

•	 Mikä	on	puolustaja?	(Henkilö,	joka	vetoaa	jonkun	
toisen puolesta.)

Lue oppilaiden kanssa OL 45:3–5.

•	 Kuinka	Jeesus	Kristus	toimii	puolustajanamme?

Lue presidentti Joseph Fielding Smithin (1876–1972), 
kirkon kymmenennen presidentin, seuraava lausunto:

”Puolustaja on sellainen, joka puolustaa tai ajaa jon-
kun toisen asiaa. – – Se on osa [ Jeesuksen Kristuk-
sen suurta tehtävää]. – – Kun Hän oli maan päällä, 
Hän rukoili usein opetuslastensa puolesta, vedoten 
Isäänsä heidän puolestaan, ja Hän on vedonnut 
siitä lähtien.” (Ks. Pelastuksen oppeja, toim. Bruce R. 
McConkie, 3 osaa, 1977–1982, osa 1, s. 37.)

•	 Miltä	teistä	tuntuu,	kun	ajattelette,	että	Jeesus	on	
edelleen puolustajanne Isän edessä?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan 3. Nefi 19:15–23. 
Keskustelkaa sitten luokkana seuraavista kysymyksistä. 
( Jos oppilailla on kysymyksiä siitä, miksi opetuslapset 
rukoilivat Jeesusta eivätkä Isää, voisit pyytää heitä kat-
somaan vanhin Bruce R. McConkien lausuntoa oppi-
laan kirjan sivulla 328.)

•	 Mitä	Jeesus	käski	väkijoukkoa	ja	opetuslap-
siaan tekemään?

•	 Mitä	Vapahtajan	rukous	jakeissa 20–22	opettaa	
Pyhän Hengen vastaanottamisesta?

•	 Mitä	Jeesus	pyysi	rukoillessaan	Isäänsä?	Mitä	erityi-
sesti Hän pyysi niille, jotka kuulevat Hänen valittujen 
palvelijoidensa sanat?

Voit halutessasi tuoda esiin, että Vapahtaja piti saman-
kaltaisen rukouksen hieman ennen kuin Hän kärsi 
Getsemanen puutarhassa (ks. Joh. 17). Oppilaat voivat 
saada lisää ymmärrystä vertaamalla jakeita Joh. 17:11, 
20–23 jakeisiin 3. Nefi 19:20–23. Vanhin Jeffrey R. 
Holland kahdentoista apostolin koorumista esitti kaksi 
näkemystä näistä rukouksista. Pyydä oppilaita luke-
maan hänen havaintonsa oppilaan kirjan sivulta 329.

•	 Mitä	tarkoittaa	se,	että	on	yhtä	taivaallisen	Isän	ja	
Jeesuksen Kristuksen kanssa? Mitä tarkoittaa olla 
yhtä toinen toisensa kanssa?

Kehota oppilaita pohtimaan itsekseen seuraavia 
 kysymyksiä:

•	 Milloin	olet	viimeksi	tuntenut	Pyhän	Hengen	vaiku-
tuksen? Mitä tämä kokemus johti sinut tuntemaan 
Vapahtajaa ja ympärilläsi olevia kohtaan?

Kun oppilailla on ollut aikaa pohtia näitä kysymyksiä, 
kehota heitä kertomaan ajatuksiaan. Voit myös halutes-
sasi kertoa omia ajatuksiasi.
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Moniste

Tapoja, joilla Pyhä Henki siunaa elämäämme
”Pyhä Henki voi opastaa ja innoittaa meitä hyvään 
päivittäisissä toimissamme” (Richard G. Scott, ”Vah-
van todistuksen voima”, Liahona, tammikuu 2002, 
s. 100).

”Pyhä Henki – – on lähteenä todistuksellemme 
Isästä ja Pojasta” (Robert D. Hales, ”Kasteenliitto: 
Olla Jumalan valtakunnassa ja kuulua siihen”, 
Liahona, tammikuu 2001, s. 8).

”Me tarvitsemme Pyhän Hengen jatkuvaa toveruutta 
auttamaan meitä tekemään parempia valintoja 
päivittäin eteemme tulevissa tilanteissa. – – Pyhän 
Hengen lahja auttaa perheenjäseniä tekemään 
viisaita valintoja – valintoja, jotka auttavat heitä 
palaamaan perheineen taivaallisen Isänsä ja Hänen 
Poikansa Jeesuksen Kristuksen luo asuakseen 
Heidän kanssaan iankaikkisesti.” (Robert D. Hales, 
”Kasteenliitto: Olla Jumalan valtakunnassa ja kuulua 
siihen”, s. 8.)

”Nuoria miehiämme ja naisiamme pommitetaan 
maailman rumuudella. Hengen toveruus antaa 
heille voimaa vastustaa pahaa ja auttaa heitä 
tarpeen tullen tekemään parannuksen ja palaa-
maan suoralle ja kaidalle polulle. – – Me kaikki 
tarvitsemme Pyhän Hengen tarjoamaa vahvistusta.” 
(Robert D. Hales, ”Kasteenliitto: Olla Jumalan valta-
kunnassa ja kuulua siihen”, s. 8.)

”Pyhän Hengen [lahja] auttaa meitä ymmärtä-
mään oppia ja soveltamaan sitä omakohtaisesti” 

(Russell M. Nelson, ”Pyhien kirjoitusten tarjoaman 
ohjauksen mukaan eläminen”, Liahona, tammikuu 
2001, s. 21).

”Pyhä Henki opastaa, mitä sanomme” (Henry B. 
Eyring, ”Ruoki minun karitsoitani”, Valkeus, tammi-
kuu 1998, s. 86).

”Elämäämme ei voi tulla suurempaa siunausta kuin 
Pyhän Hengen lahja – Pyhän Hengen kumppanuus 
opastamaan meitä, suojelemaan meitä ja siunaa-
maan meitä” (Gordon B. Hinckley, Teachings of 
Gordon B. Hinckley, 1997, s. 259).

Kuinka Hengen voi kutsua luokseen
”Pyhien kirjoitusten uskollinen tutkiminen tuo 
meille Pyhän Hengen” (Henry B. Eyring, ”Herran 
voimassa”, Liahona, toukokuu 2004, s. 18).

”Päivittäinen anominen rukouksessa [on kutsu 
Pyhälle Hengelle]. Ellemme pyydä rukoillen, Hän 
tulee harvoin, ja ilman anomistamme Hän tuskin 
viipyy.” (Henry B. Eyring, ”Ruoki minun karitsoi-
tani”, s. 86.)

”Kun noudatamme taivaallisen Isämme tahtoa, tämä 
Pyhän Hengen mittaamattoman arvokas lahja on 
jatkuvasti meidän kanssamme” (Robert D. Hales, 
”Kasteenliitto: Olla Jumalan valtakunnassa ja kuulua 
siihen”, s. 8).
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3. Nefi 20–22

Johdanto
Ennen lukuihin 3. Nefi 17–19 tallennettuja ihmeellisiä 
tapahtumia Jeesus Kristus oli alkanut opettaa Israelin 
kanssa solmimiensa liittojen täyttymistä (ks. 3. Nefi 
15–16). Luvut 3. Nefi 20–22 sisältävät jatkoa näihin ope-
tuksiin (ks. 3. Nefi 20:10). Voit auttaa oppilaita näke-
mään, kuinka näissä luvuissa profetoidut tapahtumat, 
mukaan lukien Mormonin kirjan esiintulo ja kirkon 
perustaminen viimeisinä aikoina, ovat todiste siitä, että 
Herra on aina hyvä kansaansa kohtaan. Herran kansan 
kokoaminen viimeisinä aikoina paljastaa, että Hän on 
armollinen heitä kohtaan ”ikuisella hyvyydellä” (ks. 
3. Nefi 22:8–10) ja että Hän tuo heidät ”kotiin perintö-
maahansa” (3. Nefi 21:28).

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Taivaallinen	Isä	on	luvannut	koota	Israelin	viimeisinä	

aikoina (ks. 3. Nefi 20:11–29).

•	 Mormonin	kirja	on	välikappale	Israelin	kokoami-
sessa (ks. 3. Nefi 21:1–21).

•	 Herra	muistaa	liittokansaansa	armolla	ja	ikuisella	
hyvyydellä (ks. 3. Nefi 22:1–13).

•	 Jumalan	kansa	ja	valtakunta	tulevat	lopulta	voitta-
maan (ks. 3. Nefi 22:14–17).

Opetusehdotuksia
3. Nefi 20:1–9. Rukouksen pitäminen sydämes
sämme auttaa kutsumaan Pyhän Hengen vaiku
tuksen
Pyydä oppilaita silmäilemään lukua 3. Nefi 19. Kehota 
yhtä oppilasta kuvailemaan, millaisen kokemuksen 
nefiläiset saivat rukoilemisesta Vapahtajan ollessa hei-
dän luonaan.

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 20:1.

•	 Mitä	Jeesus	pyysi	ihmisiä	tekemään	sen	jälkeen	
kun he olivat saaneet erityisen kokemuksensa 
 rukouksesta?

•	 Miten	voi	rukoilla	sydämessään?

Lue presidentti Boyd K. Packerin, kahdentoista aposto-
lin koorumin presidentin, seuraava lausunto:

Luku 44
3. Nefi 20–22

”Rukous on niin olennainen osa ilmoitusta, että 
ilman sitä verho saattaa pysyä teiltä suljettuna. 
Opetelkaa rukoilemaan. Rukoilkaa usein. Rukoil-
kaa mielessänne, sydämessänne. Rukoilkaa polvil-
lanne.” (”Henkilökohtainen ilmoitus – lahja, koe ja 
lupaus”, Valkeus, tammikuu 1995, s. 58–59.)

•	 Kun	ihmiset	väkijoukossa	kuuntelivat	Vapahtajan	
opetuksia, millä tavoin luulette heidän hyötyneen 
siitä, että he rukoilivat sydämessään?

•	 Mitä	siunauksia	voisitte	saada,	jos	muistatte	rukoilla	
sydämessänne?

•	 Mikä	on	auttanut	teitä	rukoilemaan	sydämessänne?

3. Nefi 20:11–29. Taivaallinen Isä on luvannut 
koota Israelin viimeisinä aikoina
Kehota muutama päivä ennen oppituntia yhtä oppilasta 
valmistamaan lyhyt esitys Israelin hajottamisesta. Pyydä 
oppilasta käyttämään oppilaan kirjan sivulla 428 olevaa 
liitettä ”Lyhyt katsaus Israelin hajottamiseen”. Pyydä 
oppilasta piirtämään taululle sivulla 428 oleva piirros 
osana esitystään.

Kopioi liite ”Israelin kokoaminen”, joka on oppilaan 
kirjan sivulla 429. Tuo monisteet niille oppilaille, jotka 
eivät tuo oppilaan kirjaansa luokkaan.

Ilmoita oppitunnin aikana oppilaille, että he näkevät 
nyt esityksen, jossa on tärkeitä taustatietoja lukui-
hin 3. Nefi 20–22. Pyydä sitten oppilasta pitämään 
 esityksensä.

Kehota esityksen jälkeen yhtä oppilasta lukemaan 
3. Nefi 20:11–13.

•	 Mitä	Vapahtaja	pyysi	ihmisiä	muistamaan	hajotetusta	
Israelista?

Jaa luokka viideksi pariksi tai ryhmäksi. Anna kullekin 
oppilaalle moniste ”Israelin kokoaminen” (tai pyydä 
heitä kääntämään esiin oppilaan kirjan sivu 429). Pyydä 
kutakin ryhmää keskustelemaan monisteen eri osiosta. 
Pyydä ryhmiä valmistamaan yhteenveto oppimistaan 
asioista. ( Jos luokka ei ole niin suuri, että sen voi 
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jakaa viideksi pariksi tai ryhmäksi, anna muutamalle 
ryhmälle useampia kuin yksi osio tutkittavaksi tai jätä 
joitakin osioita pois.)

Kun ryhmät ovat ehtineet tutkimaan ja keskustelemaan 
riittävästi, pyydä kutakin ryhmää opettamaan luokalle, 
mitä he ovat oppineet. Kannusta heitä olemaan lyhyt-
sanaisia. Kehota muita oppilaita kuuntelemaan tarkoin 
ja tekemään muistiinpanoja monisteisiinsa. Selkiytä 
kohtia tarvittaessa lyhyillä kommenteilla.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 3. Nefi 20:13.

•	 Mitkä	kaksi	lupausta	tässä	jakeessa annetaan?

•	 Miten	nämä	lupaukset	liittyvät	toisiinsa?

Pyydä yhtä oppilasta tulemaan luokan eteen. Kerro 
oppilaalle, että aiot esittää joukon kysymyksiä, joihin 
hänen on vastattava aivan kuin hänellä olisi täydellinen 
muistinmenetys. Esitä seuraavankaltaisia kysymyksiä:

•	 Kuka	olet?	Mikä	on	nimesi?	Mistä	olet	kotoisin?	
Minne olet menossa? Missä perheesi on?

Johda tämän roolileikin jälkeen keskustelua seuraavia 
kysymyksiä käyttäen:

•	 Mitä	ongelmia	muistinmenetys	toisi teille?

•	 Kuinka	muistinmenetyksestä	kärsivää	voitaisiin	aut-
taa muistamaan, kuka hän on?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan oppilaan kirjasta luvun 
44 johdannon toinen kappale.

•	 Kuinka	tämän	kappaleen	mukaan	joidenkuiden	
Israelin huoneeseen kuuluvien voitaisiin sanoa kärsi-
vän ”hengellisestä muistinmenetyksestä”?

Lue seuraava määritelmä Israelin hajottamisesta ja 
kokoamisesta:

”Miksi Israel hajotettiin? – – Israelilaiset esivan-
hempamme hajotettiin, koska he hylkäsivät evan-
keliumin, häpäisivät pappeuden, jättivät kirkon ja 
lähtivät valtakunnasta. – –

Mitä sitten sisältyy Israelin kokoamiseen? Israelin 
kokoaminen muodostuu kaiken sen uskomisesta 
ja hyväksymisestä ja sen mukaan elämisestä, 
mitä Herra kerran tarjosi muinoin valitsemalleen 
kansalle. Se muodostuu uskomisesta Herraan 
Jeesukseen Kristukseen, parannuksen tekemisestä, 
kasteelle menemisestä ja Pyhän Hengen lahjan 
saamisesta sekä Jumalan käskyjen pitämisestä. Se 
muodostuu evankeliumin uskomisesta, kirkkoon 
liittymisestä ja tulemisesta valtakuntaan. Se muo-
dostuu pyhän pappeuden saamisesta ja siitä, että 
saa pyhissä paikoissa voiman korkeudesta ja saa 
kaikki Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siunaukset 
selestisen avioliiton toimituksen kautta. Ja siihen 
saattaa myös sisältyä kokoontuminen määrättyyn 
jumalanpalveluspaikkaan tai -maahan.” (Bruce R. 
McConkie, A New Witness for the Articles of Faith, 
1985, s. 515.)

Auta oppilaita näkemään, että taivaallinen Isä ja Vapah-
taja osallistuvat henkilökohtaisesti Israelin kokoami-
seen. Lue seuraavat jakeet ja pyydä oppilaita etsimään 
sanoja tai ilmauksia, jotka viittaavat Isän ja Pojan osuu-
teen kokoamisessa. Kehota oppilaita kunkin jakeen 
jälkeen kertomaan, mitä he ovat havainneet.

3. Nefi 20:18 (”Minä kokoan kansani yhteen, niin kuin 
mies kokoaa lyhteensä puimatantereelle.”)

3. Nefi 20:21 (”Minä vahvistan kansaani, oi Israe-
lin huone.”)

3. Nefi 20:26 (”Isä on – – lähettänyt minut siunaamaan 
teitä kääntämällä kunkin teistä pois pahoista teois-
tanne; ja tämä siksi, että te olette liiton lapsia.”)

3. Nefi 20:29 (”Minä muistan liiton, jonka olen teh-
nyt kansani kanssa; – – että minä kokoan sen yhteen 
hyväksi näkemänäni aikana, että minä annan sille 
jälleen sen perinnöksi sen isien maan.”)

3. Nefi 20:39 (”Minun kansani on tunteva 
minun nimeni.”)

Kehota oppilaita kertomaan, mitä he ajattelevat taivaal-
lisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen rakkaudesta kaikkia 
ihmisiä kohtaan tai mitä tunteita se herättää heissä. 
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Kehota oppilaita avaamaan sydämensä innoitukselle 
siitä, kuinka he voivat auttaa taivaallista Isää kokoa-
maan lapsiaan.

3. Nefi 21:1–21. Mormonin kirja on välikappale 
Israelin kokoamisessa
Lue oppilaiden kanssa 3. Nefi 21:1–2, 7. Sinun on ken-
ties tarpeen selittää, että jakeessa 2 ilmaus ”nämä asiat, 
jotka minä julistan teille” viittaa Mormonin kirjaan.

•	 Minkä	merkin	Herra	sanoi	osoittavan,	että	Israelin	
kokoaminen on alkanut?

•	 Kuinka	Mormonin	kirja	–	sen	lisäksi	että	se	on	
merkki kokoamisesta – auttaa kokoamaan ihmisiä 
Herran kirkkoon?

Pyydä oppilaita ottamaan esiin Mormonin kirjan nimi-
sivu. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan toinen kappale.

•	 Mitä	Mormonin	kirja	julistaa	Israelin	huoneen	
 jäsenille?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan seitsemänkymmenen 
koorumin jäsenen vanhin C. Scott Grow’n seuraava lau-
sunto, jossa selitetään Mormonin kirjan roolia myöhem-
pien aikojen kokoamisessa:

”Jeesus Kristus antoi meille Mormonin kirjan 
välikappaleeksi hajallaan olevan Israelin kokoami-
seksi [ks. 3. Nefi 21:7]. – –

Mormonin kirja todistaa itse itsestään Latinalaisen 
Amerikan ja kaikkien kansakuntien asukkaille. Jo 
sen esiintulo näinä myöhempinä aikoina todistaa, 
että Jumala on jälleen alkanut koota hajallaan 
olevaa Israelia. – –

Mormonin kirja – toinen todistus Jeesuksesta 
Kristuksesta on välikappale, jonka avulla ihmisiä 
kootaan kaikista kansoista Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon.”  
(Ks. ”Mormonin kirja, Israelin kokoamisen välikap-
pale”, Liahona, marraskuu 2005, s. 35, kursivointi 
alkuperäisessä.)

•	 Kuinka	Mormonin	kirja	on	auttanut	teitä	tulemaan	
Kristuksen luokse?

•	 Kuinka	me	voimme	käyttää	Mormonin	kirjaa	osallis-
tuessamme taivaallisen Isän kanssa Hänen lastensa 
kokoamiseen?

Pyydä oppilaita lukemaan 3. Nefi 21:9–11. Kun he 
lukevat, selitä, että vanhin Jeffrey R. Holland kahden-
toista apostolin koorumista on sanonut, että ”palvelija” 
näissä jakeissa on Joseph Smith (ks. Christ and the New 
 Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon, 
1997, s. 287–288).

•	 Mitä	tulee	tapahtumaan	niille,	jotka	torjuvat	Mormo-
nin kirjan ja Joseph Smithin kautta ilmoitetut Jeesuk-
sen Kristuksen sanat?

Pyydä oppilaita lukemaan 5. Moos. 18:18–19 ja Ap. t. 
3:20–23 ja kannusta heitä merkitsemään noista kohdista 
rinnakkaisviite kohtaan 3. Nefi 21:11.

•	 Kuinka	nämä	jakeet	voivat	auttaa	meitä	ymmärtä-
mään kohtaa 3. Nefi 21:11?

3. Nefi 22:1–13. Herra muistaa liittokansaansa 
armolla ja ikuisella hyvyydellä
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 3. Nefi 22:5–6. Var-
mista, että oppilaat ymmärtävät, että näissä jakeissa 
ilmaus ”sinun aviomiehesi” tarkoittaa Vapahtajaa ja 
ilmaus ”hylätty ja hengessä murheellinen nainen ja 
nuoruuden vaimo” tarkoittaa hajotettua Israelia.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 3. Nefi 22:7–10.

•	 Mitä	tämä	opettaa	meille	Vapahtajasta	ja	Hänen	
osuudestaan kokoamisessa?

Yhteenvedoksi tästä periaatteesta voisit pyytää oppi-
laita lukemaan lukua 3. Nefi 22 koskevat tiedot oppi-
laan kirjan sivulta 338.

3. Nefi 22:14–17. Jumalan kansa ja valtakunta 
tulevat lopulta voittamaan
Pyydä yhtä oppilasta piirtämään taululle teltta.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 3. Nefi 22:2.

•	 Kuinka	laajentaisitte telttaa?

•	 Mitä	köysien	pidentämisellä	ja	vaarnojen	vahvistami-
sella tarkoitetaan?
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Selitä, että kun ihmiset muinoin halusivat tehdä 
pienestä teltasta suuremman, he nostivat vaarnat 
maasta, siirsivät ne kauemmas keskitolpasta ja käyttivät 
useampia vaarnoja tehden näin lisätilaa teltan alle. Sitä 
köysien pidentämisellä ja vaarnojen vahvistamisella 
tarkoitettiin.

Lue presidentti Ezra Taft Bensonin (1899–1994), kirkon 
13. presidentin, seuraava näkemys:

”Sana vaarna on vertauskuvallinen ilmaisu. Kuvi-
telkaa mielessänne suurta telttaa, joka pysyy pys-
tyssä lujasti maahan iskettyjen vaarnojen varassa 
olevilla köysillä. Profeetat vertasivat myöhempien 
aikojen Siionia suureen telttaan, joka sulkee 
sisäänsä koko maailman. Teltta pysyi pystyssä 
vaarnoihin kiinnitettyjen köysien avulla. Nuo 
vaarnat ovat tietenkin määrättyjen maantieteellis-
ten alueiden organisaatioita kaikkialla maailmassa. 
Israelia kootaan paraikaa Siionin eri vaarnoihin.” 
(”Vahvista vaarnasi”, Valkeus, elokuu 1991, s. 3.)

•	 Millä	tavoin	kirkon	vaarnat	ovat	muinaisen	teltan	
vaarnojen kaltaisia?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan presidentti Gordon B. 
Hinckleyn lausunto oppilaan kirjan sivulta 338. Tämä 
lausunto on myös mukana olevan DVD-levyn raidalla 
A . Kysy oppilailta, onko heidän koskaan tarvinnut 

puolustaa uskoaan sellaisten ihmisten hyökkäyksiltä, 
jotka vastustavat kirkkoa ja sen opetuksia. Kehota muu-
tamia oppilaita kertomaan lyhyesti  kokemuksistaan.

Kerro oppilaille, että kohdassa 3. Nefi 22:14–17 on tie-
toa, joka koskee tämänkaltaisia kokemuksia.

•	 Mitä	sellaisia	periaatteita	löydätte	jakeesta	3. Nefi	
22:14, jotka auttavat meitä käsittelemään kirkkoon 
kohdistuvaa vastustusta?

•	 Mitä	lupauksia	annetaan	jakeissa	3. Nefi	22:15,	17?	
Kuinka nämä lupaukset voivat auttaa meitä, kun me 
kohtaamme vastustusta?

Todista, että Herra siunaa meitä haasteidemme kautta 
eivätkä kirkon viholliset tule koskaan onnistumaan 
pyrkimyksissään tuhota kirkkoa.
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Johdanto
Kun Jeesus Kristus kävi ihmisten luona Amerikan 
mantereella, Hän opetti pyhien kirjoitusten arvoa ja 
tärkeyttä. Hän antoi nefiläisille käskyn tutkia pyhiä 
kirjoituksia uutterasti (ks. 3. Nefi 23:1–5). Tämä käsky 
tutkia merkitsee enemmän kuin vain puolihuolimatonta 
tai satunnaista lukemista. Hän antoi heille myös käskyn 
lisätä tiettyjä yksityiskohtia ja profetioita aikakirjoihin 
tulevien sukupolvien hyväksi (ks. 3. Nefi 23:6–14; 
24–25). Muutamat näistä lisäyksistä, erityisesti Malakian 
profetiat, voivat auttaa meitä tänä aikana pyrkimyksis-
sämme valmistautua Vapahtajan toiseen tulemiseen. 
Kun valmistaudut opettamaan näitä totuuksia, mieti, 
kuinka voisit kannustaa oppilaita syventämään omaa 
pyhien kirjoitusten tutkimistaan ja olemaan siinä uutte-
rampia. Voit myös auttaa oppilaita näkemään, kuinka 
Malakian profetiat voivat auttaa heitä valmistautumaan 
toiseen tulemiseen.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Vapahtaja	käskee	meitä	tutkimaan	uutterasti	profeet-

tojen sanoja (ks. 3. Nefi 23:1–5).

•	 Kuuliaisuutemme	evankeliumin	periaatteille	auttaa	
meitä valmistautumaan Jeesuksen Kristuksen toiseen 
tulemiseen (ks. 3. Nefi 24–25).

•	 Kun	otamme	varteen	sen,	mitä	Herra	on	ilmoittanut,	
me valmistaudumme saamaan suurempaa ilmoitusta 
(ks. 3. Nefi 26:7–11).

Opetusehdotuksia
3. Nefi 23:1–5. Vapahtaja käskee meitä tutki
maan uutterasti profeettojen sanoja
Kirjoita ennen oppituntia taululle seuraavaa:

Mitä Herra näissä jakeissa käskee meitä tekemään?

3. Nefi	23:1–5

OL	1:37–38

Luku 45
3. Nefi 23–26

Neuvo oppilaita lukemaan nämä jakeet itsekseen. Voit 
halutessasi selittää, että vaikka nämä jakeet liittyvät 
erityisesti Jesajan sanoihin sekä Opissa ja liitoissa 
oleviin ilmoituksiin, ne soveltuvat pyrkimyksiimme 
tutkia kaikkia pyhiä kirjoituksia. Riittävän ajan kuluttua 
kysy oppilailta, miten he vastaisivat taululla olevaan 
 kysymykseen.

•	 Miksi	arvelette	Herran	painottavan	niin	paljon	
pyhien kirjoitusten tutkimista?

Lue presidentti Ezra Taft Bensonin (1899–1994), kirkon 
13. presidentin, seuraava lausunto, ja keskustelkaa siitä:

”Kun yksittäiset jäsenet ja perheet uppoutuvat 
pyhiin kirjoituksiin säännöllisesti ja johdonmukai-
sesti, muut toiminnan alueet hoituvat itsestään. 
Todistus kasvaa. Sitoutuminen lujittuu. Perheet 
vahvistuvat. Henkilökohtainen ilmoitus virtaa.” 
(Ks. ”Sanan voima”, Valkeus, kesäkuu 1986, s. 83.)

•	 Miksi	aktiivisuus	muilla	kirkon	toiminnan	alueilla	
lisääntyy säännöllisen ja johdonmukaisen pyhien 
kirjoitusten tutkimisen johdosta?

Kehota oppilaita kertomaan mihin aikaan päivästä he 
yleensä lukevat pyhiä kirjoituksia. Kysy, mitä toiminta-
suunnitelmia ja -tapoja he käyttävät tehdäkseen ajas-
taan pyhien kirjoitusten parissa merkityksellisen.

Lue seuraava neuvo julkaisusta Lujana uskossa:

”Myöhempien aikojen profeetat neuvovat meitä 
tutkimaan pyhiä kirjoituksia joka päivä, sekä yksin 
että perheemme kanssa. – –

Sinulle on suuresti hyötyä seuraavista neuvoista: 
Päivittäinen merkityksellinen pyhien kirjoitusten 
tutkiminen auttaa sinua olemaan vastaanottavai-
nen Pyhän Hengen johdatukselle. Se vahvistaa 
uskoasi, vahvistaa sinua kiusauksia vastaan ja aut-
taa sinua lähestymään taivaallista Isääsi ja Hänen 
rakasta Poikaansa.
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Laadi suunnitelma henkilökohtaista pyhien kirjoi-
tusten tutkimistasi varten. [Varaa tietty aika] pyhien 
kirjoitusten tutkimiseen joka päivä. Lue silloin 
huolellisesti ja ole vastaanottavainen Hengen 
johdatukselle. Pyydä taivaallista Isääsi auttamaan 
sinua tietämään, mitä Hän haluaisi sinun oppivan 
ja tekevän.” (Lujana uskossa – evankeliumiaihei-
nen hakuteos, 2005, s. 134.)

•	 Millä	tavoin	voitte	täyttää	paremmin	käskyn	tutkia	
uutterasti pyhiä kirjoituksia ja myöhempien aikojen 
profeettojen sanoja?

Kehota oppilaita kehittämään suunnitelma, jonka avulla 
he kohentavat henkilökohtaisia tapojaan tutkia pyhiä 
kirjoituksia. Voit halutessasi antaa heille oppitunnilla 
hieman aikaa kirjoittaa suunnitelmansa paperille.

3. Nefi 23:6–14. Jeesus Kristus käskee profeettaa 
pitämään täsmällistä pyhää aikakirjaa
Kirjoita ennen oppituntia taululle tai paperille kappale 
jotakin tekstiä mutta jätä pois useita tärkeitä sanoja. 
Näytä kappaletta. Näytä oppilaille, mistä kohdista puut-
tuu kirjoitusta.

•	 Kuinka	puuttuvat	kohdat	vaikuttavat	lukijan	kykyyn	
ymmärtää koko kappaleen sanoma?

Selitä, että Jeesus Kristus on ohjannut profeettoja 
tallentamaan asioita pyhiin aikakirjoihin täsmällisesti. 
Pyydä oppilaita lukemaan 3. Nefi 23:6–14 ja panemaan 
merkille Vapahtajan huoli siitä, mitä nefiläisten aikakir-
jasta puuttui.

•	 Mistähän	syystä	ihmisten	olisi	tulevaisuudessa	tär-
keää tietää, että tämä profetia oli täyttynyt?

3. Nefi 24–25. Kuuliaisuutemme evankeliumin 
periaatteille auttaa meitä valmistautumaan  
Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen
Pyydä oppilaita miettimään, mitkä toiminnat edellyt-
tävät huolellista valmistautumista tietyn ajan kuluessa. 
Kehota heitä kertomaan, mitä heille tulee mieleen. 
(Oppilaat saattavat mainita sellaisia toimintoja kuin 
maratonin juokseminen tai rahan säästäminen lähetys-
työhön tai korkeakouluopintoihin.)

Lue oppilaiden kanssa 3. Nefi 24:1 ja sano, että se on 
profetia Vapahtajan toisesta tulemisesta. Pyydä heitä 
etsimään sana, joka kuvaa sitä tapaa, jolla Herra tulee 
temppeliinsä.

Selitä, että vaikka Vapahtajan tuleminen temppeliin 
näyttää tapahtuvan ”äkkiä”, se tulee olemaan Hänen 
ja Hänen kansansa huolellisen valmistautumisen 
 huipentuma.

•	 Mitä	näiden	profetioiden	mukaan	pitäisi	tapahtua	
Herran valtakunnan valmistamiseksi toiseen tule-
miseen? (Mahdollisia vastauksia: evankeliumin ja 
pappeuden palautus, Mormonin kirjan esiintulo sekä 
evankeliumin saarnaaminen kaikkialla maailmassa.)

Tuo esiin, että aivan kuten Herran valtakunnan on 
valmistauduttava Hänen tulemiseensa, jokaisen tuon 
valtakunnan jäsenen pitää olla valmistautunut. Luvuissa 
3. Nefi 24 ja 25 on profetioita, jotka Vapahtaja käski 
kirjoittaa tulevien sukupolvien hyväksi (ks. 3. Nefi 
26:2–3). Näitä profetioita ei ollut sisällytetty pronssi-
levyihin – Malakia oli tallentanut ne noin 430 eKr. eli 
noin 170 vuotta sen jälkeen kun Lehi oli lähtenyt Jeru-
salemista (ks. PKO, hakusana ”Malakia”, s. 111).

Selitä, että me voimme pitää lukuja 3. Nefi 24–25 
oppaina, jotka voivat auttaa meitä valmistautumaan 
Vapahtajan toiseen tulemiseen. Anna oppilaille aikaa 
lukea luvut itsekseen ja panna merkille ainakin kaksi 
evankeliumin periaatetta, jotka auttavat meitä valmis-
tautumaan toiseen tulemiseen.

Riittävän ajan kuluttua pyydä oppilaita kertomaan, mitä 
periaatteita he ovat löytäneet. Kysy heiltä, kuinka he 
voivat soveltaa näitä periaatteita elämäänsä nyt. ( Jos 
päätät käsitellä kymmenyksiä ja temppelityötä yksityis-
kohtaisemmin myöhemmin tämän oppiaiheen aikana, 
et ehkä halua tässä toiminnassa käyttää paljon aikaa 
keskusteluun näistä periaatteista.)

Kohdassa 3. Nefi 24:8–11 Herra käskee kansaansa 
elämään kymmenysten lain mukaan. Kun keskustelet 
kymmenysten laista oppilaiden kanssa, voisit käyttää 
joitakin seuraavista lähteistä: oppilaan kirja, s. 333–334; 
”Kymmenykset” julkaisussa Lujana uskossa, s. 80–81; 
”Kymmenykset ja uhrit” julkaisussa Nuorten voimaksi, 
s. 34–35.
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Pyydä oppilaita miettimään, kuinka kymmenysten ja 
uhrien maksaminen auttaa heitä kestämään Hänen 
tulemisensa päivän (ks. 3. Nefi 24:2; ks. myös OL 
64:23   ). Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 3. Nefi 24:8.

•	 Miksi	se,	ettei	maksa	kymmenyksiä,	on	riistä-
mistä Herralta?

Pyydä oppilaita silmäilemään kohtaa 3. Nefi 24:9–12 ja 
etsimään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

•	 Mitä	siunauksia	luvataan	niille,	jotka	maksavat	kym-
menyksensä ja uhrinsa?

•	 Kuinka	käsky	maksaa	kymmenykset	erottaa	vanhurs-
kaat jumalattomista?

Kehota oppilaita kertomaan, kuinka heitä on siunattu, 
kun he ovat eläneet kymmenysten lain mukaan.

Ota esiin joitakin sukututkimukseen liittyviä esineitä 
kuten kuvia esivanhemmista, esivanhempien tauluja tai 
perheryhmälomakkeita.

•	 Mitä	velvoitteita	meillä	on	esivanhempiamme	
 kohtaan?

Lue seuraavat profeetta Joseph Smithin sanat:

”Suurin velvollisuus, mitä Jumala on meille anta-
nut tässä maailmassa, on kuolleidemme etsiminen” 
(Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 
2007, s. 497).

Kehota oppilaita lukemaan 3. Nefi 25:5–6. Voit halutes-
sasi tuoda esiin, että enkeli Moroni toisti tämän profe-
tian käydessään ensimmäisen kerran Joseph Smithin 
luona (ks. OL 2; JS–H 36–39). Tähän profetiaan viitaten 
profeetta Joseph Smith on opettanut: ”Maa tuomitaan 
perikatoon, ellei ole olemassa minkäänlaista yhdistävää 
sidettä isien ja lasten välillä” (OL 128:18).

•	 Kenen	Herra	sanoi	tulevan	ennen	toista	tulemista?

•	 Miksi	Elia	lähetettiin?

Ehdota, että oppilaat kirjoittavat kohdan 3. Nefi 25:5–6 
viereen viitteen OL 110:13–16. Pyydä yhtä oppilasta 
lukemaan luvun OL 110 johdanto. Pyydä sitten toista 
oppilasta lukemaan OL 110:13–16.

•	 Milloin	ja	missä	Elia	tuli takaisin?

Voit halutessasi esittää seuraavat lausunnot Elian 
paluusta. Vanhin Russell M. Nelsonin lausunto on myös 
mukana olevan DVD-levyn raidalla A .

”On kiinnostavaa tietää, että huhtikuun 3. päi-
vänä 1836 juutalaiset juhlivat pääsiäistä ja jättivät 
kotiensa ovet avoimeksi Elian tulla. Sinä päi-
vänä Elia tuli, mutta ei juutalaisiin koteihin vaan 
temppeliin Kirtlandin kylässä – – kahden nöyrän 
Herran palvelijan luo.” ( Joseph Fielding Smith, 
Church History and Modern Revelation, 1953,  
osa 3, s. 84.)

”Elian paluu maan päälle tapahtui ensimmäisessä 
tämän [taloudenhoitokauden] aikana rakenne-
tussa temppelissä, jossa hän ja muut taivaalliset 
sanansaattajat Herran johdolla uskoivat palautetun 
kirkon haltuun erityiset pappeuden avaimet. – –

Näin sukupolvien välinen luonnollinen kiintymys 
alkoi syventyä. Tähän palautukseen liittyi seikka, 
jota joskus kutsutaan Elian hengeksi – Pyhän 
Hengen ilmoitus, joka todistaa perheen jumalalli-
sesta luonteesta. Tästä johtuen ihmiset kaikkialla 
maailmassa – uskonnosta riippumatta – kokoavat 
tietoja edesmenneistä sukulaisista alati kiihtyvällä 
vauhdilla.

Elia ei tullut ainoastaan edistämään esi-isiä koske-
vaa tutkimusta. Hän mahdollisti myös perheiden 
iankaikkisen yhdistämisen, joka ulottuu kuolevai-
suuden rajojen tuolle puolen. Tutkimuksemme 
todellinen syy on tosiaankin se, että perheet on 
mahdollista sinetöidä ikuisiksi ajoiksi.” (Russell M. 
Nelson, ”Uusi sadonkorjuun aika”, Valkeus, heinä-
kuu 1998, s. 37, 38.)

•	 Millä	tavoin	temppelitoimitukset	kääntävät	sydä-
memme kuolleiden esivanhempiemme puoleen? 
Millä tavoin temppelitoimitukset voivat kääntää sydä-
memme niiden sukulaistemme puoleen, jotka ovat 
edelleen elossa?

Pyydä oppilaita kertomaan, kuinka temppelitoimitukset 
ovat olleet tai voivat olla siunauksena heidän elämäs-
sään. Kehota heitä pohtimaan, mitä he voivat tehdä 
hoitaakseen velvoitteensa esivanhempiaan kohtaan.
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Todista siunauksista, joita temppelitoimituksista koituu.

3. Nefi 26:7–11. Kun otamme varteen sen, mitä 
Herra on ilmoittanut, me valmistaudumme saa
maan suurempaa ilmoitusta
Anna oppilaille muutama minuutti aikaa kirjoittaa 
kysymyksiä, joihin voidaan vastata käyttämällä kohtaa 
3. Nefi 26:7–11. Neuvo heitä säästämään kysymyksensä 
myöhempään vaiheeseen oppiaihetta.

Lue presidentti Spencer W. Kimballin lausunto oppilaan 
kirjan sivulta 345.

•	 Mitä	me	voimme	oppia	presidentti	Kimballin	
 lausunnosta?

•	 Miksi	meidän	pitäisi	tutkia	ja	noudattaa	sitä,	mitä	on	
ilmoitettu, ennen kuin odotamme saavamme lisää?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 3. Nefi 26:7–11. Kehota 
sitten muutamaa oppilasta lukemaan kysymykset, joita 
he kirjoittivat aiemmin näitä jakeita koskien. Pyydä 
muita oppilaita etsimään vastauksia näihin kysymyksiin 
kohdasta 3. Nefi 26:7–11. Kun olette keskustelleet oppi-
laiden kysymyksistä, voisit kysyä seuraavaa:

•	 Kuinka	se,	että	meillä	on	”vähäisempi	osa”,	koette-
lee uskoamme?

•	 Mitä	meidän	täytyy	tehdä,	jotta	meille	ilmaistaisiin	
”suurempia asioita”?

•	 Mikä	uskonkappale	rinnastuu	parhaiten	periaattee-
seen, jota opetetaan kohdassa 3. Nefi 26:9–10?

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen vanhin 
Neal A. Maxwellin (1926–2004) seuraava lausunto 
(myös mukana olevan DVD-levyn raidalla B ):

”Samoin kuin tulee olemaan paljon enemmän 
kirkon jäseniä, perheitä, seurakuntia, vaarnoja ja 
temppeleitä, myöhemmin tulee olemaan myös 
paljon enemmän vahvistavia ja innoittavia pyhiä 
kirjoituksia. Mutta sitä ennen meidän täytyy naut-
tia kelvollisesti sitä, mitä meillä jo on!” (”Hän on 
vielä ilmoittava”, Valkeus, tammikuu 1987, s. 47.)

Pyydä oppilaita ajattelemaan jotakin tilannetta, jossa he 
kykenivät oppimaan suurempia totuuksia, koska he oli-
vat uskollisia niille totuuksille, joita heille oli jo annettu. 
Kehota heitä kertomaan kokemuksistaan.



177

3. Nefi 27–30

Johdanto
Kun Vapahtajan palvelutyö nefiläisten keskuudessa 
lähestyi loppua, Hän vastasi opetuslastensa kysymyk-
seen siitä, millä nimellä heidän pitäisi kutsua kirkkoa, ja 
kertoi heille, että kirkkoa pitäisi kutsua Hänen nimensä 
mukaan. Hän auttoi heitä ymmärtämään, että vain 
Hänen kirkkonsa voisi olla rakennettu Hänen evanke-
liumilleen. Myöhemmin Hän määritteli evankeliuminsa. 
Kun opetat näitä lukuja, sinulla on tilaisuus muistuttaa 
oppilaille, että kirkko ja evankeliumi ovat väline, jota 
Herra käyttää auttaakseen meitä palaamaan luokseen.

Tämä Mormonin kirjan lukuosio on ainutlaatuinen, 
koska se kertoo kolmen nefiläisen opetuslapsen muut-
tamisesta – sisältäen enemmän tietoa muutetuista olen-
noista kuin mikään muu kohta pyhissä kirjoituksissa. 
Voit auttaa oppilaita ymmärtämään, miksi Herra haluaa 
muuttaa joitakuita kuolevaisista palvelijoistaan.

Lopuksi 3. Nefi päättyy Mormonin kuvaukseen siitä, 
mikä on Mormonin kirjan rooli Israelin myöhempien 
aikojen kokoamisessa. Voit kannustaa oppilaita sitou-
tumaan uudelleen siihen, että he käyttävät tätä kallisar-
voista lahjaa omassa elämässään ja pyrkivät kutsumaan 
muita tulemaan Vapahtajan luokse.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Jeesuksen	Kristuksen	kirkkoa	kutsutaan	Hänen	

nimensä mukaan, ja se rakentuu Hänen evankeliu-
milleen (ks. 3. Nefi 27).

•	 Muutamia	Herran	uskollisista	palvelijoista	on	muu-
tettu, jotta he voivat jatkaa palvelutyötään maan 
päällä (ks. 3. Nefi 28).

•	 Mormonin	kirjan	esiintulo	merkitsi	Israelin	kokoami-
sen alkamista (ks. 3. Nefi 29:1–3).

Opetusehdotuksia
3. Nefi 27. Jeesuksen Kristuksen kirkkoa kut
sutaan Hänen nimensä mukaan, ja se rakentuu 
Hänen evankeliumilleen
Pyydä oppilaita lukemaan 3. Nefi 27:1–3 ja panemaan 
merkille kysymys, jonka Jeesuksen opetuslapset esit-
tivät. Pyydä heitä sitten valitsemaan pari ja tutkimaan 
tämän kanssa kohtaa 3. Nefi 27:4–9. Ennen kuin he 
aloittavat tutkimisensa, pyydä heitä panemaan merkille 
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mahdollisimman monta syytä siihen, miksi Jeesuksen 
Kristuksen kirkolla täytyy olla Hänen nimensä. Kun 
oppilailla on ollut aikaa keskustella tästä pareittain, 
pyydä heitä kertomaan ajatuksiaan koko luokalle.

Kysy oppilailta, missä kohdassa pyhiä kirjoituksia Herra 
ilmoittaa kirkkonsa koko nimen tänä taloudenhoito-
kautena. Kehota yhtä oppilasta lukemaan OL 115:3–4. 
Kirjoita sitten taululle seuraavaa:

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkko

Myöhempien	aikojen =

Pyhien =

Jeesuksen	Kristuksen =

Kirkko =

Pyydä oppilaita keskustelemaan kirkon nimen kunkin 
osan merkityksestä.

Lue presidentti Gordon B. Hinckleyn lausunto, joka on 
oppilaan kirjan sivulla 347 tai mukana olevan DVD-le-
vyn raidalla A . Selitä, että presidentti Hinckley sanoi 
näin koko kirkon jäsenistölle ensimmäisessä yleiskon-
ferenssipuheessaan sen jälkeen kun hänet oli hyväk-
sytty kirkon presidentiksi. Seuraavista kysymyksistä on 
ehkä apua:

•	 Kuinka	tiivistäisitte	presidentti	Hinckleyn	lausunnon	
yhteen tai kahteen virkkeeseen?

•	 Millaisen	viestin	me	lähetämme,	kun	käytämme	kir-
kon koko nimeä emmekä lyhennelmiä?

•	 Mitä	saattaisitte	sanoa	ihmiselle,	joka	kysyy,	oletko	
mormoni? Miksi?

Pyydä oppilaita lukemaan 3. Nefi 27:8–11. Ohjaa hei-
dän huomionsa sanan evankeliumi toistumiseen.

•	 Mitä	vastaisitte,	jos	joku	kysyisi	teiltä,	mitä	tarkoitat,	
kun puhut ”evankeliumista”?

Kun oppilaat kertovat mahdollisia vastauksia tähän 
kysymykseen, voisit kirjoittaa heidän ideansa taululle. 
Voisit myös halutessasi lukea seuraavan lausunnon 
julkaisusta Lujana uskossa ja tehdä siitä yhteenvedon 
taululle:
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”Evankeliumi on taivaallisen Isämme onnen-
suunnitelma. Evankeliumin keskeinen oppi on 
Jeesuksen Kristuksen sovitus. – – Evankeliumi 
sisältää täyteydessään kaikki opit, periaatteet, lait, 
toimitukset ja liitot, jotka ovat välttämättömiä, jotta 
meidät voidaan korottaa selestiseen valtakuntaan.” 
(Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 
2005, s. 25.)

Kehota oppilaita ottamaan esiin 3. Nefi 27:13–22. 
Neuvo heitä lukemaan se itsekseen ja alleviivaamaan 
periaatteet, jotka Jeesus Kristus luetteli osana evanke-
liumiaan. Riittävän ajan kuluttua kehota heitä kerto-
maan, mitä he ovat löytäneet. Lisää taululle mahdolli-
sesti puuttuvat kohdat.

Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet:

2. Nefi	31

OL	20:8–36

Moos.	6:53–62

Jaa luokka kolmeen ryhmään ja anna kullekin ryh-
mälle yksi pyhien kirjoitusten kohta. Kehota oppilaita 
silmäilemään saamaansa pyhien kirjoitusten kohtaa ja 
etsimään lisää näkemyksiä sanan evankeliumi merki-
tyksestä. Viittaa taululla olevaan luetteloon auttaaksesi 
heitä ymmärtämään lukemiensa pyhien kirjoitusten 
kohtien merkityksen. Kehota oppilaita kustakin ryh-
mästä kertomaan oivalluksista, joita he ovat lukies-
saan saaneet.

Kannusta oppilaita luomaan pyhien kirjoitusten viite-
ketju merkitsemällä rinnakkaisviittein 3. Nefi 27:13–22 
ja kolme taululla olevaa kohtaa. He voisivat esimer-
kiksi kirjoittaa kohdan 3. Nefi 27:13–22 marginaaliin 
Ks. 2. Nefi 31. Luvun 2. Nefi 31 alkupuolen marginaa-
liin he voisivat kirjoittaa Ks. OL 20:8–36. Kohdan OL 
20:8–36 marginaaliin he voisivat kirjoittaa Ks. Moos. 
6:53–62. He voisivat päättää ketjun kirjoittamalla koh-
dan Moos. 6:53–62 marginaaliin Ks. 3. Nefi 27:13–22. 
Tai he voisivat ottaa esiin yhden tyhjän sivun oman 
Mormonin kirjansa alussa tai lopussa ja kirjoittaa nämä 

viitteet ja niille otsikoksi esim. ”Jeesuksen Kristuksen 
 evankeliumi”.

Käytä seuraavaa taulukkoa ja kysymyksiä auttaaksesi 
oppilaita keskustelemaan lukemissaan pyhien kirjoitus-
ten kohdissa olevista periaatteista ja sisäistämään ne:

Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumi

Pyhien kirjoitusten 
viitteet

Jeesuksen	Kristuksen	
sovitus

3. Nefi	27:13–14

Usko 3. Nefi	27:19

Parannus 3. Nefi	27:16,	19–20

Kaste 3. Nefi	27:16,	20

Pyhä	Henki 3. Nefi	27:20

Kestäminen	loppuun	asti 3. Nefi	27:16–17

Ylösnousemus 3. Nefi	27:14,	22

Tuomio 3. Nefi	27:14–16

•	 Mitä	siunauksia	me	näiden	jakeiden	mukaan	
saamme, kun me elämme Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumin mukaan?

•	 Kuinka	näiden	jakeiden	tutkiminen	on	syventänyt	
ymmärrystänne siitä, mitä evankeliumi on?

•	 Miksi	me	tarvitsemme	myöhempien	aikojen	ilmoi-
tusta ymmärtääksemme evankeliumin?

Auta oppilaita näkemään, että evankeliumin periaatteet, 
jotka tulevat esiin pyhissä kirjoituksissa ja nykyajan 
ilmoituksissa, ovat todiste Jumalan halusta jakaa koro-
tuksen siunaukset lastensa kanssa.

Päätä lukemalla 3. Nefi 27:27   . Kehota oppilaita 
pohtimaan, mitä he voivat tehdä noudattaakseen 
täydemmin Vapahtajan kehotusta olla sellaisia kuin 
Hän on.

3. Nefi 28. Muutamia Herran uskollisista palveli
joista on muutettu, jotta he voivat jatkaa palvelu
työtään maan päällä
Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 28:1–10 
ja panemaan merkille, kuinka 12 nefiläistä opetus-
lasta vastasivat, kun Jeesus kysyi heiltä: ”Mitä sinä 



179

3. Nefi 27–30

tahdot minulta, sen jälkeen kun minä olen mennyt 
Isän luokse?”

•	 Minkä	siunauksen	Herra	lupasi	yhdeksälle	ensim-
mäiselle opetuslapselle? Minkä siunauksen Hän antoi 
kolmelle muulle?

Auta oppilaita ymmärtämään, että nämä kolme ope-
tuslasta kokivat jotakin sellaista, jonka me ilmaisemme 
sanomalla, että heidät muutettiin. Auta heitä ymmär-
tämään, että se on eri asia kuin että opetuslapset olisi 
kirkastettu tai he olisivat kokeneet ylösnousemuksen. 
Ohjaa heidät hakemaan lisätietoa määritelmistä oppi-
laan kirjan sivulta 349.

Pyydä oppilaita nimeämään pyhistä kirjoituksista muita, 
jotka on muutettu (mahdollisia vastauksia: Henok ja 
hänen kansansa, Mooses, Elia ja apostoli Johannes). 
Selitä, että Herra muuttaa ne, joiden pitää 1) elää 
kuolevaisuudessa normaalia elinikää kauemmin ja 
2) säilyttää fyysinen kehonsa suorittaakseen Jumalalta 
saamansa tehtävän.

Jaa luokka kolmen tai neljän hengen ryhmiin. Voit 
auttaa oppilaita ymmärtämään kolmen opetuslapsen 
kokemuksia ja olosuhteita, joista kerrotaan luvussa 
3. Nefi 28, kun pyydät heitä tutkimaan jakeita 6–40 ja 
kertomaan näkemyksiään näistä jakeista. Oppilaiden 
työskennellessä kulje ryhmästä toiseen ja kuuntele 
heidän kommenttejaan. Kannusta jokaista oppilasta 
osallistumaan ryhmänsä keskusteluun. Kehota oppilaita 
merkitsemään pyhiin kirjoituksiinsa näkemykset, joita 
heidän ryhmissään tuodaan esiin. Näkemyksiin pitäisi 
sisältyä se, että kolme nefiläistä

 1. eivät koskaan maistaisi kuolemaa, vaan heidät 
muutettaisiin kuolevaisuudesta kuolemattomuuteen 
”silmänräpäyksessä” (ks. jakeet 7–8)

 2. eivät kokisi tuskia paitsi murhetta maailman syntien 
tähden (ks. jae 9)

 3. saivat varman lupauksen korotuksesta (ks. jae 10)

 4. näkivät ja kuulivat sanomattomia asioita (ks. 
jakeet 13–14)

 5. saisivat varjelusta niin, ettei jumalattomilla olisi val-
taa heihin (ks. jakeet 19–22)

 6. voisivat näyttäytyä muille siten kuin haluaisivat 
(ks. jae 30)

 7. olisivat siunattuja niin, ettei Saatana saisi heihin 
 valtaa (ks. jae 39)

 8. jäisivät maan päälle tuomiopäivään asti (ks. jae 40).

Tuo esiin, että Vapahtaja kertoi kolmelle nefiläiselle, 
että he olisivat juutalaisten ja pakanoiden keskellä, 
jotka eivät tuntisi heitä (ks. 3. Nefi 28:25–30). Siksi 
monet kertomukset, joita ihmiset kuulevat kolmesta 
nefiläisestä, eivät todennäköisesti pidä paikkaansa. 
Selitä myös, että ilmaus ”ettekä te koskaan kärsi kuo-
leman tuskia” (jae 8) ymmärretään usein väärin tar-
koittavan sitä, etteivät kolme nefiläistä koskaan kuolisi. 
Kuten Paavali opetti, ”kaikki ihmiset Aadamista osal-
lisina kuolevat” (1. Kor. 15:22). Se tarkoittaa jokaista, 
mukaan lukien muutetut olennot. Muutetut olennot 
kokevat kuoleman kuitenkin hyvin nopeasti, ja sitten 
heistä tulee ylösnousseita olentoja. Heidän ruumiinsa 
ei ole erossa hengestä mitään merkittävää aikaa, kuten 
meistä useimpien tulee olemaan. Tämä muutos tapah-
tuu, kuten pyhissä kirjoituksissa sanotaan, ”silmän-
räpäyksessä” (jae 8). Tässä mielessä he eivät ”maista 
kuolemaa” (jae 7).

Pyydä kolmea oppilasta kutakin lukemaan yksi seu-
raavista pyhien kirjoitusten kohdista. Kehota muuta 
luokkaa tarkkaamaan, kuinka muutettujen nefiläisten 
työtä ja palvelutehtävää kuvaillaan.

4. Nefi	30–37

Morm.	1:13–16

Morm.	8:6–11

•	 Mitä	me	opimme	näiden	pyhien	kirjoitusten	kohtien	
perusteella kolmesta opetuslapsesta?

•	 Kuinka	kolmen	opetuslapsen	muutettu	tila	on	autta-
nut heitä tekemään työtään?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 3. Nefi 28:9–10.

•	 Miksi	nämä	kolme	opetuslasta	halusivat	jäädä	
maan päälle?

•	 Mitä	näiden	jakeiden	mukaan	muun	muassa	seuraa	
siitä, että kerromme evankeliumista muille?

Kehota oppilaita kertomaan ilosta, jota he ovat tun-
teneet kertoessaan evankeliumista muille. Voit myös 
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halutessasi kehottaa heitä kertomaan ilosta, jota he 
ovat tunteneet, kun muut ovat kertoneet evankeliu-
mista heille.

3. Nefi 29:1–3. Mormonin kirjan esiintulo mer
kitsi Israelin kokoamisen alkamista
Pyydä oppilaita lukemaan 3. Nefi 29:1–3 ja Moos. 
7:60–62. Voit halutessasi kirjoittaa nämä viitteet tau-
lulle. Pyydä oppilaita etsimään opetuksia, jotka esiin-
tyvät kummassakin näistä kahdesta pyhien kirjoitusten 
kohdasta. (Niissä kummassakin profetoidaan Israelin 
kokoamisesta ja Mormonin kirjan esiintulosta. Ellei-
vät oppilaat havaitse viitteitä Mormonin kirjaan, voisit 
ohjata heidän huomionsa ilmaukseen ”nämä sanat” 
kohdassa 3. Nefi 29:1 ja lausuntoon ”totuutta minä 
lähetän maasta todistamaan Ainosyntyisestäni” koh-
dassa Moos. 7:62.)

•	 Milloin	kohdan	3. Nefi	29:1–2	mukaan	Israelin	
kokoaminen alkaisi? (Kun ”nämä sanat” Mormonin 
kirjassa ”tulevat – – hänen sanansa mukaisesti”.)

Muistuta oppilaita siitä, että myöhempien aikojen pro-
feetat ovat tähdentäneet, että Mormonin kirjan esiintulo 
on enemmän kuin merkki siitä, että kokoaminen on 
alkanut. Mormonin kirja on myös välikappale, joka 
auttaa kokoamisessa.

Lue presidentti Ezra Taft Bensonin (1899–1994), kirkon 
13. presidentin, seuraava lausunto (myös mukana ole-
van DVD-levyn raidalla B ):

”Yhdessä Herran Hengen kanssa Mormonin kirja 
on suurenmoisin väline, mitä Herra on anta-
nut meille maailman käännyttämiseksi. Jos me 
haluamme korjata – – sielujen sadon, – – niin 
meidän täytyy käyttää sitä välinettä, jonka Jumala 
on siihen työhön tarkoittanut – Mormonin kirjaa.” 
(”Uusi todistus Kristuksesta”, Valkeus, 1985, konfe-
renssiraportti 154. puolivuotiskonferenssista, s. 5.)

•	 Millä	tavoin	me	osallistumme	Israelin	kokoamiseen	
tai toisin sanoen kutsumme muita tulemaan Kristuk-
sen luokse?

•	 Millä	tavoin	Mormonin	kirja	voi	auttaa	meitä	pyr-
kimyksissämme kutsua muita tulemaan Kristuk-
sen luokse?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan 3. Nefi 29:3 muiden 
oppilaiden kuunnellessa, mitä Herra lupaa muistaa.

Muistuta oppilaita siitä, että Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet ovat myös 
Israelin huoneen jäseniä.

•	 Mitä	todisteita	teillä	Israelin	huoneen	jäseninä	on	
siitä, että Herra on muistanut teidän kanssanne teke-
mänsä liitot?

•	 Kuinka	tietonne	siitä,	että	Herra	muistaa	kanssanne	
tekemänsä liitot, voi vaikuttaa tekoihinne?

Mikäli aikaa on, pyydä oppilaita lukemaan 3. Nefi 
29:4–9 ja etsimään Herran sanat niille, jotka elävät vii-
meisinä päivinä – Hänen varoituksensa ja lupaamansa 
siunaukset.

Kerro, mitä ajattelet Herran hellästä huolenpidosta ja 
Hänen työstään meidän jokaisen pelastamiseksi ja tuo-
miseksi takaisin kotiin.
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Johdanto
Kautta historian ihmiset ovat etsineet onnea, rauhaa 
ja vaurautta. Pyhissä kirjoituksissa kerrotaan kahdesta 
yhteiskunnasta, joissa tämä tila saavutettiin: kansa 
Henokin kaupungissa Siionissa (ks. Moos. 7) ja Mormo-
nin kirjan kansa, jonka luona ylösnoussut Vapahtaja oli 
käynyt ja jota Hän oli opettanut (ks. 4. Nefi). 4. Nefissä 
kerrotaan ihmisistä, jotka lähes 200 vuoden ajan Vapah-
tajan käynnin jälkeen olivat niin vanhurskaita, ettei 
”voinut olla onnellisempaa kansaa kaikkien niiden kan-
sojen joukossa, jotka Jumalan käsi oli luonut” (4. Nefi 
16). Valitettavasti tuo yhteiskunta lankesi ennen pitkää 
luopumukseen. Oppilaiden on hyödyllistä verrata, 
mitkä valinnat johtivat lähes 200 vuoden onneen ja 
mitkä johtivat kurjuuteen.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Kun	ihmiset	ovat	todella	kääntyneet	Jeesuksen	Kris-

tuksen evankeliumiin, he tekevät työtä ykseydessä ja 
rauhassa (ks. 4. Nefi 1–19).

•	 Ylpeys	johtaa	jakaantumiseen,	erimielisyyteen	ja	
luopumukseen (ks. 4. Nefi 20–49).

Opetusehdotuksia
4. Nefi 1–19. Kun ihmiset ovat todella käänty
neet Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin, he 
tekevät työtä ykseydessä ja rauhassa
Kirjoita taululle ”Kaikki ihmiset – – olivat kääntyneet” 
(4. Nefi 2).

•	 Mitä	kääntyminen	tarkoittaa?

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen vanhin 
Dallin H. Oaksin seuraava lausunto (myös mukana 
olevan DVD-levyn raidalla A ):

Luku 47
4. Nefi

”Me tulemme kelvollisiksi iankaikkiseen elämään 
kääntymykseksi kutsutun prosessin kautta. Tässä 
yhteydessä tämä monia merkityksiä sisältävä 
sana tarkoittaa sekä vakuuttavaa että syvällistä 
luonteenmuutosta. – – Jeesuksen esittämä haaste 
[kääntyä] osoittaa, että kääntymys, jota Hän vaati 
taivasten valtakuntaan pääseviltä, oli paljon enem-
män kuin vain sitä, että on kääntynyt todistamaan 
evankeliumin totuudesta. Todistus merkitsee 
tietämistä ja julistamista. Evankeliumi haastaa 
meidät kääntymään, mikä puolestaan vaatii meitä 
tekemään ja tulemaan joksikin.” (”Haaste muut-
tua”, Liahona, tammikuu 2001, s. 40–41, kursi-
vointi alkuperäisessä.)

Lue oppilaiden kanssa 4. Nefi 1–2.

•	 Mitkä	seikat	näissä	jakeissa	osoittavat,	että	ihmiset	
olivat todella kääntyneitä? (Mahdollisia vastauksia: 
parannus, kaste, Pyhän Hengen saaminen ja se, ettei 
heillä ollut riitoja ja että he kohtelivat oikeudenmu-
kaisesti toisiaan.)

•	 Miksi	arvelette	näiden	tekojen	osoittavan,	että	ihmi-
nen on kääntynyt?

Anna oppilaille tehtäväksi työskennellä pareittain 
tai pienryhmissä. Anna kullekin parille tai ryhmälle 
tehtäväksi lukea 4. Nefi 3–18 ja tehdä luettelo muista 
seikoista, jotka osoittavat, että ihmiset olivat käänty-
neet. Heidän luettelossaan voisi olla seuraavia asioita: 
kaikki oli yhteistä, ihmeitä tehtiin Jeesuksen Kristuk-
sen nimessä, ihmisten sydämissä oli rakkaus Jumalaa 
kohtaan, he eivät tehneet mitään suuria syntejä ja olivat 
yhtä. Kokoa 3–4 minuutin kuluttua taululle oppilaiden 
selville saamat asiat.

•	 Mitä	arvelette	–	millainen	vaikutus	todella	käänty-
neillä pyhillä on perheeseensä ja naapurustoonsa?
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Kannusta oppilaita pohtimaan itsekseen seuraavia 
kysymyksiä:

•	 Millä	elämäsi	alueella	tunnet	innoitusta	toimia	
paremmin ollaksesi syvemmin kääntynyt Herraan?

•	 Mikä	vaikutus	näillä	muutoksilla	olisi	perheeseesi	ja	
ystäviisi?

Tähdennä sitä, että todelliseen kääntymiseen liittyy 
syvempi rakkaus muita kohtaan ja heistä välittäminen. 
Kun meistä tulee todella kääntyneitä, elämästämme 
häviävät ylpeys ja kiistely ja niiden tilalle tulevat rauha 
ja suurempi onni.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan 4. Nefi 17.

•	 Mitä	mielestänne	tarkoittaa	se,	ettei	ole			mitään	 
”-laisia”?

Selitä, että Vapahtajan käynnin jälkeen ihmiset elivät 
ykseydessä ja rauhassa voittaen kaikki etniset tai kult-
tuuriset erot, joita heidän välillään saattoi aiemmin olla. 
He eivät enää erotelleet toisiaan kulttuurisin termein 
kuten ”nefiläinen” tai ”lamanilainen”.

Lue presidentti James E. Faustin ja vanhin Richard G. 
Scottin lausunnot oppilaan kirjan sivuilta 354–355. 
Nämä lausunnot ovat myös mukana olevan DVD-levyn 
raidoilla B  ja C .

•	 Kuinka	me	voimme	olla	yhtä	eri	kulttuureista	peräi-
sin olevien ihmisten kanssa? Kuinka me voimme olla 
yhtä ihmisten kanssa, joiden kiinnostuksen kohteet 
tai kyvyt ovat erilaisia kuin omamme?

•	 Mistähän	syystä	ihmiset,	jotka	ovat	kääntyneitä	
Herraan, pyrkivät todennäköisemmin ykseyteen ja 
rauhaan toistensa kanssa?

•	 Millä	tavoin	ykseyden	tunteet	vaikuttavat	perhee-
seen? Entä seurakuntaan?

•	 Millaiset	asiat	voivat	teidän	kokemuksenne	mukaan	
rohkaista ykseyteen perheenjäsenten ja muiden rak-
kaiden kesken?

4. Nefi 20–49. Ylpeys johtaa jakaantumiseen, 
erimielisyyteen ja luopumukseen
Selitä, että ihanteelliset olot tässä yhteiskunnassa 
kestivät lähes 200 vuotta. Sitten vähitellen yhteiskunta 

muuttui seuraavien 100 vuoden kuluessa, kun ihmiset 
alkoivat tehdä valintoja, jotka johtivat heidän vaipumi-
seensa ”epäuskoon ja jumalattomuuteen vuosi vuo-
delta” (4. Nefi 34). Pyydä oppilaita lukemaan jakeista 
4. Nefi 45–48, mihin nämä valinnat johtivat: kaikki 
muut olivat jumalattomia paitsi Jeesuksen opetuslapset, 
ihmiset antoivat Gadiantonin rosvojen levittäytyä kaik-
kialle maahan ja pyhät kirjoitukset kätkettiin kansalta. 
Tee sitten taululle seuraavalla sivulla oleva taulukko 
tai näytä se piirtoheittimellä, mutta jätä pois suluissa 
olevat tiedot.

Selitä, että tämä taulukko osoittaa, kuinka kansan lan-
keemus tapahtui vähitellen pitkän synnillisten valintojen 
ketjun takia. Lue oppilaiden kanssa taulukon kunkin 
portaan jakeet. Kun kukin jaeryhmä on luettu, pyydä 
oppilaita tekemään luettelo 1) kansan jumalattomista 
toimista ja asenteista ja 2) evankeliumin periaatteista, 
jotka kansa hylkäsi (taulukon suluissa annetaan esi-
merkkejä). Pyydä yhtä oppilasta toimimaan kirjurina ja 
kirjaamaan oppilaiden näkemykset.

•	 Millä	tavoin	ylpeys	liittyy	kuhunkin	taulukossa	lue-
teltuun toimintaan?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan OL 38:24–27.

•	 Kuinka	näiden	periaatteiden	noudattaminen	olisi	
voinut estää nämä alaspäin vievät vaiheet?

4. Nefi 48–49. Jumalattomuus johtaa kallis
arvoisten siunausten menettämiseen
Lue oppilaiden kanssa 4. Nefi 48–49. Pyydä heitä 
panemaan merkille, mitä kansa menetti tai mitä siltä 
otettiin pois.

•	 Miksi	pyhien	kirjoitusten	menettäminen	olisi	traagista?

•	 Millä	tavoin	pyhät	kirjoitukset	saatettaisiin	”kätkeä”	
meiltä? (Voit halutessasi kehottaa oppilaita lukemaan 
Alma 12:10–11 ja merkitsemään rinnakkaisviitteen 
kohtaan 4. Nefi 48–49 sekä keskustelemaan siitä, 
kuinka ihmiset voivat menettää pyhiä siunauksia.)

•	 Millä	tavoin	se,	että	meillä	on	pyhiä	totuuksia	
kuten pyhät kirjoitukset ja muut ilmoitukset, lisää 
kykyämme edistyä hengellisesti?

Lue presidentti Spencer W. Kimballin (1895–1985), 
kirkon 12. presidentin, seuraava lausunto:
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”Kun alan suhtautua välinpitämättömästi Jumalaan 
ja kun tuntuu siltä, ettei kuuntelemassa ole yhtään 
jumalallista korvaa eikä mikään jumalallinen ääni 
puhu, huomaan, että olen itse hyvin, hyvin kau-
kana. Jos uppoudun pyhiin kirjoituksiin, etäisyys 
lyhenee ja hengellisyys palaa. Huomaan rakasta-
vani syvemmin niitä, joita minun täytyy rakastaa 
koko sydämestäni ja mielestäni ja koko voimallani, 
ja rakastaessani heitä enemmän huomaan, että 
minun on helpompi noudattaa heidän neuvoaan.” 
(Kirkon presidenttien opetuksia: Spencer W. Kim-
ball, 2006, s. 72.)

Langennut kansa

jae 20 (Pieni	osa	kansasta	erosi	tai	luopui	kirkosta.	Hylättyjä	evankeliumin	periaatteita:	ykseys,	omistautuminen	
Herran	kirkolle.)

jakeet 
24–26

(Jotkut	käyttivät	kalliita	vaatteita,	eivät	jakaneet	tavaroitaan	ja	omaisuuttaan	muiden	kanssa,	
jakaantuivat	luokkiin	ja	perustivat	kirkkoja	etua	saadakseen.	Hylättyjä	evankeliumin	periaat-
teita:	nöyryys,	lähimmäisenrakkaus.)

jakeet 
27–29

(Jotkut	kielsivät	tärkeitä	osia	evankeliumista,	suorittivat	pyhiä	toimituksia	kel-
vottomille,	vainosivat	kirkon	jäseniä	ja	kielsivät	Kristuksen.	Hylättyjä	evankeliumin	
periaatteita:	kunnioitus,	usko,	nöyryys,	ystävällisyys.)

jakeet 
30–34

(Jotkut	yrittivät	surmata	kolme	nefiläistä	opetuslasta,	paaduttivat	
sydämensä,	seurasivat	vääriä	pappeja	ja	profeettoja	ja	olivat	väkival-
taisia	Jeesuksen	seuraajia	kohtaan.	Hylättyjä	evankeliumin	periaat-
teita:	elämän	kunnioittaminen,	lähimmäisenrakkaus.)

jakeet 
35–39

(Ihmiset	jakautuivat	eri	kansoiksi.	Jumalattomimmat	
heidän	keskuudessaan	torjuivat	evankeliumin	ja	opet-
tivat	lapsensa	torjumaan	Jeesuksen	Kristuksen	ja	
vihaamaan	uskovia.	Hylättyjä	evankeliumin	periaatteita:	
ykseys,	lähimmäisenrakkaus,	usko.)

jakeet 
40–43

(Jumalattomia	alkoi	olla	enemmän	kuin	
vanhurskaita,	he	jatkoivat	maailmallisten	
asioiden	tavoittelemista	ja	kehittelivät	
salaisia	valoja	ja	liittoja.	Hylättyjä	evankeliu-
min	periaatteita:	nöyryys,	lähimmäisenrak-
kaus,	rehellisyys.)

•	 Kuinka	uppoutuminen	pyhiin	kirjoituksiin	vaikuttaa	
läheisyyteen taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuk-
sen kanssa?

Vertaa kääntymyksen tilassa olevia ihmisiä, kuten heistä 
kerrotaan 4. Nefin alussa, jumalattomuuden tilassa ole-
viin ihmisiin, kuten heistä kerrotaan 4. Nefin lopussa. 
Lausu todistuksesi siitä, mitä seuraa tahallisesta tottele-
mattomuudesta ja toisaalta jatkuvasta kääntymyksestä.
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Johdanto
Vaikka Mormonin kirjan kuusi ensimmäistä lukua 
sisältävät järkyttäviä kertomuksia ristiriidasta lamani-
laisten ja nefiläisten välillä ja suuresta jumalattomuu-
desta ihmisten keskuudessa, ne sisältävät myös toivon 
sanoman. Kun oppilaat tutkivat ja pohtivat Mormonin 
elämää ja opetuksia sekä keskustelevat niistä, he voivat 
saada innoitusta pysyä uskollisina silloinkin kun maail-
masta heidän ympärillään tulee entistä jumalattomampi.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 On	mahdollista	olla	vanhurskas	keskellä	suurta	

jumalattomuutta (ks. Morm. 1–2).

•	 Mormonin	kirja	todistaa	Kristuksesta	(ks.	Morm.	
3:17–22; 5:12–14).

•	 ”Jumalan	tuomiot	voittavat	jumalattomat”	 
(ks. Morm. 4; 6).

Opetusehdotuksia
Morm. 1:1. Sana mormoni 
Muistuta oppilaita siitä, että Vapahtaja sanoi nefiläisille 
opetuslapsilleen, että Hänen kirkkoaan tulee kutsua 
Hänen nimellään (ks. 3. Nefi 27:1–12; ks. myös tämän 
kirjan luku 46). Nykyään monet ihmiset kuitenkin 
käyttävät kirkon virallisen nimen sijaan nimitystä ”mor-
monikirkko” ja puhuvat myöhempien aikojen pyhistä 
mormoneina.

•	 Mitä	myönteistä	on	sanassa	mormoni, vaikka suo-
simmekin kirkon virallista nimeä?

Pyydä tämän keskustelun kuluessa oppilaita ottamaan 
esiin oppilaan kirjan sivu 358. Kehota yhtä oppilasta 
lukemaan profeetta Joseph Smithin lausunto ja muuta-
maa muuta oppilasta lukemaan vuorotellen kappaleit-
tain presidentti Gordon B. Hinckleyn lausunto.

•	 Millä	tavoin	nämä	lausunnot	soveltuvat	meihin	
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkon jäseniin?

Morm. 1–2. On mahdollista olla vanhurskas kes
kellä suurta jumalattomuutta
Jos saatavilla on päivän sanomalehti, näytä sitä. 
Tuo esiin otsikoita, jotka osoittavat jumalattomuutta 

Luku 48
Mormon 1–6

maailmassa, mutta älä ohjaa oppilaiden huomiota 
mihinkään sellaiseen, mikä voisi vähentää Hengen vai-
kutusta. Keskustelkaa lyhyesti joistakin haasteista, joita 
nuorilla aikuisilla on nykyään.

Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet:

Morm.	1:13–14,	18–19

Morm.	2:8

Morm.	2:13–15

Pyydä kutakin oppilasta laatimaan uutisotsikko, joka 
perustuu kuhunkin näistä kohdista. Riittävän ajan 
kuluttua kehota oppilaita kertomaan otsikkonsa.

Selitä, että keskellä tätä jumalattomuutta nuori Mormon-
niminen mies pysyi puhtaana ja lujana. Kehota oppi-
laita lukemaan Morm. 1:1–2, 15; 2:1–2.

•	 Millaisia	ominaisuuksia	Mormonilla	oli?	Kuinka	arve-
lette näiden ominaisuuksien saattaneen auttaa häntä 
pysymään uskollisena Jumalalle?

•	 Mitä	teidän	mielestänne	tarkoittaa	se,	että	maistaa	ja	
tuntee Jeesuksen hyvyyttä? (Morm. 1:15.)

Lue luokalle presidentti Gordon B. Hinckleyn (1910–
2008), kirkon 15. presidentin, seuraava lausunto:

”Eläkää elämänne evankeliumin periaatteiden 
mukaan. Elätte aikaa, jossa on hyvin paljon saas-
taa. Älkää vajotko sen tasolle. Teidän täytyy nousta 
sen yläpuolelle. Teillä täytyy olla voimaa sanoa 
ei ja olla rohkeita. Lupaan teille, että jos toimitte 
siten, niin ne, jotka muutoin houkuttelisivat teitä 
elämään tavallaan, toivovat, että hekin olisivat 
eläneet noiden asioiden yläpuolella.” (Teachings of 
Gordon B. Hinckley, 1997, s. 716.)

•	 Mikä	on	auttanut	teitä	pysymään	vanhurskaana	
aikamme jumalattomuuden keskellä?

•	 Mitä	me	voimme	oppia	ja	soveltaa	elämäämme	Mor-
monin esimerkistä?
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Morm. 2:10–14. ”Heidän murheensa ei johtanut 
parannukseen”
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Morm. 2:10–14.

•	 Millä	tavoin	murhe,	jota	Mormon	toivoi,	eroaa	siitä	
murheesta, jota hän todellisuudessa näki?

Auta oppilaita ymmärtämään, etteivät ihmiset olleet 
murheissaan siksi, että he katuivat tekemisiään, vaan he 
olivat murheissaan siksi, että he olivat onnettomia syn-
tiensä johdosta. Voit halutessasi pyytää oppilaita luke-
maan vanhin Neal A. Maxwellin ja presidentti Ezra Taft 
Bensonin lausunnot oppilaan kirjan sivulta 359.

Morm. 2:14–15. ”Armonaika oli heiltä ohitse”
Kerro seuraava nykyaikainen vertaus: Ollessaan työssä 
pellolla nuori mies loukkasi säärensä. Hän linkutti 
kotiin, peitti haavan ja asettui makuulle lepäämään. 
Hänen isänsä kehotti häntä menemään lääkäriin. Nuori 
mies ajatteli kuitenkin, että hän toipuisi itsekseen. Kun 
päivät kuluivat, haava hänen sääressään paheni ja kipu 
yltyi, mutta vieläkään hän ei suostunut menemään 
lääkäriin apua saadakseen. Myöhään eräänä iltapäivänä 
hän alkoi tuntea itsensä kauttaaltaan sairaaksi. Hän 
huomasi, että hänen säärensä oli todella pahan värinen. 
Samana iltana kuume nousi korkealle ja hän alkoi hou-
railla. Aamuun mennessä hän oli kuollut.

Pyydä oppilaita yhdistämään vertaus kohtaan 
Morm. 2:14–15. Voit halutessasi esittää seuraavia 
 keskustelukysymyksiä:

•	 Keitä	nuori	mies	edustaa?	(Nefiläisiä.)

•	 Ketä	isä	edustaa?	(Mormonia.)

•	 Ketä	lääkäri	edustaa? (Herraa.)

•	 Milloin	nuoren	miehen	tapauksessa	oli	liian	myö-
häistä? (Luultavasti silloin kun kuume nousi kor-
kealle ja hän alkoi hourailla.) Kuinka tämä liittyy 
nefiläisiin?

•	 Mormon	sanoi,	että	”armonaika	oli	[nefiläisiltä]	
ohitse” (Morm. 2:15). Mikä jakeen 14 mukaan oli syy 
siihen, että he olivat ajautuneet tähän tilaan?

Pyydä oppilaita lukemaan presidentti Spencer W. Kim-
ballin lausunto oppilaan kirjan sivulta 360. Auta oppi-
laita näkemään, että Herra on armollinen ja haluaa, että 

me teemme parannuksen, mutta meidän on käännyt-
tävä Hänen puoleensa särkynein sydämin ja murtunein 
mielin. Nefiläiset eivät halunneet tehdä parannusta, 
joten he eivät voineet saada anteeksi. Todista, että me 
voimme saada anteeksiannon siunauksen, jos me nöyr-
rymme Herran edessä.

Morm. 3:17–22; 5:12–14. Mormonin kirja todis
taa Kristuksesta
Pyydä oppilaita pareittain lukemaan Morm. 3:17–22 
ja keskustelemaan siitä. Kun heillä on ollut riittävästi 
aikaa lukea, esitä seuraavat kysymykset ja pyydä oppi-
laita keskustelunsa perusteella vastaamaan niihin:

•	 Kenelle	Mormon	näissä	jakeissa puhuu?

•	 Jakeessa 21	Mormon	ilmaisee	toiveen,	että	tulevat	
lukijat uskoisivat Jeesuksen Kristuksen evankeliu-
miin. Mikä on evankeliumin, Mormonin kirjan ja 
Jeesuksen Kristuksen välinen suhde?

Pyydä oppilaita tarkastelemaan kohtaa Morm. 3:20–22 
ja lukemaan myös Morm. 5:12–14.

•	 Miksi	Mormon	ja	muut	profeetat	kirjoittivat?

•	 Kuinka	Mormonin	kirja	on	auttanut	teitä	uskomaan	
Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin?

•	 Kuinka	Mormonin	kirja	on	vahvistanut	todistustanne	
Jeesuksesta Kristuksesta?

•	 Millä	tavoin	olette	nähneet	Mormonin	kirjan	siunaa-
van muiden ihmisten elämää?

Morm. 4; 6. ”Jumalan tuomiot voittavat jumalat
tomat”
Pyydä oppilaita lukemaan jakeet Morm. 4:5, 10–12.

•	 Mitä	me	voimme	oppia	näistä jakeista?

Kerro oppilaille, että he lukevat kohta nefiläisten vii-
meisen taistelun tuloksista. Tämä taistelu on esimerkki 
Jumalan tuomioista, jotka voittavat jumalattomat. Pyydä 
oppilaita lukemaan vuorotellen jakeet Morm. 6:11–15 
ja laskemaan, kuinka monta nefiläistä tässä taistelussa 
sai surmansa. (Noin 230 000 nefiläissotilasta kuoli. Tuo 
esiin, että monia muitakin kuoli – lamanilaisia soti-
laita ei ole sisällytetty näihin jakeisiin, eikä ole mitään 
mainintaa kummallakaan puolella olleista naisista ja 
lapsista, jotka kuolivat taistelun seurauksena.)
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Kehota yhtä oppilasta lukemaan Morm. 6:16–22. Tai 
lue jakeet itse kehottaen oppilaita ääneti seuraamaan 
lukemista omista kirjoistaan.

Pyydä oppilaita miettimään itsekseen, mikä on saatta-
nut johtaa kokonaisen nefiläisen kansakunnan kukistu-
miseen. Pyydä heitä sitten lukemaan Moroni 8:27 ja OL 
38:39.

•	 Mitä	me	voimme	oppia	nefiläisten	kukistumista	käsit-
televistä kirjoituksista?

Yhteenvetona tästä osiosta voisit näyttää julkaisusta 
Mormonin kirja – DVD-esitykset (varastonumero  
54011 130) esityksen 19, ”Oi te kaunoiset”.

Morm. 5:22–24. Me olemme Jumalan käsissä
Pyydä oppilaita ottamaan esiin vanhin W. Craig  
Zwickin lausunto oppilaan kirjan sivuilta 362–363 
(myös mukana olevan DVD-levyn raidalla A ). Selitä, 
että ennen kuin vanhin Zwick esitti tämän lausunnon, 
hän lainasi seuraavia sanoja kohdasta Morm. 5:23: 
”Ettekö tiedä, että te olette Jumalan käsissä? Ettekö 
tiedä, että hänellä on kaikki valta?”

Pyydä oppilaita katsomaan kämmeniään, kun luet 
vanhin Zwickin lausunnon (tai kun pyytämäsi oppilas 
lukee sen).

Pyydä oppilaita lukemisen päätteeksi mainitsemaan 
neljä avainta, jotka me vanhin Zwickin mukaan tarvit-
semme laskeaksemme kätemme Jumalan käteen ja tun-
teaksemme ”Hänen kannustavan läsnäolonsa nostavan 
meidät korkeuksiin, joihin emme yltäisi yksin”. Kirjoita 
taululle neljä avainta:

Ota	vastaan oppia

Kuuntele

Etsi Henkeä

Rukoile aina

Pyydä oppilaita kirjoittamaan muistiin nämä neljä 
avainta. Kannusta heitä ennen seuraavaa oppituntia 
arvioimaan rauhassa elämäänsä kullakin näistä alueista.

Päätä oppiaihe ilmaisemalla toiveesi, että oppilaat 
noudattavat Mormonin esimerkkiä – että he alistu-
vat olemaan Jumalan kädessä ja pyrkivät tekemään 
Hänen tahtonsa.
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Johdanto
Mormon osoitti viimeisen sanomansa Lehin jälkeläisille 
myöhempinä aikoina (ks. Morm. 7:1). Myös Moroni 
osoitti sanansa myöhempien aikojen ihmisille sanoen: 
”Minä puhun teille ikään kuin olisitte läsnä, ettekä te 
kuitenkaan ole. Mutta katso, Jeesus Kristus on näyttä-
nyt teidät minulle, ja minä tiedän teidän tekemisenne.” 
(Morm. 8:35.) Hän julisti, että Mormonin kirja tulisi 
ihmeellisesti esiin jumalattomuuden aikana, jolloin 
monet maailmassa sanoisivat, että ”ihmeet ovat lakan-
neet” (Morm. 8:26). Kun johdat keskustelua Mormonin 
ja Moronin opetuksista, voit auttaa oppilaita oivalta-
maan, että Mormonin kirja on kirjoitettu heitä varten. 
Oppilaiden usko lisääntyy, kun he lähestyvät ihmeiden 
Jumalaa, josta Mormon ja Moroni todistivat (ks. Morm. 
9:10–15).

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Herra	tarjoaa	pelastuksen	kaikille,	jotka	uskovat	

Häneen ja ottavat vastaan Hänen evankeliuminsa 
(ks. Morm. 7).

•	 Mormonin	kirja	kirjoitettiin	meidän	aikaamme	varten	
(ks. Morm. 8:26–41).

•	 Uskollisille	vuodatetaan	ihmeitä,	merkkejä	ja	ilmoi-
tuksia (ks. Morm. 9:7–27).

•	 Jumala	on	kaikkitietävä,	muuttumaton	Olento	 
(ks. Morm. 9:9–11, 19).

Opetusehdotuksia
Morm. 7. Herra tarjoaa pelastuksen kaikille, 
jotka uskovat Häneen ja ottavat vastaan Hänen 
evankeliuminsa
Pyydä oppilaita kuvittelemaan, että he ovat kuolemai-
sillaan ja että heillä on tilaisuus kirjoittaa viimeinen 
viesti. Anna kullekin heistä paperia ja kehota heitä 
tekemään luettelo asioista, joita he saattaisivat kirjoittaa. 
Kehota heitä muutaman minuutin kuluttua lukemaan 
luettelonsa toisilleen.

Selitä, että luvussa Morm. 7 on viimeinen sanoma, jonka 
Mormon kirjoitti levyihin. (Sinun on kenties tarpeen 
tuoda esiin, että Moroni kirjoitti lukujen Morm. 8–9 sanat. 
Osa Mormonin opetuksista on myöhemmin Moronin 
kirjan luvuissa 7–9, mutta nämä opetukset kultalevyihin 
tallensi Moroni eikä Mormon.)

Luku 49
Mormon 7–9

Neuvo oppilaita lukemaan itsekseen luku Morm. 7 ja etsi-
mään tärkeitä opetuksia, jotka Mormon sisällytti siihen.

Kun oppilaat ovat lukeneet, auta heitä näkemään, 
kuinka Mormonin sanoma on tärkeä heidän elämäs-
sään, esittämällä seuraavia kysymyksiä:

•	 Mitkä	Mormonin	opetuksista	ovat	teidän	mielestänne	
erityisen merkityksellisiä tai sydämeenkäyviä?

•	 Kuinka	se,	että	”tulemme	tuntemaan	isämme”	(ks.	
jae 5), voi vaikuttaa haluumme tehdä parannus ja 
elää evankeliumin mukaan?

•	 Kuinka	se,	että	tiedämme	nousevamme	kuolleista	
seisomaan Kristuksen tuomioistuimen edessä (ks. 
jae 6), voi vaikuttaa haluumme tehdä parannus ja 
elää evankeliumin mukaan?

•	 Mormon	sanoi,	että	meidän	tulee	tarttua	kiinni	
Kristuksen evankeliumiin (ks. jae 8). Mitä se tarkoit-
taa teille?

Morm. 7:8–9. Raamattu ja Mormonin kirja todis
tavat Jeesuksesta Kristuksesta
Mormonin kirja ja Raamattu tukevat toisiaan, ja niillä 
on yhteinen tarkoitus: vahvistaa uskoamme Jeesuk-
seen Kristukseen. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 
presidentti Brigham Youngin lausunto oppilaan kirjan 
sivuilta 365–366. Kehota sitten jotakuta toista oppilasta 
lukemaan Morm. 7:8–9. Selitä, että jakeessa 8 ilmaus 
”tässä aikakirjassa” tarkoittaa Mormonin kirjaa ja ilmaus 
”[aikakirja], joka tulee pakanoille juutalaisilta” tarkoittaa 
Raamattua. Jakeessa 9 sana tämä tarkoittaa Mormonin 
kirjaa ja sana siihen tarkoittaa Raamattua.

•	 Millä	tavoin	Mormonin	kirja	vahvistaa	uskoanne	Raa-
matun opetuksiin? Millä tavoin Raamattu vahvistaa 
uskoanne Mormonin kirjan opetuksiin?

•	 Miksi	olette	kiitollisia	siitä,	että	teillä	on	kumpikin	
aikakirja?

Morm. 8:12–25. Mormonin kirjan vastaanottami
sesta koituu siunauksia
Kehota yhtä oppilasta lukemaan jakeet Morm. 8:12, 17. 
Pyydä sitten oppilaita ottamaan esiin Mormonin kirjan 
johdanto ja lukemaan kuudes kappale, jossa on pro-
feetta Joseph Smithin todistus Mormonin kirjasta.
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•	 Mikä	oli	Joseph	Smithin	arvio	Mormonin	kirjasta,	
vaikka Moroni ilmaisi huolensa siinä olevista mah-
dollisista vajavaisuuksista ja virheistä?

•	 Mitä	siunauksia	profeetta	Joseph	Smith	lupasi	niille,	
jotka ottavat vastaan Mormonin kirjan ja noudattavat 
sen periaatteita?

•	 Mitä	Moroni	sanoi	niiden	saavan,	jotka	ottavat	vas-
taan aikakirjan eivätkä tuomitse sitä?

Lue oppilaiden kanssa Morm. 8:14. Kiinnitä huomiota 
Moronin julistukseen, että aikakirja on ”suuriarvoinen”.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Morm. 8:15, 21–25 
etsien syitä siihen, miksi Mormonin kirja on suuriarvoi-
nen. Kun oppilaat ovat lukeneet, kehota heitä kerto-
maan, mitä he ovat löytäneet. Mahdollisia vastauksia:

 1. Se on ”Herran ikivanhan ja kauan hajallaan olleen 
liittokansan parhaaksi” (jae 15).

 2. Se osoittaa, että Herra muistaa liittonsa Israelin huo-
neen kanssa (ks. jae 21).

 3. Se osoittaa, että ”Herran iankaikkiset tarkoituk-
set etenevät, kunnes kaikki hänen lupauksensa 
 täyttyvät” (jae 22).

 4. Se osoittaa, että Herra täyttää lupaukset, jotka Hän 
antoi kirjan kirjoittajille näiden rukoiltua veljiensä 
hyvinvoinnin puolesta (ks. jakeet 23–25).

Auta oppilaita näkemään, että Mormonin kirjan tutkimi-
nen rukoillen auttaa heitä saamaan vahvemman todis-
tuksen sen suuriarvoisuudesta ja auttaa heitä varmis-
tamaan itselleen Moronin ja Joseph Smithin lupaamat 
siunaukset.

Morm. 8:26–41. Mormonin kirja kirjoitettiin mei
dän aikaamme varten
Kehota oppilaita kuvailemaan jumalattomuutta ylei-
sellä tasolla nykyajan maailmassa. Voisit ehdottaa, että 
he vertaavat kymmentä käskyä tai kirjasen Nuorten 
voimaksi tasovaatimuksia heitä ympäröivään maailmal-
lisuuteen. Kun he ovat esittäneet muutaman kommen-
tin, pyydä heitä lukemaan vuorotellen jakeet Morm. 
8:26–30. Keskustelkaa aina kunkin jakeen lukemisen 
jälkeen luokkana siitä, kuinka jakeessa kuvatut olosuh-
teet ovat näkyvissä nykyään.

Lue Morm. 8:31. Ehdota, että oppilaat alleviivaavat tai 
merkitsevät profetian, että Mormonin kirja tulee esiin 
”aikana, jolloin maan päällä on suurta saastaisuutta”. 
Pyydä heitä etsimään jakeessa mainitut saastaisuudet. 
Lue sitten vanhin Joe J. Christensenin lausunto oppi-
laan kirjan sivuilta 367–368.

•	 Mitä	hengellistä	saastetta	on	meidän	aikanamme	
fyysisen saasteen lisäksi? (Katso oppilaan kirjan 
sivu 368.)

Lue jakeen Morm. 8:35 yhteydessä presidentti Ezra Taft 
Bensonin lausunto oppilaan kirjan sivulta 368. Tämä lau-
sunto on myös mukana olevan DVD-levyn raidalla A .

•	 Kuinka	presidentti	Bensonin	mukaan	Mormonin	kir-
jan kirjoittajat tiesivät, mistä kertomuksista, opetuk-
sista ja tapahtumista olisi meille eniten hyötyä?

•	 Millä	tavoin	tämä	tieto	voi	vaikuttaa	siihen,	kuinka	
tutkitte Mormonin kirjaa?

Morm. 9:7–27. Uskollisille vuodatetaan ihmeitä, 
merkkejä ja ilmoituksia
Voit halutessasi kertoa kokemuksista, jotka osoittavat, 
että Herra on ihmeiden Jumala. Tilanteen mukaan 
kannusta oppilaita kertomaan näkemistään ihmeistä. 
Voit auttaa oppilaita ymmärtämään, että me uskomme 
tänä aikana ihmeiden Jumalaan, kun käyt läpi vanhin 
Dallin H. Oaksin ja vanhin Bruce R. McConkien lausun-
not oppilaan kirjan sivulta 370.

Kirjoita taululle viite Morm. 9:7–8, 19–21, 24–25.

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen nämä jakeet ja 
pohtimaan, mitä ne opettavat ihmeistä. Anna heidän 
kertoa ajatuksistaan.

•	 Miksi	meidän	pitäisi	odottaa	saavamme	ilmoituksia,	
merkkejä ja ihmeitä kirkossa tänä aikana?

•	 Mikä	estää	ihmeitä	tapahtumasta?

Kannusta oppilaita kirjoittamaan päiväkirjoihinsa koke-
mistaan ihmeistä. Ehdota, että he käyvät aika ajoin läpi 
näitä päiväkirjamerkintöjään.

Morm. 9:9–11, 19. Jumala on kaikkitietävä, 
muuttumaton Olento
Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Morm. 9:9–10 ja 
2. Nefi 9:20.
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•	 Miksi	teidän	on	tärkeää	tietää,	että	Jumala	on	kaikki-
tietävä ja muuttumaton?

Selitä oppilaille, että osoittaaksemme elämään ja pelas-
tukseen johtavaa uskoa Jumalaan meillä täytyy olla 
”oikea käsitys Hänen luonteestaan, täydellisyydestään 
ja ominaisuuksistaan” (Lectures on Faith, 1985, s. 38, 
kursivointi alkuperäisessä). Ohjaa oppilaiden huomio 
Moronin varoitukseen, että jotkut ihmiset ovat kuvitel-
leet itselleen jumalan, joka vaihtelee (ks. Morm. 9:10).

•	 Kuinka	tieto	siitä,	että	Jumala	on	muuttumaton,	aut-
taa teitä?

Käy oppilaiden kanssa läpi vanhin Neal A. Maxwellin 
lausunto, joka on oppilaan kirjan sivulla 370.

•	 Miksi	vanhin	Maxwellin	mukaan	on	tärkeää	tietää,	
että Jumala on kaikkitietävä?

•	 Kuinka	me	voimme	vahvistaa	uskoamme	Jumalan	
muuttumattomuuteen ja täydellisyyteen?

Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet:

Morm.	9:9–11

1. Nefi	10:18–19

2. Nefi	27:23

Morm.	9:19

Moroni	10:19

OL	20:10–12

Kehota oppilaita tutkimaan yhtä tai useampaa näistä 
kohdista ja etsimään periaatteita, jotka liittyvät Jumalan 
muuttumattomuuteen. Voit halutessasi kannustaa heitä 
luomaan pyhien kirjoitusten viiteketjun näistä jakeista 
(tietoa pyhien kirjoitusten viiteketjuista on oppilaan 
kirjan sivulla 371).

•	 Kuinka	nämä	pyhien	kirjoitusten	kohdat	auttavat	
vahvistamaan luottamustanne taivaalliseen Isään?

Selitä, että sen lisäksi että Jumala on kaikkitietävä ja 
muuttumaton, Hän iloitsee siunatessaan meitä ja palki-
tessaan uskollisuutemme.

•	 Mitä	se,	että	Jumala	on	muuttumaton	ja	että	Hän	
antoi näkyjä, siunauksia ja ilmoituksia lapsilleen 
muinoin, merkitsee meille tänä aikana?

Todista luottamuksesta, joka tulee siitä, että ymmär-
tää Jumalan olevan muuttumaton. Kannusta oppilaita 
todistamaan Jumalan luonteesta perheensä jäsenille tai 
ystäville, joilla voi olla vaikeuksia saada oikeaa ymmär-
rystä siitä, millainen Jumala on.
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Johdanto
Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin 
koorumista on sanonut, että Jeredin veljen kokemus 
Vapahtajan kanssa ”on suurimpia hetkiä muistiin merki-
tyssä historiassa, epäilemättä suurimpia hetkiä muistiin 
merkityssä uskonnossa. Se vakiinnutti Jeredin veljen 
aseman yhtenä kaikkien aikojen suurimmista Juma-
lan profeetoista.” (Christ and the New Covenant: The 
Messianic Message of the Book of Mormon, 1997, s. 17.) 
Nämä Eterin kirjan luvut kertovat yksityiskohtaisesti 
siunauksista, joita varhainen jerediläinen yhdyskunta 
sai Jeredin veljen uskon ja rukousten ansiosta. Kun 
oppilaat tutkivat lukuja Et. 1–5 ja keskustelevat niistä, 
he voivat arvioida omia rukouksiaan ja odottaa siu-
nauksia, joita tulee, kun osoittaa uskoa Herraan. Tämä 
Mormonin kirjan lukuosio päättyy näkemykseen Mor-
monin kirjan esiintulosta ja todistajista, jotka valittiin 
todistamaan siitä.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Uskollisten	rukoukset	voivat	tuoda	jumalallista	joh-

datusta ja vapautuksen (ks. Et. 1:34–43; 2:5–25).

•	 Herra	vaatii	meitä	tekemään	kaiken	voitavamme	
ongelmiemme ratkaisemiseksi (ks. Et. 2:16–25; 
3:1–5).

•	 Suuri	usko	voi	johdattaa	meidät	Herran	kasvojen	
eteen (ks. Et. 3–4).

•	 Herra	nimesi	kolme	todistajaa	todistamaan	Mormo-
nin kirjasta (ks. Et. 5).

Opetusehdotuksia
Et. 1:34–43; 2:5–25. Uskollisten rukoukset voivat 
tuoda jumalallista johdatusta ja vapautuksen
Kirjoita ennen oppituntia taululle seuraavaa:

Miksi	Herra	vastasi	Jeredin	veljen	rukouksiin?

Mitä	tarkoittaa	olla	”Herran	suuresti suosima”?

Vastauksena	Jeredin	pyyntöihin	Jeredin	veli	huusi	
Herran	puoleen.	Miten	se,	että	huutaa	Herran	puoleen,	
mahdollisesti	eroaa	siitä,	että	pitää	rukouksen?

Luku 50
Eter 1–5

Kehota oppilaita kertomaan haastavista tilanteista, 
joissa he ovat saaneet apua rukoilemalla vilpittömästi. 
Kiitä heitä siitä, mitä he ovat kertoneet, ja selitä, että 
tänään he tutkivat samankaltaista tapausta Jeredin vel-
jen elämässä.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Et. 1:33. Pyydä sitten 
jotakuta toista oppilasta kuvailemaan lyhyesti, mitä 
Babylonin tornilla tapahtui.

•	 Mikä	olisi	ollut	suurin	huolenne,	jos	olisitte	olleet	
paikalla ihmisten hajottamisen ja kielten sekoittami-
sen aikaan?

Kirjoita taululle viite Et. 1:34–43. Pyydä oppilaita luke-
maan kyseiset jakeet itsekseen ja etsimään vastauksia 
kolmeen taululla olevaan kysymykseen. Kun he ovat 
lukeneet, pyydä heitä kertomaan vastauksensa.

Voit auttaa oppilaita soveltamaan näitä periaatteita 
elämäänsä, kun kehotat heitä tekemään oppilaan kirjan 
sivulla 379 ehdotetuista tehtävistä jälkimmäisen. Voit 
halutessasi esittää tämän harjoituksen aikana seuraavia 
kysymyksiä:

•	 Kuinka	me	voimme	parantaa	rukouksiamme?

•	 Kuinka	kuuliaisuutemme	Jumalalle	vaikuttaa	
rukouksiimme? Kuinka tottelemattomuus vaikuttaisi 
 rukouksiimme?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Et. 2:14 ja ensimmäinen 
virke jakeesta 15.

•	 Mitä	pahaa	Jeredin	veli	oli tehnyt?

•	 Mitä	me	voimme	oppia	näistä jakeista?

•	 Miksi	Jumala	haluaa,	että	me	lähestymme	Häntä	
usein rukouksessa?

Kirjoita taululle sana nuhdella. Lue OL 95:1 ja pyydä 
oppilaita panemaan merkille syitä, miksi Herra nuhte-
lee tai kurittaa meitä. Auta oppilaita ymmärtämään, että 
Jumala nuhtelee meitä, koska Hän rakastaa meitä. Voit 
myös kehottaa oppilaita lukemaan kahdentoista apos-
tolin koorumin jäsenten vanhin Jeffrey R. Hollandin ja 
vanhin Neal A. Maxwellin lausunnot oppilaan kirjan 
sivulta 374. Todista rukouksen voimasta ja siunauksista, 
joita voimme saada, kun rukoilemme.
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Et. 2:16–25; 3:1–5. Herra vaatii meitä tekemään 
kaiken voitavamme ongelmiemme ratkaisemi
seksi
Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Et. 2:18–19. Kehota 
heitä panemaan merkille kolme ongelmaa, jotka Jere-
din veli esitti Herralle.

•	 Mitkä	nuo	kolme	ongelmaa	olivat?	(Laivoissa	ei	olisi	
valoa, ihmiset eivät osaisi ohjata laivoja ja ihmisiltä 
loppuisi laivoissa hengitysilma.)

Selitä, että taivaallinen Isämme vastaa rukouksiin 
monin eri tavoin. Kehota sitten yhtä oppilasta luke-
maan Et. 2:20.

•	 Kuinka	Herra	vastasi	kysymykseen	siitä,	ettei	lai-
voissa ollut riittävästi ilmaa?

Pyydä jotakuta toista oppilasta lukemaan Et. 2:22–25.

•	 Mitä	Jeredin	veli	oppi	laivojen	ohjaamisesta?	(Ihmis-
ten ei tarvinnut huolehtia laivojen ohjaamisesta. 
Herra johdattaisi laivat meren yli lähettämällä tuulen 
ja vuorenkorkuisia aaltoja. Ks. myös Et. 6:4–8.)

•	 Mitä	Herra	sanoi	valojen	saamisesta	laivoihin?

•	 Mitä	me	voimme	oppia	Herran	kehotuksesta,	että	
Jeredin veljen tulisi keksiä ratkaisu tähän ongelmaan? 
(Mahdollisia vastauksia: Herra odottaa meidän käyt-
tävän tahdonvapauttamme, älyämme ja uskoamme, 
Hän antaa osan vastuusta meidän harteillemme, 
joskus Hän haluaa meidän keksivän itse omat suun-
nitelmamme ja antaa meidän näin kehittyä.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan luokalle Et. 3:1–5.

•	 Mitä	Jeredin	veli	teki	tuodakseen	valoa	laivoihin?

Kun oppilaat keskustelevat tästä kysymyksestä, he 
saattavat ehdottaa seuraavia vastauksia: Jeredin veli 
tutki ongelmaa. Hän löysi ratkaisun. Hän valmisti kivet, 
mutta ei saanut niitä hehkumaan – siihen hän tarvitsi 
Herran apua. Sitten hän palasi Herran luo saadakseen 
vahvistuksen suunnitelmalleen.

Kehota oppilaita tarkastelemaan presidentti Harold B. 
Leen lausuntoa oppilaan kirjan sivulla 375.

•	 Millä	tavoin	voitte	soveltaa	tätä	neuvoa	elämäänne?

Et. 3–4. Suuri usko voi johdattaa meidät Herran 
kasvojen eteen
Lukekaa luokkana Et. 3:6–14 siten, että pyydät oppilaita 
lukemaan vuorotellen jakeen tai kaksi.

•	 Jeredin	veljen	usko	toi	hänet	Herran	kasvojen	eteen.	
Mikä samankaltainen etuoikeus luvataan meille koh-
dassa Et. 4:7?

Tee taululle seuraava taulukko:

Mitä	Jeredin	veli	teki? Mitä	meidän	pitäisi	
tehdä?

Pyydä puolta luokkaa lukemaan Et. 3:4–26 ja ottamaan 
selville, mitä sellaista Jeredin veli teki, minkä johdosta 
hän kykeni näkemään Vapahtajan. Pyydä heitä myös 
pohtimaan, mitä kaikkea hän lukujen Et. 1–2 mukaan 
teki. Pyydä toista puolta luokkaa lukemaan Et. 4:4–19 
ja ottamaan selville, mitä Moroni neuvoi meitä teke-
mään epäuskon verhon repäisemiseksi (ks. jae 15). 
Ilmaus ”epäuskon verho” kuvaa sitä, kuinka epäusko 
voi erottaa meidät Jumalasta.

Riittävän ajan kuluttua kysy oppilailta, mitä he ovat 
löytäneet. Kirjoita heidän vastauksensa taululle.

•	 Mitä	samankaltaisuuksia	huomaatte	näissä	kahdessa	
luettelossa?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Alma 19:6.

•	 Kuinka	”epäuskon	verho”	väistyi	Lamonin	mielestä?	
(Lisää oppilaiden vastaukset taululla olevaan tauluk-
koon oikealle puolelle.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan OL 67:10.

•	 Mitä	muita	neuvoja	Herra	on	antanut	auttaakseen	
meitä repäisemään epäuskon verhon? (Lisää oppilai-
den vastaukset taululla olevaan taulukkoon oikealle 
puolelle.)

Kehota oppilaita pohtimaan, kuinka taululla olevat 
neuvot voisivat auttaa heitä pääsemään lähemmäksi 
Herraa. Voit halutessasi pyytää heitä kirjoittamaan aja-
tuksensa muistiin.
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Todista siitä, kuinka me näemme Herran suunnitelman 
elämäämme varten koko ajan paremmin, kun osoi-
tamme uskoa Häneen. Herra on luvannut, että jos me 
elämme vanhurskaasti, osoitamme uskoa Häneen ja 
pidämme liittomme, niin tulee päivä, jolloin voimme 
nähdä Hänet ja elää Hänen kasvojensa edessä.

Pyydä oppilaita tutkimaan kohtaa Et. 3:6–15 joko itsek-
seen tai parin kanssa. Pyydä heitä tekemään luettelo 
evankeliumin totuuksista, jotka Jeredin veli joko oppi 
tai joille hän sai vahvistuksen kokemuksestaan Herran 
kasvojen edessä. He haluavat kenties merkitä nämä 
totuudet pyhiin kirjoituksiinsa. Riittävän ajan kuluttua 
kehota oppilaita kertomaan, mitä he ovat löytäneet. 
Voit halutessasi kirjata taululle heidän kommenttinsa.

Mahdollisia vastauksia:

Herra	on	pukeutuva	lihaan	ja	vereen	( jakeet	6, 9).

Herra	lunastaa	meidät	lankeemuksesta	( jae 13).

Jeesus	Kristus	oli	valmistettu	maailman	perustami-
sesta	asti	( jae 14).

Iankaikkinen	elämä	saavutetaan	Vapahtajan	kautta	
( jae 14).

Jeesus	on	Isä	ja	Poika	( jae 14).

Uskollisista	tulee	Kristuksen	poikia	ja	tyttäriä	
( jae 14).

Kukaan	ei	ollut	ikinä	nähnyt	Herraa	sillä	tavoin	kuin	
Jeredin	veli	näki	Hänet	( jae 15).

Jumala	on	luonut	ihmisen	kuvakseen	( jae 15).

Jos oppilailla on kysymyksiä jakeesta 14, voisit ohjata 
heidät katsomaan kohtaa Moosia 15:1–7 koskevia 
tietoja oppilaan kirjan sivulta 155. Jos oppilailla on 
kysymyksiä jakeesta 15, voit halutessasi pyytää heitä 
tutustumaan vanhin Jeffrey R. Hollandin lausuntoon 
oppilaan kirjan sivuilla 376–377.

•	 Kuinka	kertomus	Jeredin	veljestä	voi	auttaa	meitä	
saamaan vahvemman todistuksen?

Et. 5. Herra nimesi kolme todistajaa todistamaan 
Mormonin kirjasta
Pyydä oppilaita lukemaan Et. 5:2–4, OL 5:11–15 
ja OL 17:1–6 sekä merkitsemään ne keskinäisin 
 rinnakkaisviittein.

•	 Mitkä	ovat	Mormonin	kirjan	kolmen	silminnäki-
jän nimet?

Kehota oppilaita ottamaan esiin Mormonin kirjan alku-
sivut. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan kolmen silminnä-
kijän todistus.

Lue profeetta Joseph Smithin seuraava lausunto, jonka 
hän antoi isälleen ja äidilleen pian kolmen silminnäki-
jän kanssa saamansa kokemuksen jälkeen:

”Isä, äiti! – – ette tiedä, kuinka onnellinen olen. 
Herra on antanut näyttää levyt kolmelle muulle 
minun lisäkseni. He ovat myös nähneet enkelin, 
ja heidän pitää todistaa, että se, mitä minä olen 
sanonut, on totta, sillä he tietävät omakohtaisesti, 
että minä en kuljeskele ympäriinsä pettämässä 
ihmisiä. Ja minusta tuntuu kuin minulta olisi otettu 
kauhea kuorma, joka oli miltei liian raskas kannet-
tavakseni. Mutta heidän pitää nyt todistaa osaltaan, 
ja sieluani ilahduttaa, ettei minun enää tarvitse olla 
aivan yksin maailmassa.” (Kirkon presidenttien 
opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 131.)

•	 Miksiköhän	kokemus	kolmen	silminnäkijän	kanssa	
teki profeetta Josephin niin onnelliseksi?

Kehota oppilaita lukemaan Et. 5:2–4 ja merkitsemään 
Mormonin kirjan neljä eri todistajaa. (Katso näkemyksiä 
näistä todistajista oppilaan kirjan sivuilta 377–378.)

Pyydä oppilaita lukemaan vanhin Dallin H. Oaksin 
lausunto oppilaan kirjan sivulta 378. Tämä lausunto on 
myös mukana olevan DVD-levyn raidalla A .

•	 Millä	tavoin	te	voitte	olla	Mormonin	kirjan	todistajia?

•	 Millä	tavoin	teidän	todistuksenne	Mormonin	kirjasta	
voi vaikuttaa muihin ihmisiin?

Päätä oppitunti omaan todistukseesi Mormonin kirjasta.
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Johdanto
Luvuissa Et. 6–10 Moroni esittää yhteenvedon monesta 
jerediläisten sukupolvesta. Tämä nopea katsaus osoit-
taa vanhurskauden ja jumalattomuuden seuraukset. 
Moronin havainnot ja varoitukset voivat auttaa meitä 
välttämään jerediläisten kokemat karikot. Herra kutsui 
jerediläisiä yhä uudelleen parannukseen ja tulemaan 
luokseen, ja Hän kutsuu edelleen meitä tekemään 
samoin, jotta Hän voi suoda meille rauhaa ja onnea.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Kun	me	luotamme	Herraan	ja	teemme	Hänen	tah-

tonsa, Hän ohjaa kulkuamme (ks. Et. 6:1–12).

•	 Profeetat	tuomitsevat	jumalattomuuden	ja	varoittavat	
vaarasta (ks. Et. 7:23–27; 9:28–31).

•	 Salaliitot	pyrkivät	tuhoamaan	kansakuntia	ja	kumoa-
maan vapauden (ks. Et. 8; 9:26–27; 10:33).

Opetusehdotuksia
Et. 6:1–12. Kun me luotamme Herraan ja 
teemme Hänen tahtonsa, Hän ohjaa kulkuamme
Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Et. 6:1–12 ja 
panemaan merkille, mitä yhtäläisyyksiä on jerediläisten 
matkassa luvattuun maahan ja meidän matkassamme 
kuolevaisuuden halki kohti selestistä valtakuntaa. 
Ehdota, että he tekevät luettelon näiden jakeiden 
sellaisista sanoista ja ilmauksista, joita voidaan soveltaa 
meidän elämäämme. He voisivat esimerkiksi ajatella 
sitä, kuinka tuulen puhaltamista luvattua maata kohti 
voitaisiin verrata Jumalan vaikutukseen heidän elämäs-
sään. He voisivat myös miettiä, mitä yhtäläisyyksiä he 
löytävät kiviin, matkaa varten varastoituun ruokaan, 
meren syvyyksiin, laivoihin ja itse jerediläisiin.

Kun oppilailla on ollut aikaa tutkia ja pohtia, pyydä 
heitä kokoontumaan pienryhmiin kertomaan toisilleen, 
mitä he ovat löytäneet. Pyydä sitten kutakin ryhmää 
valitsemaan joku, joka kertoo ryhmän ajatuksista koko 
luokalle. Kehota oppilaita kertomaan, mitä muita 
oppeja tai periaatteita heille tulee mieleen keskustelun 
edetessä. Ehdota, että oppilaat tekevät muistiinpanoja 
kunkin ryhmän esityksestä.

•	 Mitä	periaatteita	me	voimme	oppia	jerediläisten	
kokemuksista?

Luku 51
Eter 6–10

•	 Millä	tavoin	nämä	periaatteet	voivat	auttaa	meitä	
saamaan enemmän Jumalan ohjausta elämäämme?

Et. 6:9. ”He lauloivat ylistystä Herralle”
Anna oppilaille aikaa lukea itsekseen Et. 6:9 ja 1. Nefi 
18:9.

•	 Mikä	ero	näissä	kahdessa	jakeessa	kuvatulla	laulami-
sella on? (Katso, miten muutenkin näitä kahta kohtaa 
on vertailtu oppilaan kirjan sivulla 380.)

•	 Mitä	hyötyä	koituu	meille	itsellemme	ja	muille	siitä,	
että me laulamme ylistystä Herralle?

Et. 6:12. ”He – – vuodattivat ilon kyyneleitä 
Herran – – lempeiden [armotekojen] paljouden 
tähden”
Lue oppilaiden kanssa Et. 6:12.

•	 Mitä	sana	armoteko merkitsee teille?

Voisit tämän keskustelun kuluessa kehottaa oppilaita 
lukemaan kohdan ”Armo” julkaisun Lujana uskossa 
sivuilta 11–12.

•	 Kuinka	sana	lempeä täydentää sanan armoteko 
 merkitystä?

•	 Miten	sana	paljous lisää ymmärrystämme 
tästä jakeesta?

•	 Mitä	ihmiset	tekivät	saavuttuaan	luvattuun	maa-
han? Millä tavoin me voimme noudattaa heidän 
 esimerkkiään?

Anna oppilaille aikaa ajatella Herran lempeiden armo-
tekojen paljoutta omassa elämässään. Riittävän ajan 
kuluttua kehota muutamia heistä kertomaan esimerkkejä.

Et. 6:17. ”Heitä opetettiin vaeltamaan nöyrästi 
Herran edessä”
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Et. 6:17.

Pyydä oppilaita mainitsemaan, mitkä muiden ihmisten 
teot ja asenteet, joita he ovat nähneet, osoittavat nöyrää 
vaeltamista Herran edessä. Voit halutessasi tehdä tau-
lulle luettelon oppilaiden ehdotuksista.

•	 Miksi	meidän	pitää	vaeltaa	nöyrästi	Herran	edessä,	
jotta meitä opetettaisiin korkeudesta?
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•	 Kuinka	meistä	voi	tulla	nöyrempiä?	Kuinka	se,	että	
muistamme suhteemme Herraan, auttaa meitä ole-
maan nöyriä?

•	 Mitä	haasteita	me	kohtaamme	pyrkiessämme	olemaan	
nöyriä? Kuinka me voimme voittaa nämä haasteet?

Et. 7:23–27; 9:28–31. Profeetat tuomitsevat juma
lattomuuden ja varoittavat vaarasta
Anna oppilaille aikaa lukea itsekseen Et. 7:23–27 
ja 9:28–31. Pyydä heitä panemaan merkille näiden 
kahden kohdan samankaltaisuuksia ja eroavuuksia. 
Keskustelkaa seuraavista kysymyksistä:

•	 Mikä	saattaisi	johtaa	ihmisen	hyväksymään	tai	torju-
maan profeetan varoitukset?

•	 Mitä	varoituksia	me	olemme	saaneet	elävältä	
 profeetaltamme?

•	 Mainitkaa	esimerkkejä	ihmisistä,	jotka	ovat	saaneet	
siunauksia sen vuoksi, että he ovat noudattaneet 
profeetan varoituksia. (Kannusta oppilaita kertomaan 
esimerkkejä joko omasta tai tuntemiensa ihmisten 
elämästä.)

Et. 8; 9:26–27; 10:33. Salaliitot pyrkivät tuhoa
maan kansakuntia ja kumoamaan vapauden
Pyydä oppilaita joko itsekseen tai luokkana tarkaste-
lemaan kohtaa Hel. 6:18–40 koskevia tietoja oppilaan 
kirjan sivuilta 278–279. Kyseisessä kohdassa annetaan 
lyhyt selvitys salaliitoista.

Selitä, että kun profeetta Moroni teki yhteenvetoa 
jerediläisten historiasta, hän varoitti nykyajan lukijoita 
salaliittojen vaaroista. Pyydä oppilaita lukemaan luvun 
Et. 8 tiivistelmä. Keskustelkaa sitten kohdan Et. 8:20–26 
perusteella seuraavista kysymyksistä:

•	 Moroni	sanoi,	että	salaliitot	tuhosivat	jerediläisen	
sivilisaation ja nefiläisen sivilisaation (ks. jakeet 20–
21). Miksi arvelette salaliittojen olevan niin tuhoisia?

•	 Kuinka	ihmiset	tai	kansakunnat	saattavat	tukea	sala-
liittoja? (Ks. jae 22.)

•	 Mistähän	syystä	Moroni	kirjoitti	salaliittojen	kauhis-
tuttavista seurauksista? (Ks. jakeet 23–26.)

•	 Millä	tavoin	salaliitot	ovat	väärennös	todellisista	
liitoista Jumalan kanssa?

Pyydä oppilaita lukemaan jakeet Et. 9:26–27 ja 10:33.

•	 Mistähän	syystä	vanhurskauden	aikakausienkin	
jälkeen jerediläinen sivilisaatio yhä uudelleen lankesi 
salaliittojen ansaan?

•	 Mitä	sellaisia	henkilökohtaisia	ominaisuuksia	me	
voimme kehittää, jotka auttavat meitä vastustamaan 
salaliittoja? (Oppilaiden mahdollisia vastauksia: 
henkilökohtainen nuhteettomuus, rakkaus Herraa 
kohtaan ja rakkaus Herran käskyjä kohtaan.)

Pyydä oppilaita lukemaan Hel. 6:37 ja 3. Nefi 5:4–6.

•	 Mikä	on	paras	tapa	puhdistaa	yhteisö	salaliitoista?

Et. 10. Johtajat voivat vaikuttaa yhteiskuntien 
jumalattomuuteen tai vanhurskauteen
Selitä, että luvussa Et. 10 Moroni esittää yhteenvedon 
useista sukupolvista vain 34 jakeessa. Toiset kuninkaat 
olivat vanhurskaita ja johtivat kansan vaurauteen ja 
rauhaan. Toiset olivat jumalattomia ja johtivat kansan 
kurjuuteen. Kuninkaan vaihtuessa yhteiskunta ei toden-
näköisesti muuttunut heti vanhurskaasta jumalatto-
maksi tai jumalattomasta vanhurskaaksi. Pikemminkin 
on todennäköistä, että muutos tapahtui vähitellen.

Käytä seuraavaa havaintoesitystä havainnollistaaksesi tätä 
asiaa. Voit halutessasi harjoitella tätä ennen oppituntia.

Ota esille kirkas lasi, joka on puolillaan puhdasta vettä.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Et. 10:5. Lisää sitten 
veteen pisara jotakin tummaa elintarvikeväriä.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Et. 10:9–11. Lisää sitten 
veteen toinen pisara elintarvikeväriä.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Et. 10:13. Lisää sitten 
taas pisara elintarvikeväriä.

Tuo esiin, että aivan kuten yhteiskunnat, joiden johtajat 
ovat jumalattomia, voivat vähitellen tulla jumalatto-
miksi, yhteiskunnat, joiden johtajat ovat vanhurskaita, 
voivat vähitellen tulla vanhurskaammiksi. Pyydä yhtä 
oppilasta lukemaan Et. 10:16. Lisää sitten värjäytynee-
seen veteen vähän valkaisuainetta. Tee samoin, kun 
luette jakeen 17 ja sitten jakeet 18–19. (Lopuksi veden 
pitäisi olla taas puhdasta.)
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•	 Mitä	periaatteita	me	voimme	oppia	tästä	havainto
esityksestä? Kuinka nämä periaatteet soveltuvat 
jerediläisiin? Millä tavoin ne soveltuvat nykyajan 
 yhteiskuntiin?

•	 Millaiset	vaikutteet	yhteiskunnassamme	voivat	tehdä	
elämästämme epäpuhtaan? Mitä me voimme tehdä 
pitääksemme elämämme puhtaana?

Päätä oppitunti tähdentämällä, että kun me elämme 
vanhurskaasti, me voimme olla onnellisia missä tahansa 
olosuhteissa.
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Johdanto
Kun Moroni lyhensi viimeisiä jerediläisten aikakir-
joja, hän keskeytti historiallisen kertomuksen. Hän 
oli ottanut mukaan monia kertomuksia siitä, kuinka 
jerediläiset hylkäsivät profeettojensa sanoman uskosta. 
Hän oli nähnyt samaa jumalattomuutta oman kansansa 
nefiläisten keskuudessa, kun hän ja hänen isänsä olivat 
saarnanneet evankeliumia. Koska hän tiesi, että saman-
laiset olosuhteet vallitsisivat meidän aikanamme, hän 
otti mukaan Eterin opetukset uskosta sekä monia omia 
opetuksiaan.

Kun oppilaat lukevat luvut Et. 11–15 ja keskustelevat 
niistä, he voivat oppia, kuinka he voivat soveltaa Eterin 
ja Moronin opetuksia elämäänsä. Voit auttaa heitä 
näkemään, että usko Kristukseen auttaa heitä elämään 
vakaasti omistautuneina Jumalalle. Luokkasi tulee myös 
ymmärtää, että usko Kristukseen johtaa ihmeisiin ja 
ilmoituksiin ja auttaa meitä kääntämään heikkouden 
vahvuudeksi.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Usko	ja	toivo	ovat	ankkurina	sielullemme	ja	tekevät	

meistä varmoja ja lujia (ks. Et. 12:1–4).

•	 Ihmeitä	edeltää	suuri	usko	(ks.	Et.	12:5–22).

•	 Herra	kääntää	heikkoutemme	vahvuudeksi,	kun	me	
nöyrrymme ja uskomme Häneen (ks. Et. 12:23–41).

•	 UusiJerusalem	rakennetaan	Amerikan	mantereelle	
(ks. Et. 13:2–12).

Opetusehdotuksia
Et. 11–12. Johdanto oppiaiheen aiheisiin
Pyydä etukäteen yhtä oppilasta valmistamaan esi-
tys, joka perustuu oppilaan kirjan luvun 52 johdan-
toon sekä luvun Et. 11 selitykseen oppilaan kirjan 
sivulla 386. Pyydä oppilasta pitämään tämä esitys 
oppitunnin alussa.

Tuo luokkaan siemenpussi. Kysy oppilailta, muis-
tavatko he, kuka Mormonin kirjan profeetta käytti 
siementä havaintoesityksenä opettaakseen erään hen-
gellisen periaatteen. Kun oppilaat muistavat, että Alma 
käytti siementä opettaakseen Jumalan sanaa ja uskoa 
koskevia asioita (ks. luku 30 tässä kirjassa), pyydä heitä 
muistelemaan Alman määritelmää uskosta (ks. Alma 
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32:21   ). Kehota oppilaita etsimään luvusta Et. 12 
neuvo, joka voi auttaa heitä vahvistumaan uskossa.

Et. 12:1–4. Usko ja toivo ovat ankkurina sielul
lemme ja tekevät meistä varmoja ja lujia
Näytä kuvaa ankkurista 
(tai piirrä taululle ankkuri). 
Pyydä oppilaita kertomaan, 
mikä on ankkurin tarkoitus. 
Neuvo heitä ottamaan esiin 
Et. 12:4.

•	 Mitä	tässä	jakeessa	
pidetään ihmisten sielun 
ankkurina?

•	 Miksi	me	tarvitsemme	sielullemme ankkurin?

Selitä, että jakeissa 3–4 kerrotaan uskon tuloksista. Tee 
taululle seuraava kaavio, mutta jätä nuolien oikealla 
puolella olevat ruudut tyhjiksi. Pyydä oppilaita täyden-
tämään kaavio jakeista 3–4 löytämiensä periaatteiden 
perusteella. Mahdollisia vastauksia on alla.

➚
parannukseen

➚
kaiken	toteutumiseen

Usko johtaa ➙ toivoon

➘
hyviin tekoihin

➘
Jumalan	kirkastamiseen

Kysy oppilailta, kuinka usko johtaa kuhunkin peri-
aatteeseen tai toimintaan, jotka on nyt lueteltu nuo-
lien oikealla puolella. Keskustelkaa lyhyesti kusta-
kin aiheesta.

•	 Kuinka	usko	Kristukseen	antaa	teille	toivoa	ja	on	
ankkurina sielullenne?

Et. 12:5–22. Ihmeitä edeltää suuri usko
Kehota yhtä oppilasta lukemaan Et. 12:6   .
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Kirjoita taululle: Miten uskoa koetellaan? Kehota yhtä 
tai kahta oppilasta mainitsemaan lyhyesti esimerkkejä 
siitä, miten heidän tai jonkun heidän tuttunsa uskoa 
on koeteltu.

Pyydä oppilaita kuuntelemaan seuraavia lausuntoja ja 
etsimään periaatteita, jotka liittyvät uskon koettelemi-
seen. Presidentti James E. Faustin lausunto on myös 
mukana olevan DVD-levyn raidalla A .

”Yksikään ihminen ei voi saavuttaa pelastusta 
ilman että hänen uskoaan ja kuuliaisuuttaan 
iankaikkisen totuuden periaatteille koetellaan 
läpikotaisin. Nämä periaatteet on annettu alusta 
asti ihmiskunnan pelastukseksi ja korotukseksi.” 
( Joseph Fielding Smith, Answers to Gospel Ques-
tions, toim. Joseph Fielding Smith jr., 5 osaa, 
1957–1966, osa 4, s. 150.)

”Kaikkien on kuljettava metallinsulattajan tulen 
läpi, ja se, mikä elämässämme on merkitykse-
töntä ja epäolennaista, voi sulaa pois kuin kuona 
ja jättää uskomme valoisaksi, ehyeksi ja lujaksi. 
Jokainen tuntuu saavan osakseen yllin kyllin 
tuskaa, murhetta ja usein musertavaa surua, myös 
ne, jotka vilpittömästi pyrkivät tekemään oikein 
ja olemaan uskollisia. Se kuitenkin kuuluu puh-
distamiseen, jotta tulisimme tuntemaan Jumalan.” 
(Ks. James E. Faust artikkelissa ”Uskoa joka aske-
leella – suuri pioneerivaellus”, Valkeus, heinäkuu 
1997, s. 63.)

Selitä, että joskus uskoamme koetellaan vaikeuk-
sien muodossa. Se ei ole kuitenkaan ainoa tapa, jolla 
uskoamme koetellaan. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 
vanhin Richard G. Scottin lausunto oppilaan kirjan 
sivulta 376. Tämä lausunto on myös mukana olevan 
DVD-levyn raidalla B .

•	 Kuinka	vanhin	Scott	määritteli	uskon	koetuksen?

Kohdassa Et. 12:6–22 viitataan pyhien kirjoitusten 
kertomuksiin siunauksista, joita ihmiset ovat saaneet 
kestettyään uskonsa koettelemisen. Tee taululle seu-
raava taulukko:

Ketkä	maini-
taan?

Kuinka	he	
osoittivat	
uskoa?

Mitä	siunauk-
sia	he	saivat?

Jaa luokka pareiksi tai pienryhmiin. Neuvo kutakin 
paria tai ryhmää kopioimaan taulukko paperille. Pyydä 
heitä lukemaan Et. 12:6–22 ja kirjoittamaan vastaukset 
taulukossa oleviin kysymyksiin.

Kun oppilaat ovat ehtineet tehdä tehtävän, pyydä heitä 
pohtimaan jakeessa 19 mainittua siunausta.

•	 Kuinka	tämä	siunaus	voisi	olla	esimerkki	siitä,	mitä	
kaikki uskolliset saavat lopussa kokea?

•	 Millä	tavoin	uskosta	koituvat	siunaukset	valmistavat	
meitä astumaan Herran eteen?

Selitä, että apostoli Pietari antoi arvokkaita näkemyksiä 
uskomme koettelemisesta. Kehota oppilaita panemaan 
merkille nuo näkemykset, kun yksi oppilas lukee 
1. Piet. 4:12–13.

•	 Pietari	sanoi,	ettei	meidän	pitäisi	pitää	outona	sitä,	
että koetuksia tulee. Kuinka tämä periaate voi auttaa 
meitä kestämään koetuksia? (Voit halutessasi tuoda 
esiin, että me kestämme koetuksia paremmin, kun 
tiedämme, että ne ovat osa elämää.)

Todista siitä, että Herra pitää lupauksensa ja palkitsee 
meidät, kun me kestämme uskomme koetukset.

Et. 12:23–41. Herra kääntää heikkoutemme 
vahvuudeksi, kun me nöyrrymme ja uskomme 
Häneen
Kehota yhtä oppilasta tulemaan luokan eteen ja teke-
mään 10 punnerrusta.

•	 Mitä	tapahtuu,	jos	[oppilaan	nimi]	jatkaa	tämän	har-
joituksen tekemistä säännöllisesti?

•	 Miksi	lihakset	vahvistuvat	niitä	harjoittamalla?

•	 Mihin	hengellisiin	asioihin	fyysistä	harjoittelua	voi-
daan verrata?
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Selitä, että luku Et. 12 auttaa meitä ymmärtämään, 
kuinka kuolevaisuuden heikkouden voi voittaa Herran 
voimalla. Kehota oppilaita tutkimaan kohtaa Et. 12:23–
25 ja panemaan merkille, minkä heikkouden Moroni 
havaitsi kokoamassaan aikakirjassa. Pyydä oppilaita 
kertomaan, mitä he löytävät.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Et. 12:27   . Tässä 
jakeessa on lupaus, että Herran armo riittää meille 
auttaen meitä voittamaan heikkoutemme (voit halutes-
sasi viitata kohdan Et. 12:27 selityksiin oppilaan kirjan 
sivuilla 389–390). Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 
Et. 12:26–28 ja panemaan merkille, mitä ominaisuuksia 
meidän on hankittava, jotta Herran armo riittäisi teke-
mään ”sen, mikä on heikkoa, [meissä] vahvaksi”. Voit 
halutessasi ehdottaa, että oppilaat merkitsevät nämä 
ominaisuudet pyhiin kirjoituksiinsa. Heidän luette-
loonsa saattaisivat sisältyä nöyryys, sävyisyys, usko, 
toivo ja rakkaus.

•	 Kuinka	nämä	ominaisuudet	auttavat	meitä	kehittä-
mään hengellistä voimaa?

•	 Kuinka	nämä	ominaisuudet	liittyvät	Kristuksen	
luokse tulemiseen?

•	 Kuinka	hengellinen	voima,	jota	saa	Kristuk-
sen armosta, voi kompensoida kuolevaisuuden 
 heikkouden?

Tuo esiin, että kun Moroni oli kuullut Herran sanat 
jakeissa 26–28, hän sai lohtua (Et. 12:29) ja todisti 
Herrasta. Kehota oppilaita lukemaan Et. 12:29–36 ja 
panemaan merkille, mistä kaikesta Moroni todisti. Kan-
nusta heitä panemaan merkille lausumia, jotka alkavat 
sanoilla ”minä tiedän” tai ”minä muistan”.

•	 Mistä	totuuksista	Moroni todisti?

•	 Kuinka	oma	todistuksenne	näistä	totuuksista	on	vai-
kuttanut elämäänne?

Lue luokan kanssa Et. 12:37.

•	 Minkä	siunauksen	Moroni	tämän	jakeen	perusteella	
saisi, koska hän oli nähnyt heikkoutensa?

•	 Ajatelkaa	jotakin	heikkoutta,	joka	teillä	on.	Kuinka	
luottaminen Herraan voi auttaa teitä muuttamaan 
tämän heikkouden hengellisen voiman lähteeksi? 
(Anna oppilaiden pohtia tätä kysymystä itsekseen 

ilman tunnetta siitä, että heidän tarvitsisi kertoa vas-
tauksestaan muille.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan Et. 12:38–41.

•	 Miten	teihin	vaikuttaa	se,	että	tiedätte	näiden	opetus-
ten tulleen suoraan Herralta?

•	 Minkä	syyn	Moroni	antaa	meille	”[etsiä]	tätä	
 Jeesusta”?

Kehota oppilaita kertomaan, kuinka he ovat saaneet 
voimaa, kun he ovat tulleet Vapahtajan luokse.

Et. 13:2–12. UusiJerusalem rakennetaan Ameri
kan mantereelle
Piirrä taululle yksinkertainen piirros alla olevan tapaan 
mutta jätä pois sanat Uusi- ja Vanha.

Uusi-Jerusalem Vanha Jerusalem

Selitä, että tämä piirros kuvaa maailmaa. Kysy oppi-
lailta, ovatko he koskaan kuulleet kahdesta Jerusale-
mista. Jos he ovat, kysy heiltä, missä nämä kaupungit 
tulevat sijaitsemaan. Selitä, että Et. 13:2–12 osoittaa, että 
Eter oli näkijä. Näissä jakeissa Moroni kertoo Eterin 
profetioista, jotka koskevat Uutta-Jerusalemia ja vanhaa 
Jerusalemia. Lisää piirrokseen sanat Uusi- ja Vanha.

Kehota puolta luokkaa lukemaan Et. 13:2–12 ja etsi-
mään Eterin profetioita vanhasta Jerusalemista. Kehota 
toista puolta luokkaa lukemaan samat jakeet ja etsi-
mään Eterin profetioita Uudesta-Jerusalemista. Pyydä 
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kumpaakin ryhmää valitsemaan kirjuri tekemään muis-
tiinpanoja siitä, mitä he saavat selville. Kun luokalla on 
ollut riittävästi aikaa, kehota kumpaakin kirjuria teke-
mään taululle luettelo profetioista joko kohtaan ”Vanha 
Jerusalem” tai kohtaan ”Uusi-Jerusalem”.

Täydennetty piirros voisi sisältää seuraavia tietoja:

Vanha Jerusalem

	1.	Se	hävitettäisiin	(ks.	jae 5).

	2.	Se	rakennettaisiin	uudelleen	pyhäksi	kaupungiksi	
Herralle	(ks.	jae 5).

	3.	Se	rakennettaisiin	Israelin	huoneelle	(ks.	jae 5).

	4.	Jeesuksen	Kristuksen	sovitus	puhdistaisi	sen	
asukkaat	(ks.	jae 11).

	5.	Jerusalemin	aiempien	asukkaiden	hajallaan	olevat	
jälkeläiset	koottaisiin	(ks.	jae 11).

	6.	Sen	asukkaat	osallistuisivat	Jumalan	Abrahamin	
kanssa	tekemän	liiton	täyttämiseen	(ks.	jae 11).

Uusi-Jerusalem

	1.	Se	rakennettaisiin	Amerikan	mantereelle		
(ks.	jakeet 2–3,	6,	8).

	2.	Se	tulisi	alas	taivaasta	(ks.	jae 3).

	3.	Se	olisi	Herran	pyhä	pyhäkkö	(ks.	jae 3).

	4.	Se	rakennettaisiin	Joosefin	jälkeläisten	jäännök-
selle	(ks.	jae 6).

	5.	Se	olisi	vanhan	Jerusalemin	kaltainen	(ks.	jae 8).

	6.	Jeesuksen	Kristuksen	sovitus	puhdistaisi	sen	
asukkaat	(ks.	jae 10).

Otsikon ”Vanha Jerusalem” kohdassa 3 voisit tuoda 
esiin, että Herralle rakentaminen jakeessa Et. 13:5 tar-
koittaa ”Herran käyttöön tai Herran hyväksi”. Otsikon 

”Uusi-Jerusalem” kohdassa 2 voisit tuoda esiin, että 
profetia jakeessa Et. 13:3 tulee osin täyttymään, kun 
Henokin kaupunki palaa maan päälle ja yhdistyy 
Uuteen-Jerusalemiin (ks. myös Moos. 7:13–21, 62–64).

Kysy oppilailta, mitkä Uuden-Jerusalemin siunauk-
set ovat ulottuvillamme nyt riippumatta siitä, missä 
asumme. Auta oppilaita näkemään, että mitä täydem-
min me sitoudumme elämään vanhurskaasti, sitä enem-
män me saamme rauhaa ja onnea. Voisit lukea heidän 
kanssaan OL 59:23.

Kehota oppilaita sitoutumaan elämään vanhurskaasti 
joka päivä. Todista siunauksista, joita saa tässä elä-
mässä ja tulevassa elämässä sen johdosta, että elää 
 vanhurskaasti.

Et. 14–15. Jerediläisen sivilisaation loppu
Kysy, osaako kukaan oppilaista esittää yhteenvedon 
jerediläisten tuhoutumisesta lukujen Et. 14–15 mukaan. 
Ellei kukaan oppilaista osaa, esitä lyhyt yhteenveto 
näistä luvuista itse tai pyydä jotakuta oppilasta luke-
maan lukujen tiivistelmät.

Kirjoita taululle seuraavat viitteet ja kehota oppilaita 
lukemaan ne ja ottamaan selville, mikä johti jerediläis-
ten tuhoutumiseen.

Et.	14:5–10

Et.	14:24

Et.	14:25

Et.	15:1–6,	22

Et.	15:19

•	 Kuinka	Saatana	sai	otteen	näiden	ihmisten	
 sydämistä?

•	 Mitä	me	voimme	oppia	jerediläisten	tuhoutumisesta?
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Johdanto
Moronin kirjan kuusi ensimmäistä lukua käsittelevät 
kirkon toimituksia ja menettelytapoja Moronin aikana: 
kastetta, konfirmointia ja Pyhän Hengen lahjaa, pappeu-
den antamista ja pappeuden virkoihin asettamista, sak-
ramenttia, uusien jäsenten perehdyttämistä sekä kirkon 
kokousten johtamista. Jotkut opettajat saattavat tuntea 
halua hypätä näiden lukujen yli, koska niiden sisältö 
on niin tuttua aktiivisille myöhempien aikojen pyhille. 
Mutta Moroni sisällytti nämä opetukset kirjaansa, koska 
hänestä tuntui, että niillä ”kenties olisi arvoa [hänen vel-
jilleen] lamanilaisille jonakin tulevana aikana” (Moroni 
1:4). Voit auttaa oppilaita näkemään, että näillä opetuk-
silla on arvoa kaikille tämän ajan ihmisille.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Pappeustoimitukset	ovat	keskeisiä	Jeesuksen	Kris-

tuksen evankeliumissa (ks. Moroni 2–6).

•	 Me	nautimme	sakramentin	uudistaaksemme	liittoja	
Herran kanssa (ks. Moroni 4–5).

•	 Parannus	johtaa	kasteeseen	(ks.	Moroni	6:1–3).

•	 Meidän	on	huolehdittava	toisistamme	ja	ravittava	
toisiamme Jumalan sanalla (ks. Moroni 6:4–9).

Opetusehdotuksia
Moroni 1. ”Minä, Moroni, en tahdo kieltää  
Kristusta”
Pyydä oppilaita päättelemään, kuinka kauan Moroni 
oli hengissä viimeisen Mormonin kirjaan tallennetun 
taistelun jälkeen. Ohjaa heidät katsomaan lukua Morm. 
6 ja pyydä heitä etsimään vuosiluku sivun alalaidasta 
tai luvun tiivistelmästä (385 jKr.). Pyydä heitä sitten 
etsimään vuosiluku Mormonin kirjan viimeiseltä sivulta 
tai luvun Moroni 10 tiivistelmästä (421 jKr.). (Moroni eli 
ainakin 36 vuotta viimeisen taistelun jälkeen.)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen luku Moroni 1.

•	 Mitä	tämä	luku	kertoo	meille	Moronin	viimeisistä	
elinvuosista?

•	 Kuinka	arvelette	Moronin	säilyttäneen	uskonsa	koko	
tänä koettelevana aikana?

Lue Nuorten Naisten ylijohtajana palvelleen sisar 
Susan W. Tannerin seuraava lausunto (myös mukana 
olevan DVD-levyn raidalla A ):

Luku 53
Moroni 1–6

”Tajuan, että monet meistä tuntevat myös toisinaan 
olevansa ilman ystäviä ja yksin jumalattomassa 
maailmassa. Jotkut meistä tuntevat, ettei ole paik-
kaa ’minne mennä’ kohdatessamme koettelemuk-
semme. Mutta te ja minä voimme sekä selviytyä 
hengissä että voittaa kuten Moroni, kun pyrimme 
puolustamaan totuutta vaikeina aikoina. Mitä 
Moroni teki joutuessaan kohtaamaan yksinäisen ja 
vihamielisen maailman? Hän oli uskollisen kuu-
liainen isänsä ohjeille ja kirjoitti lopun aikakirjasta 
kultalevyihin. Hän tutustui profeettojen kirjoituk-
siin. Ennen kaikkea hän taisteli eroon masennuk-
sestaan pitämällä kiinni tulevaisuutta koskevista 
Herran lupauksista. Hän piti kiinni liitoista, jotka 
Jumala oli tehnyt Israelin huoneen kanssa siuna-
takseen heitä ikuisesti.” (”Ilosanoma Kumoralta”, 
Liahona, toukokuu 2005, s. 105.)

Pyydä oppilaita lukemaan uudelleen Moroni 1:3.

•	 Mikä	tekee	teihin	vaikutuksen	Moronin	sanoissa,	
jotka ovat tässä jakeessa?

•	 Kuinka	me	voimme	kasvattaa	sellaista	todistuksen	ja	
luonteen lujuutta kuin Moronilla oli?

Moroni 2–6. Pappeustoimitukset ovat keskeisiä 
Jeesuksen Kristuksen evankeliumissa
Jaa luokka ryhmiin. Kehota ryhmiä tutkimaan lyhyesti 
kohtia Moroni 2–6 ja OL 20:37–39, 46–60, 68–79 sekä 
panemaan merkille yhtäläisyyksiä Moronin ajan kirkon 
ja myöhempien aikojen kirkon välillä (voi olla hyvä aja-
tus kirjoittaa nämä pyhien kirjoitusten viitteet taululle). 
Riittävän ajan kuluttua pyydä yhtä ryhmistä mainitse-
maan yksi yhtäläisyys. Kirjoita heidän vastauksensa tau-
lulle. Pyydä sitten toisia ryhmiä yksi kerrallaan mainit-
semaan jokin yhtäläisyys. Kirjoita heidän vastauksensa 
taululle. Etene ryhmästä toiseen, kunnes kaikki ovat 
esittäneet näkemyksensä aiheesta.

•	 Mitä	ajattelette,	kun	näette,	että	samat	toimitukset	
ja periaatteet ovat olleet Herran kirkossa maailman-
historian eri aikoina?

•	 Kuinka	nämä	luvut	ovat	saattaneet	olla	hyödylli-
siä Joseph Smithille Herran palauttaessa kirkon 
hänen kauttaan?
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Auta oppilaita ymmärtämään, miten tärkeä rooli 
pappeustoimituksilla on Herran kirkossa. Seuraavista 
kysymyksistä voi olla apua:

•	 Miksi	toimitukset	ovat	tärkeitä	Myöhempien		Aikojen	
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenille? 
(Kun oppilaat keskustelevat tästä kysymyksestä, 
voisit kehottaa heitä lukemaan presidentti Boyd K. 
 Packerin ja vanhin Dallin H. Oaksin lausunnot oppi-
laan kirjan sivuilta 393–394. Pyydä heitä etsimään 
ainakin kaksi syytä, miksi toimitukset ovat tärkeitä. 
Presidentti Packerin kaksi lausuntoa ovat myös 
mukana olevan DVD-levyn raidoilla B  ja C ).

•	 Miksi	jokaisen	toimituksen	suorittamiseen	vaaditaan	
pappeuden valtuus?

•	 Kuinka	vertauskuvallisuus	edistää	toimitusten	pyhää	
luonnetta?

Auta oppilaita ymmärtämään, että Mormonin kirjan 
ensisijainen tarkoitus on auttaa meitä tulemaan Kris-
tuksen luokse. Moronin kirjan luvuissa 2–6 kuvataan 
toimituksia, jotka auttavat meitä tulemaan Kristuk-
sen luokse.

Moroni 4–5. Me nautimme sakramentin uudis
taaksemme liittoja Herran kanssa
Lukuihin Moroni 4 ja 5 on kirjattu sakramenttirukouk-
set, jotka Herra ilmoitti kirkolleen muinoin Amerikan 
mantereella. Herra on ilmoittanut nämä samat rukouk-
set myöhempinä aikoina (ks. OL 20:77, 79). Tuo esiin, 
että ne ovat enemmän kuin rukouksia – ne ovat pyhän 
toimituksen kaksi osaa. Joissakin toimituksissa toi-
mituksen suorittajia vaaditaan sanomaan joka kerta 
samat sanat.

Anna jokaiselle oppilaalle paperi. Pyydä oppilaita kokei-
lemaan, osaavatko he kirjoittaa sakramenttirukouksen 
leivän siunaamiseksi katsomatta sitä pyhistä kirjoituk-
sista. Pyydä heitä sitten tekemään samoin veden siunaa-
miseksi pidettävän sakramenttirukouksen kohdalla.

Lue sakramenttirukoukset ääneen, jotta oppilaat 
voivat tarkistaa, kuinka hyvin he ovat muistaneet ne. 
Pyydä heitä sitten miettimään mielessään seuraavaa 
 kysymystä:

•	 Millaiseksi	arvioisit	kunnioittavuutesi	sakramenttia	
nauttiessasi?

Kun oppilaat ovat ehtineet pohtia tätä kysymystä, voisit 
johtaa keskustelua seuraavien kysymysten pohjalta:

•	 Mitä	me	voimme	tehdä	joka	viikko	valmistautuak-
semme sakramentin nauttimiseen?

•	 Kuinka	sakramenttirukoukset	muistuttavat	meitä	
kasteenliitostamme?

Kehota oppilaita merkitsemään rinnakkaisviittein 
kohdat OL 20:37 ja Moosia 18:8–10 sekä Moroni 4–5. 
Ehdota, että he kirjoittavat näiden kohtien marginaaliin 
ajatuksiaan kasteesta ja sakramentista.

•	 Millä	tavoin	sakramentin	nauttiminen	kelvollisesti	
vahvistaa liittosuhdettamme taivaalliseen Isäämme ja 
Jeesukseen Kristukseen?

Kehota oppilaita ajattelemaan keskustelua, jonka he 
juuri kävivät sakramentista. Pyydä heitä kertomaan 
jokin asia, jonka he ovat oppineet, tai jokin oivallus, 
jonka he ovat saaneet.

Moroni 6:1–3. Parannus johtaa kasteeseen
Kehota yhtä oppilasta lukemaan Moroni 6:1.

•	 Mitä	mielestänne	tarkoittaa	se,	että	ihminen	tuottaa	
hedelmää, josta näkyy, että hän on kelvollinen saa-
maan kasteen?

Auta oppilaita vastaamaan tähän kysymykseen kehotta-
malla heitä lukemaan itsekseen Moroni 6:2–3. Kannusta 
heitä merkitsemään pyhiin kirjoituksiin, mitä Moroni 
piti sellaisena ”hedelmänä”, joka osoitti, että ihmiset 
olivat valmiit astumaan kasteen vesiin.

•	 Kuinka	parannus	liittyy	kääntymiseen?

•	 Kuinka	parannus	liittyy	siihen,	että	palvelee	Kristusta	
loppuun asti?

Selitä, että kirkon jäsenyyden perusvaatimukset ovat 
olleet aina samat: usko Jeesukseen Kristukseen, paran-
nus ja halukkuus ottaa päällemme Jeesuksen Kristuk-
sen nimi ja palvella Häntä. Nämä vaatimukset koskevat 
meitä edelleen senkin jälkeen kun meidät on kastettu 
ja konfirmoitu.

Kehota oppilaita pohtimaan pyrkimyksiään osoittaa 
uskoa, tehdä parannus synneistään, ottaa päälleen 
Jeesuksen Kristuksen nimi ja palvella uutterasti. Voit 
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halutessasi antaa oppilaille hetken aikaa kirjoittaa muis-
tiin ajatuksiaan.

Moroni 6:4–9. Meidän on huolehdittava toisis
tamme ja ravittava toisiamme Jumalan sanalla
Selitä, että kohdassa Moroni 6:4 Moroni opettaa, että 
kirkon jäsenten velvollisuutena on pitää huolta uusista 
käännynnäisistä.

Lue oppilaiden kanssa Moroni 6:4. Pyydä oppilaita kat-
somaan, mitä kirkko Moronin aikoina teki auttaakseen 
uusia käännynnäisiä.

•	 Moroni	sanoi,	että	kun	ihmisiä	liittyi	kirkkoon,	”hei-
dät luettiin – – kansaan – – ja heidän nimensä mer-
kittiin muistiin”. Miksi kohdan Moroni 6:4 mukaan 
oli tärkeää pitää kirjaa ihmisten nimistä?

•	 Mitä	mielestänne	tarkoittaa	se,	että	jotakuta	ravitaan	
Jumalan hyvällä sanalla? Millä tavoin me voimme 
auttaa toisiamme pysymään oikealla tiellä?

Lue presidentti Gordon B. Hinckleyn (1910–2008), kir-
kon 15. presidentin, seuraava lausunto (myös mukana 
olevan DVD-levyn raidalla D ):

”Kun olemme löytäneet ja kastaneet uuden kään-
nynnäisen, haasteenamme on perehdyttää hänet ja 
vahvistaa hänen todistustaan tämän työn totuudel-
lisuudesta. Emme saa tyytyä siihen, että hän tulee 
sisään etuovesta ja menee ulos takaovesta. Kirk-
koon liittyminen on hyvin vakava asia. Jokainen 
käännynnäinen ottaa päällensä Kristuksen nimen, 
ja siihen sisältyy lupaus pitää Hänen käskynsä. 
Mutta kirkkoon tuleminen voi olla vaarallinen 
kokemus. Ellei käännynnäistä toivoteta tervetul-
leeksi lämpimin ja voimakkain käsin, ellei hänelle 
osoiteta rakkautta ja ellei hänestä pidetä huolta, 
hän alkaa ihmetellä ottamaansa askelta. Ellei häntä 
tervehtimässä ole ystävällisiä käsiä ja vastaanotta-
vaisia sydämiä, jotka johdattavat häntä matkalla, 
hän voi jäädä tien oheen.

Lähetystyön tekemisessä ei ole kerta kaikkiaan 
mitään mieltä, ellemme säilytä tuon työn hedel-
miä. Nämä kaksi kuuluvat erottamattomasti 
yhteen. Nämä käännynnäiset ovat kallisarvoi-
sia. Jokainen käännynnäinen on Jumalan poika 
tai tytär. Meillä on suuri ja vakava vastuu heistä 
jokaisesta. On ehdottoman välttämätöntä, että me 
pidämme huolen niistä, jotka ovat liittyneet mei-
hin.” (Ks. ”Etsikää karitsoita, ruokkikaa lampaita”, 
Valkeus, heinäkuu 1999, s. 122.)

Toista presidentti Hinckleyn toteamus: ”Lähetystyön 
tekemisessä ei ole kerta kaikkiaan mitään mieltä, 
ellemme säilytä tuon työn hedelmiä.”

•	 Mitä	tämä	toteamus	tarkoittaa teille?

•	 Miksi	joidenkuiden	uusien	käännynnäisten	on	vai-
keaa pysyä uskollisina ja aktiivisina sen jälkeen kun 
heidät on kastettu ja konfirmoitu?

Esitä presidentti Hinckleyn seuraava lausunto (myös 
mukana olevan DVD-levyn raidalla E ):

”Jokainen uusi käännynnäinen tarvitsee kol-
mea asiaa:

1. Kirkossa ystävän, jonka puoleen hän voi aina 
kääntyä, joka kulkee hänen rinnallaan, joka vas-
taa hänen kysymyksiinsä, joka ymmärtää hänen 
ongelmiaan.

2. Tehtävän. Toiminta on tämän kirkon luonteen-
omainen piirre. Sen avulla me kehitymme. – – 
Tietenkään uusi käännynnäinen ei tiedä kaikkea. 
Todennäköisesti hän tekee joitakin virheitä. Entä 
sitten? Kaikkihan me teemme virheitä. Tärkeää on 
toiminnan tuoma kasvu. – –

3. Jokaista käännynnäistä tulee ravita ’Jumalan 
hyvällä sanalla’ (Moroni 6:4 ).” (Ks. ”Etsikää karit-
soita, ruokkikaa lampaita”, s. 122.)
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•	 Kuinka	nämä	kolme	asiaa	auttavat	ihmistä	pysymään	
aktiivisena kirkossa?

•	 Mitä	te	voitte	tehdä	huolehtiaksenne	siitä,	että	seura-
kuntanne uudet jäsenet, olivatpa he sitten äskettäin 
kastettuja tai muuttaneet seurakuntaan, saavat nämä 
kolme asiaa?

Jos oppilaiden joukossa on niitä, jotka ovat liittyneet 
kirkkoon teini-iässä tai aikuisina, pyydä heitä kerto-
maan joitakin kokemuksiaan uusina käännynnäisinä. 
Kannusta heitä puhumaan haasteista, joita he ovat 
kokeneet, ja perehdytyksestä, jota he ovat saaneet. 
Voit myös halutessasi kehottaa yhtä oppilasta luke-
maan presidentti Hinckleyn kertomuksen, joka on 
oppilaan kirjan sivuilla 396–397 (myös mukana olevan 
DVD-levyn raidalla F ).

•	 Millä	tavoin	me	voimme	henkilökohtaisesti	auttaa	
uusia käännynnäisiä kokemaan sulavan ja onnistu-
neen siirtymisen aktiivisuuteen kirkossa?

Auta oppilaita ymmärtämään, että olimmepa uusia 
käännynnäisiä tai emme, me kaikki tarvitsemme hen-
gellistä ravitsemista ja huolenpitoa. Pyydä yhtä oppi-
lasta lukemaan Moroni 6:5–9.

•	 Miksi	meidän	pitää	kokoontua	usein	yhteen?	
Millä tavoin kirkon kokoukset, luokat ja toiminnat 
ovat auttaneet teitä? Kuinka olette nähneet mui-
den saavan voimaa, kun he ovat olleet aktiivisesti 
mukana  kirkossa?

•	 Kuinka	sellaiset	kokoukset,	joita	on	johdettu	”Hen-
gen vaikutuksen mukaisesti ja Pyhän Hengen voi-
malla”, ovat olleet teille siunaukseksi?

Todista siunauksista, joita kaikki kirkon jäsenet saavat 
perehdyttäessään toisiaan. Kannusta oppilaita pane-
maan merkille tapoja, joilla he voivat auttaa muita 
tulemaan Kristuksen luokse ja pysymään oikealla tiellä. 
Kannusta heitä huomaamaan aivan erityisesti, millä 
tavoin he voivat auttaa uusia käännynnäisiä.
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Johdanto
Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin kooru-
mista on opettanut, että oikeat motiivit antavat ”usko-
van teoille elämän ja oikeutuksen” (Pure in Heart, 
1998, s. 16). Myös Mormon opetti, miten tärkeää on 
toimia vanhurskain aikein. Hän opetti, että on eri asia 
tehdä hyviä tekoja vakain aikein kuin pelkästään suo-
rittaa pakollisia kuvioita. Mormonin opetusten avulla 
oppilaat voivat oppia ymmärtämään paremmin sitä, 
että uskon, toivon ja rakkauden tulee ohjata kaikkia 
tekojamme.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Aikomuksemme	ovat	tärkeitä	Jumalalle	(ks.	Moroni	

7:5–11).

•	 Kaikki,	mikä	houkuttelee	meitä	tekemään	hyvää,	
tulee Jumalalta (ks. Moroni 7:12–19).

•	 Usko	Kristukseen	auttaa	meitä	tarttumaan	kaikkeen	
hyvään (ks. Moroni 7:19–32).

•	 ”Rakkaus	ei	koskaan	katoa”	(ks.	Moroni	7:44–48).

Opetusehdotuksia
Moroni 7:3–4. Jeesuksen Kristuksen seuraajat 
vaeltavat rauhaisasti muiden parissa
Selitä, että luku Moroni 7 sisältää Moronin isän Mormo-
nin opetuksia. Pyydä oppilaita lukemaan Moroni 7:3–4 
ja vertaamaan sitä kohtaan OL 19:23.

•	 Mistä	Mormon	tiesi,	että	kirkon	jäsenet	hänen	aika-
naan olivat rauhaisia Kristuksen seuraajia?

Kirjoita taululle sanat rauhaisa vaellus.

•	 Mitä	tämä	ilmaus	merkitsee teille?

Kehota oppilaita kertomaan esimerkkejä siitä, kuinka 
he ovat nähneet kirkon jäsenten vaeltavan rauhaisasti 
muiden parissa.

Moroni 7:5–11. Aikomuksemme ovat tärkeitä 
Jumalalle
Esitä seuraava tapausesimerkki: Kaksi miestä vanhinten 
koorumista auttoi koko päivän ajan leskiäitiä siivoa-
maan ja kunnostamaan kotiaan. Ensimmäinen mies 
palveli vain siksi, että hänen kooruminjohtajansa oli 
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antanut sen hänen tehtäväkseen. Vaikka toinen mies oli 
myös saanut tehtävän kooruminjohtajalta, hänen ensi-
sijainen syynsä palvella oli se, että hän näki muiden 
olevan avun tarpeessa ja halusi vilpittömästi auttaa.

•	 Miksi	näiden	miesten	palveleminen	saattaa	olla	
arvoltaan erilaista Jumalalle ja heille itselleen, vaikka 
kumpikin palveli yhtä kauan aikaa?

•	 Miksi	aikeemme	ovat tärkeitä?

Voisit havainnollistaa tätä periaatetta esittämällä pre-
sidentti Marion G. Romneyn kertomuksen oppilaan 
kirjan sivulta 400.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Moroni 7:5–11. 
Kun he lukevat, kirjoita taululle Mitä Mormon opettaa? 
Kun he ovat lukeneet, johda lyhyt keskustelu tästä 
kysymyksestä. Huolehdi siitä, että osa keskustelusta 
keskittyy motiiveihimme antaa lahjoja tai palvella.

•	 Kuinka	1. Sam.	16:7    ja OL 137: 9    liittyvät 
kohtaan Moroni 7:5–11? (Herra katsoo sydäntä ja 
tuomitsee meidät paitsi tekojemme myös sydä-
memme halujen mukaan. Oppilaat voivat halutes-
saan merkitä rinnakkaisviittein nämä kolme kohtaa.)

Kehota oppilaita pohtimaan itsekseen tilanteita, jol-
loin he ovat antaneet lahjoja, palvelleet, rukoilleet tai 
noudattaneet käskyjä vilpittömästi. Kehota heitä sitten 
vertaamaan noita kokemuksia tilanteisiin, jolloin he 
ovat tehneet noita asioita ilman vilpittömyyttä.

•	 Miksi	motiiveillamme	on	vaikutusta,	kun	annamme	
lahjan tai palvelemme?

Moroni 7:12–19. Kaikki, mikä houkuttelee meitä 
tekemään hyvää, tulee Jumalalta
Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Moroni 7:12–19 ja 
alleviivaamaan jokainen hyvää ja pahaa ilmaiseva sana. 
Kirjoita taululle seuraavat otsikot: Se on Jumalasta ja Se 
on Perkeleestä. Pyydä sitten oppilaita lukemaan uudel-
leen jakeet Moroni 7:13, 16–17 ja panemaan merkille, 
miten Moroni neuvoo meitä päättelemään, onko jokin 
Jumalasta vai Perkeleestä (huomaa, että Moroni 7:16–17 
on hallittava kohta   ). Kirjoita oppilaiden vastaukset 
taululle alla olevan taulukon mukaan:
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Se on Jumalasta Se on Perkeleestä

Kutsuu	ja	kannustaa	
tekemään	hyvää	jatku-
vasti

Saa	tekemään	pahaa

Kannustaa	rakastamaan	
Jumalaa

Saa	olemaan	uskomatta	
Kristukseen

Kannustaa	palvelemaan	
Jumalaa

Saa	olemaan	palvele-
matta	Jumalaa

Saa	uskomaan	Kristuk-
seen

Saa	kieltämään	Kristuk-
sen

Ohjaa oppilaat keskustelemaan siitä, kuinka nämä 
totuudet soveltuvat heidän elämäänsä. Seuraavista 
kysymyksistä on ehkä apua:

•	 Kuinka	Kristuksen	valo	auttaa	meitä	arvostelemaan	
vanhurskaasti ja etsimään uutterasti sitä, mikä on 
oikein? (Voit halutessasi varmistaa, että oppilaat 
ymmärtävät, mikä Kristuksen valo on, kun pyydät 
heitä katsomaan kohdan Moroni 7:12–19 selitystä 
oppilaan kirjan sivuilla 400–401.)

•	 Mitä	sellaisia	neuvoja	me	saimme	viime	yleiskonfe-
renssissa, jotka kannustavat meitä tekemään hyvää?

•	 Millä	tavoin	ystävät	ovat	auttaneet	teitä	rakastamaan	
ja palvelemaan Jumalaa?

Muistuta oppilaita siitä, että Jumala pyrkii auttamaan 
heitä, lukemalla kahdentoista apostolin koorumin jäse-
nen vanhin Neil L. Andersenin seuraava lausunto:

”Aloittakaamme siitä, minkä tiedämme. Hyvä tulee 
Jumalalta, paha tulee Perkeleeltä. [Ks. Moroni 
7:12.] Ne eivät ole kuitenkaan tasavertaiset voimat, 
jotka taistelevat keskenään maailmankaikkeu-
dessa. Kaiken hyvän johdossa on Kristus. – –

Sen sijaan Perkele ’saa ihmiset tekemään pahaa’ 
[Moroni 7:17]. ’Hän [on] langennut taivaasta ja 
– – tullut ikuisesti kurjaksi’ [2. Nefi 2:18] ja tekee 
nyt työtä, ’että kaikki ihmiset olisivat yhtä kurjia 
kuin hän itse’ [2. Nefi 2:27]. Hän on valehtelija ja 
häviäjä. [Ks. OL 93:25; ks. myös PKO, hakusana 
’Perkele’, s. 143.]

Vapahtajan voima ja Perkeleen voima eivät todel-
lakaan ole vertailukelpoisia. – – Tämän maan 
päällä pahuudelle on kuitenkin annettu vaikutus-
valtainen asema, jotta meillä olisi mahdollisuus 
valita hyvän ja pahan välillä.” (Ks. ”Varo hymyi-
levien silmien takana väijyvää pahaa”, Liahona, 
toukokuu 2005, s. 46.)

•	 Miksi	on	tärkeää	muistaa,	että	Kristuksen	voima	on	
suurempi kuin Perkeleen voima?

Moroni 7:19–32. Usko Kristukseen auttaa meitä 
tarttumaan kaikkeen hyvään
Selitä, että pyhissä kirjoituksissa opetetaan usein toiston 
avulla. Pyydä oppilaita silmäilemään kohtaa Moroni 
7:19–21 ja panemaan merkille neuvo, joka toistuu. 
(Neuvo on ”tarttua kaikkeen hyvään”.)

Voit auttaa oppilaita näkemään, mitä he voivat oppia 
neuvosta tarttua kaikkeen hyvään, kirjoittamalla 
taululle sanat tarttua ja koskea. Pyydä yhtä oppilasta 
tulemaan luokan eteen. Pane Mormonin kirja oppilaan 
eteen. Pyydä häntä sitten näyttämään, mitä eroa on 
hyvään tarttumisella ja hyvään koskemisella.

•	 Kuinka	tämä	liittyy	juuri	tutkimiimme	jakeisiin?	
Mitä mielestänne tarkoittaa se, että tarttuu pyhiin 
 kirjoituksiin?

Kannusta oppilaita noudattamaan Mormonin neuvoa ja 
todella tarttumaan kaikkeen hyvään.

Pyydä oppilaita lukemaan Moroni 10:30. Tähdennä sitä, 
että tässä jakeessa Moroni kehottaa meitä tulemaan 
Kristuksen luokse ja tarttumaan kaikkeen hyvään.
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Pyydä oppilaita merkitsemään rinnakkaisviittein Moroni 
10:30 ja Moroni 7:20. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 
Moroni 7:20. (Voit halutessasi tuoda esiin, että samalla 
kun meitä neuvotaan tarttumaan siihen, mikä on hyvää, 
meitä varoitetaan edes koskemasta mihinkään, mikä 
on pahaa.)

•	 Kuinka	usko	Jeesukseen	Kristukseen	auttaa	meitä	
tarttumaan hyvään ja karttamaan pahaa?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan Moroni 7:22–25.

•	 Miksi	emme	kykenisi	saamaan	mitään	hyvää	ilman	
Jeesusta Kristusta ja Hänen sovitustaan? (Kun oppi-
laat keskustelevat tästä kysymyksestä, voisit pyytää 
heitä lukemaan Alma 22:13–14.)

•	 Miten	tämä	totuus	vaikuttaa	siihen,	mitä	ajattelette	
Vapahtajasta ja Hänen sovituksestaan?

Kirjoita taululle seuraavat jakeiden numerot mutta älä 
suluissa olevia sanoja:

22,	25 (enkelit)

23	(profeetat)

25	(pyhät	kirjoitukset	ja usko)

26 (rukous)

28 (usko)

32	(Pyhä Henki)

Pyydä oppilaita lukemaan nämä jakeet luvusta Moroni 
7 ja panemaan merkille, mitä siunauksia Herra antaa, 
jotta voimme tulla Hänen luokseen ja tarttua kaik-
keen hyvään. Kirjoita oppilaiden vastaukset taululle. 
Mahdollisia vastauksia on edellisen luettelon suluissa 
olevissa kohdissa.

•	 Kuinka	nämä	siunaukset	ovat	auttaneet	teitä	tule-
maan Kristuksen luokse?

Moroni 7:27–39. Ihmeiden aika ei ole lakannut
Pyydä oppilaita tekemään luettelo ihmeistä, joista he 
ovat pyhistä kirjoituksista lukeneet. Voit halutessasi 
kirjoittaa heidän vastauksensa taululle.

•	 Kuinka	vastaisitte	kohdassa	Moroni	7:27	olevaan	
kysymykseen?

•	 Mitä	ihmeitä	olette	nähneet	tapahtuvan?

•	 Mitä	syitä	Mormon	antaa	kohdassa	Moroni	7:31	sille,	
että enkeleitä ilmestyi ihmisille? (Kutsuakseen heitä 
parannukseen, tehdäkseen Isän liittoihin kuuluvaa 
työtä ja opettaakseen ”Herran valittuja astioita”.)

Selitä, että kohdassa Moroni 7:32–34 Mormon tuo 
esiin erityisiä ihmeitä, jotka jokainen meistä voi kokea. 
Pyydä oppilaita mainitsemaan nämä ihmeet. (Mah-
dollisia vastauksia: Pyhän Hengen johdatus, liittojen 
toteutuminen, voima tehdä mitä tahansa Herra haluaa 
meidän tekevän, parannus ja pelastus.)

•	 Millä	tavoin	nämä	siunaukset	ovat ihmeitä?

Pyydä oppilaita ryhmittymään pareittain ja lukemaan 
Moroni 7:29–35. Pyydä heitä yhdessä työskennellen 
ottamaan selville, minkä prosessin kautta Herra tuo 
meille pelastuksen ihmeen. Riittävän ajan kuluttua 
pyydä oppilaita kertomaan vastauksensa muulle luo-
kalle. Kun he tekevät niin, pyydä yhtä oppilasta kirjoit-
tamaan taululle yhteenveto prosessista. Se voi näyttää 
tämänkaltaiselta:

Enkelit	palvelevat	uskossaan	vahvoja	–	Herran	valit-
tuja	astioita	(ks.	jakeet 29–31).

Nämä	ihmiset	ovat	valmiita	todistamaan	Kristuk-
sesta	muille	(ks.	jae 31).

Muille	taivaallisen	Isän	lapsille	on	valmistettu	keino	
uskoa	(ks.	jae 32).

Me	teemme	parannuksen,	tulemme	Kristuksen	luokse,	
otamme	kasteen	ja	osoitamme	uskoa,	jotta	meidät	
voidaan	pelastaa	(ks.	jae 34).

•	 Kuinka	todistuksenne	voi	auttaa	muita	vahvista-
maan uskoaan?

Kehota jokaista oppilasta lukemaan Moroni 7:38–39 ja 
kirjoittamaan muutama rivi siitä, mitä he aikovat tehdä 
vahvistaakseen uskoaan Kristukseen.
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Moroni 7:44–48. ”Rakkaus ei koskaan katoa”
Ota ennen oppituntia kopioita seuraavasta 
 arviointilomakkeesta:

Miten menestyt kussakin seuraavassa rakkauden omi-
naisuudessa asteikolla 1–10?

(0 = Minulla ei ole tätä ominaisuutta; 10 = Tämän omi-
naisuuden olen omaksunut erittäin hyvin)

Ympyröi numero, joka parhaiten kuvaa nykyistä tilaasi.

On	pitkämielinen 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

On	lempeä 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ei	kadehdi 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ei	pöyhkeile 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ei	etsi	omaansa 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ei	vihastu	helposti 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ei	ajattele	pahaa 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ei	iloitse	vääryydestä 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Iloitsee	totuudesta 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kaiken	se	kestää 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kaiken	se	uskoo 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kaiken	se	toivoo 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kaiken	se	kärsii 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kehota oppilaita lukemaan jakeet Moroni 7:44, 46 ja 
1. Kor. 13:13.

•	 Kuinka	arvokkaana	Mormon	ja	apostoli	Paavali	piti-
vät rakkautta?

Kirjoita taululle sana rakkaus. Kehota yhtä oppilasta 
lukemaan Moroni 7:45–47 (huomaa, että jae 45 on 
hallittava kohta   ). Pyydä oppilasta pitämään tauko 
jokaisen lukemansa rakkauden ominaisuuden jälkeen. 
Pyydä jotakuta toista oppilasta kirjoittamaan kunkin 
tauon aikana ominaisuuden kuvaus taululle. (Huomaa, 
että kuvaukset on lueteltu arviointilomakkeessa.)

Kun oppilaat tutkivat yhdessä näitä jakeita, voisit 
ohjata heidät katsomaan vanhin Dallin H. Oaksin ja 
vanhin Jeffrey R. Hollandin lausuntoja oppilaan kirjan 
sivuilta 404–405. Vanhin Oaksin lausunto on myös 
mukana olevan DVD-levyn raidalla A .

•	 Mistähän	syystä	me	emme	ole	mitään,	ellei	meillä	ole	
rakkautta?

Auta oppilaita arvioimaan, kuinka he ovat omaksuneet 
rakkautta elämäänsä, ja jaa kopiot arviointilomak-
keesta. Tähdennä sitä, että heidän vastauksensa ovat 
henkilökohtaisia. Papereita ei ole tarkoitus palauttaa.

Lue oppilaiden kanssa Moroni 7:48, ja keskustelkaa 
siitä. Tähdennä sitä, että Mormon opetti meille, mitä 
meidän on tehtävä täyttyäksemme tällä rakkaudella eli 
omaksuaksemme sitä.

Kannusta oppilaita jae 48 mielessään tutkimaan tarkoin 
arviointilomakkeen vastauksiaan ja merkitsemään 
alueet, joilla he haluavat kehittyä. Kehota heitä kääntä-
mään arviointilomake ja kirjoittamaan taustapuolelle, 
mitä he aikovat tehdä saadakseen Kristuksen puhdasta 
rakkautta ja tullakseen rakastavammiksi muita kohtaan.

Jeesus Kristus on täydellinen esimerkki rakkaudesta. 
Päätä tämä oppitunti lukemalla kahdentoista apostolin 
koorumin jäsenen vanhin Joseph B. Wirthlinin (1917–
2008) seuraava lausunto:

”Huomatkaa, että rakkaus annetaan vain niille, 
jotka tavoittelevat sitä, vain niille, jotka rukoilevat 
sitä vilpittömästi, vain niille, jotka ovat Kristuk-
sen opetuslapsia. Ennen kuin me voimme täyttyä 
tällä puhtaalla rakkaudella, meidän on aloitettava 
alusta, evankeliumin ensimmäisestä periaatteesta. 
Meillä on oltava ’ensimmäiseksi, usko Herraan 
Jeesukseen Kristukseen’ [UK 4].” (”Jumalallisten 
ominaisuuksien jalostaminen”, Liahona, tammikuu 
1999, s. 29.)

Todista siitä vaikutuksesta, joka rakkaudella on 
 elämässäsi.
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Johdanto
Tämä Mormonin kirjan lukuosio koostuu kahdesta 
Mormonin pojalleen Moronille kirjoittamasta kirjeestä. 
Ensimmäisessä kirjeessä Mormon keskittyy Jumalan 
armoon ja siihen, kuinka Jeesuksen Kristuksen sovitus 
pelastaa pienet lapset. Auta oppilaita ymmärtämään, 
että sovituksen ansiosta ”pienet lapset ovat terveitä” 
eivätkä tarvitse kastetta (ks. Moroni 8:8–12). Kun tulette 
kirjeen loppuun, voit auttaa oppilaita ymmärtämään, 
että kun he elävät evankeliumin ensimmäisten periaat-
teiden ja toimitusten mukaan, he ovat ankkuroituneita 
vanhurskauteen koko elämänsä ajan ja ovat valmiita 
palaamaan Jumalan eteen.

Toisessa kirjeessä Mormon vaikeroi oman aikansa 
nefiläisten ja lamanilaisten turmeltunutta tilaa ja antaa 
lisää neuvon ja lohdun sanoja niille, jotka pysyvät van-
hurskaina koettelemusten aikoina. Mormon ja Moroni 
pysyivät uskollisina ollessaan vakavien syntien ympä-
röimiä. Mormonin kirjoitukset tarjoavat erinomaisen 
tilaisuuden tähdentää sitä, miten tärkeää on henki-
lökohtaisesti sitoutua elämään vanhurskaasti, vaikka 
meitä ympäröikin jumalattomuus.

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Pienet	lapset	eivät	tarvitse	kastetta,	koska	he	ovat	

”eläviä Kristuksessa” (ks. Moroni 8:4–24).

•	 Usko	Kristukseen,	parannus,	kaste	ja	Pyhän	Hengen	
vastaanottaminen johtavat meidät Jumalan luo  
(ks. Moroni 8:25–26).

•	 Viha	erottaa	meidät	Herran	Hengestä	(ks.	Moroni	
9:1–21).

•	 Jeesus	Kristus	nostaa	meitä	uskomme	mukaisesti	
silloinkin, kun meitä ympäröi suuri jumalattomuus 
(ks. Moroni 9:22–26).

Opetusehdotuksia
Moroni 8:4–24. Pienet lapset eivät tarvitse kas
tetta, koska he ovat ”eläviä Kristuksessa”
Pyydä oppilaita ajattelemaan sitä, kun he ovat vii-
meksi pidelleet sylissään vastasyntynyttä. Kehota heitä 
kertomaan, millä sanoilla he kuvailisivat kokemusta tai 
vastasyntynyttä lasta.

Luku 55
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Kehota yhtä oppilasta lukemaan OL 29:46–47. Pyydä 
oppilaita selittämään nämä jakeet omin sanoin.

Kerro oppilaille, että kun nefiläinen yhteiskunta tuli yhä 
jumalattomammaksi, Mormon kirjoitti pojalleen Moro-
nille kirjeen lapsikastetta koskevasta kiistasta  kirkossa.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Moroni 8:4–24 
ja alleviivaamaan löytämänsä ohjeet, jotka koskevat 
pieniä lapsia ja Jeesuksen Kristuksen sovitusta. Pyydä 
heitä sitten joko itsekseen, pareittain tai pienryhmissä 
työskennellen kirjoittamaan mahdollisimman monta 
syytä siihen, miksi pienet lapset eivät tarvitse kastetta. 
Voit auttaa heidät alkuun lukemalla Moroni 8:8 ja kir-
joittamalla taululle Pienet lapset ovat terveitä.

Kun oppilaat ovat ehtineet tutkia jakeita 8–24, kehota 
heitä kertomaan löytämänsä syyt toisilleen.

•	 Millä	tavoin	nämä	syyt	osoittavat	Jumalan armoa?

•	 Mitä	me	voimme	oppia	Mormonin	sanojen	perusteella	
niistä, jotka ovat ”ilman lakia”? (Ks. Moroni 8:22.)

Voit auttaa oppilaita ymmärtämään paremmin näiden 
jakeiden merkityksen lukemalla seuraavia selityksiä:

”Pienet lapset – – eivät kykene tekemään syntiä” (Moroni 
8:8). Miksi? He eivät ole vastuullisia Herran edessä (ks. 
OL 29:47). Jos he tekevät jotakin väärää, heidän tekoaan 
ei pidetä syntinä. Jeesuksen Kristuksen sovitus kattaa 
niiden ihmisten väärinteot, jotka eivät ole vastuullisia.

”Aadamin kirous on [Kristuksessa] otettu heiltä pois” 
(Moroni 8:8). Aadamin lankeemus toi fyysisen kuole-
man (ruumiin eron hengestä) ja hengellisen kuoleman 
(eron Jumalasta) koko ihmiskunnan osaksi. Sovituksel-
laan Jeesus Kristus on voittanut nämä kuolemat – kaikki 
nousevat kuolleista ja kaikki palaavat Jumalan luo 
tuomittaviksi. (Ks. Hel. 14:15–19; Morm. 9:12–13.) Lan-
keemus vaikuttaa pieniin lapsiin, mutta sovitus lunastaa 
heidät – ja kaikki ihmiset – lankeemuksesta. Pieniä 
lapsia ei rangaista Aadamin rikkomuksesta (ks. UK 2).

”[On] vakavaa pilkkaa Jumalan edessä [kastaa] pieniä 
lapsia” (Moroni 8:9). Miksi? Koska sovitus kattaa niiden 
lasten väärinteot, jotka eivät ole vastuullisia, niin hei-
dän kastamisensa osoittaa puutteellista uskoa sovituk-
sen voimaan. Mormon sanoo, että meidän tulee kastaa 
vain niitä, jotka ovat kykeneviä tekemään syntiä (ks. 
Moroni 8:10).
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”Pienet lapset eivät voi tehdä parannusta” (Moroni 
8:19). Parannus on niitä ihmisiä varten, jotka ovat vas-
tuullisia. Lapset, jotka ovat alle 8-vuotiaita, ja ihmiset, 
jotka ovat henkisesti vammaisia ja henkiseltä iältään 
alle 8-vuotiaita, eivät tarvitse parannusta.

Todista taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen rak-
kaudesta ja armosta Heidän tarjotessaan lunastuksen 
pienille lapsille ja kaikille niille, jotka eivät tule täysin 
vastuullisiksi teoistaan kuolevaisuudessa.

Moroni 8:25–26. Usko Kristukseen, parannus, 
kaste ja Pyhän Hengen vastaanottaminen johta
vat meidät Jumalan luo
Tuo luokkaan keppi tai sauva, jonka toisessa päässä 
lukee teot ja toisessa päässä seuraukset. Esittele kohta 
Moroni 8:25–26 nostamalla keppiä siitä päästä, jossa 
lukee teot. Huolehdi siitä, että oppilaat näkevät, että kun 
nostat keppiä toisesta päästä, toinenkin pää nousee. 
Pyydä oppilaita kertomaan, mitä periaatetta tämä havain-
toesitys kuvaa. (Teoista aiheutuu aina seurauksia.)

Kehota oppilaita ehdottamaan esimerkkejä myönteisistä 
ja kielteisistä valinnoista, joita ihmiset saattaisivat tehdä, 
ja esimerkkejä siitä, kuinka nuo valinnat voivat vaikut-
taa heidän tulevaisuuteensa.

•	 Mikä	on	paras	mahdollinen	tulos	kaikista	teoistanne	
maan päällä?

Selitä, että kohdassa Moroni 8:25–26 Mormon luettelee 
vanhurskaita valintoja ja niiden seurauksia. Pyydä yhtä 
oppilasta lukemaan nämä jakeet. Pyydä muuta luok-
kaa poimimaan näistä jakeista esimerkkejä teoista ja 
seurauksista. Tee niistä luettelo taululle ja piirrä nuolia 
niiden väliin oheisen taulukon mukaisesti. (Voit halu-
tessasi näyttää esimerkin tai kaksi ennen kuin oppilas 
lukee jakeet.)

Parannus	ja	usko	→ Kaste	ja	käskyjen	pitä-
minen

Käskyjen	pitäminen	→ Syntien	anteeksi-
saaminen

Syntien	anteeksi-
saaminen	→

Sydämen	sävyisyys	ja	
nöyryys

Sydämen	sävyisyys	ja	
nöyryys	→

Pyhän	Hengen	läsnäolo

Pyhän	Hengen		
läsnäolo	→

Toivo	ja	täydellinen	
rakkaus,	jotka	kestävät	
uutteran	rukouksen	
avulla	loppuun	asti,	jolloin	
saamme	elää	Jumalan	
luona

•	 Millä	tavoin	nämä	teot	johtavat	Mormonin	mainitse-
miin siunauksiin?

•	 Millä	tavoin	toiset	taululla	olevista	periaatteista	ovat	
pikemminkin toistuvia kuin yksittäisiä tapahtumia?

Muistuta luokalle, että kohdassa Moroni 8:22 sanotaan, 
että pienet lapset ja ne, jotka ovat ilman lakia, ovat 
”eläviä Kristuksessa” Hänen lunastuksensa voimasta.

•	 Mitä	teille	tarkoittaa	se,	että	on	”elävä	Kristuksessa”?

•	 Kuinka	taululla	olevat	periaatteet	auttavat	meitä	kaik-
kia tulemaan eläviksi Kristuksessa?

Moroni 9:1–21. Viha erottaa meidät Herran  
Hengestä
Kehota oppilaita miettimään, millä tavoin vihan tun-
temukset vaikuttavat meihin. Pyydä heitä esimerkiksi 
kuvailemaan, miten viha vaikuttaa siihen,

 1. miten he sulkevat oven

 2. miten he vastaavat puhelimeen

 3. miten he kävelevät kadulla

 4. miten he puhuvat muiden kanssa

 5. miten he rukoilevat

 6. miten he lukevat pyhiä kirjoituksia

 7. mitä he ajattelevat muista ihmisistä

 8. mitä he ajattelevat itsestään

 9. miten he tuntevat Hengen.
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Kehota oppilaita lukemaan Moroni 9:3 ja panemaan 
merkille, mitä huomioita Mormon teki nefiläisistä.

•	 Millä	tavoin	arvelette	sen,	että	nefiläiset	kieltäytyivät	
tekemästä parannusta, liittyneen heidän keskinäisiin 
vihan tuntemuksiinsa?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan Moroni 9:4.

•	 Miksi	arvelette	niiden,	jotka	eivät	ole	vanhurskaita,	
suhtautuvan joskus vihamielisesti Jumalan sanaan?

•	 Millä	tavoin	viha	voi	hiipiä	elämäämme?

Pyydä oppilaita kertomaan, mitä keinoja he ovat löytä-
neet vihan hillitsemiseksi tai välttämiseksi.

Tuo esiin, että viha voi johtaa tuhoisiin seurauksiin. 
Kehota oppilaita lukemaan itsekseen jakeet Moroni 9:5, 
9–11, 18–20 ja panemaan merkille tekoja tai asenteita, 
jotka ovat kenties johtuneet nefiläisten vihasta. Kun 
oppilailla on ollut riittävästi aikaa lukea ja miettiä, 
kehota heitä kertomaan, mitä he ovat löytäneet. Mah-
dollisia vastauksia:

Jae 5 – ei kuolemanpelkoa, ei rakkautta toinen toistaan 
kohtaan, jatkuva veren ja koston jano

Jae 9 – piittaamattomuus siveydestä ja hyveellisyydestä

Jae 11 – vailla sivistystä

Jae 18 – ei järjestystä eikä armoa

Jae 19 – kieroutuneisuus, raakuus, iloitseminen kai-
kesta muusta paitsi siitä, mikä on hyvää

Jae 20 – vailla periaatteita, tunnottomuus

Voit käyttää seuraavia kysymyksiä tämän aiheen syvem-
pään tutkimiseen:

•	 Mitä	mielestänne	tarkoittaa	se,	että	on	tunno-
ton? (Katso vanhin Neal A. Maxwellin ja presi-
dentti Boyd K. Packerin lausunnot oppilaan kirjan 
sivuilta 410–411.)

•	 Mitä	todisteita	näette	maailmassa	siitä,	että	joista-
kuista ihmisistä on tulossa tunnottomia?

•	 Mitä	me	voimme	tehdä,	jottei	meistä	tulisi	
 tunnottomia?

Voisit käyttää hetken verrataksesi Mormonin näissä 
jakeissa olevaa kuvausta nefiläisestä yhteiskunnasta 
hänen kuvaukseensa Jeesuksen Kristuksen seuraajista 
kohdassa Moroni 7:3–4.

Moroni 9:22–26. Jeesus Kristus nostaa meitä 
uskomme mukaisesti silloinkin, kun meitä 
ympäröi suuri jumalattomuus
Näytä pelastusrengasta. (Tai näytä kuvaa pelastusren-
kaasta tai kuvaile sellaista.)

Kysy luokalta, miksi sel-
lainenkin ihminen, joka 
osaa uida, haluaisi ulapalla 
kenties käyttää pelastus-
rengasta. (Tuo keskuste-
lussanne esiin, että kun 
pelastusrengasta käyte-
tään oikein, se voi estää 
ihmistä hukkumasta, olipa 
vesi kuinka syvää tahansa tai uimari kuinka uupu-
nut hyvänsä.)

Kehota muutamia oppilaita lukemaan jakeet Moroni 
9:22, 25–26. Ennen kuin he lukevat, pyydä muuta luok-
kaa panemaan merkille, mihin ”hengellisiin pelastus-
renkaisiin” Mormon ja Moroni luottivat.

Huolehdi siitä, että oppilaat ymmärtävät, että Mormo-
nin ja Moronin usko taivaalliseen Isään ja Jeesukseen 
Kristukseen suojeli heitä hengellisesti. Kehota oppilaita 
mainitsemaan jakeista 22, 25 ja 26 ilmauksia, jotka 
osoittavat tätä suurta uskoa. Oppilaiden mahdollisia 
vastauksia:

Jae 22 – ”Sinun puolestasi minä puhun Jumalalle, – – 
minä luotan Kristuksessa siihen, että sinä pelastut; – – 
minä rukoilen Jumalaa, että hän säästäisi sinun henkesi.”

Jae 25 – ”Ole uskollinen Kristuksessa, – – nostakoon 
Kristus sinua, – – pysykööt hänen kärsimyksensä ja 
kuolemansa ja se, että hän näytti ruumiinsa meidän 
isillemme, ja hänen armonsa ja pitkämielisyytensä ja 
hänen kirkkautensa ja iankaikkisen elämän toivo mie-
lessäsi ikuisesti.”
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Jae 26 – ”Isän Jumalan – – ja meidän Herramme Jee-
suksen Kristuksen – – armo olkoon ja pysyköön sinun 
kanssasi ikuisesti.”

•	 Millä	tavoin	meidän	haasteemme	ovat	samankaltaisia	
kuin ne haasteet, joita Mormonilla ja Moronilla oli?

•	 Kuinka	Mormonin	suhtautuminen	haasteisiin	voi	
auttaa meitä?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan Moroni 9:6.

•	 Mitä	tämä	jae	kertoo	Mormonin uskosta?

Kun oppilaat vastaavat, auta heitä näkemään, että kun 
uskomme Jumalaan on luja, muiden teot eivät estä 
meitä tekemästä sitä, mikä on oikein.

Anna oppilaille muutama minuutti aikaa pohtia, kuinka 
he voisivat vahvistaa edelleen uskoa, jonka ansiosta he 
voivat nousta maailman yläpuolelle ja täyttää oman teh-
tävänsä maan päällä. Voit halutessasi kannustaa heitä 
kirjoittamaan ajatuksensa muistiin.

Kehota oppilaita todistamaan siitä, kuinka usko Isään 
Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen antaa heille voi-
maa voittaa maailman jumalattomuuden.
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Johdanto
Viimeisessä todistuksessaan Moroni kehottaa meitä 
kiinnittämään huomiota kolmeen periaatteeseen. 
Ensiksi hän kirjoittaa siitä, miten tärkeää on tulla itse 
tietämään, että Mormonin kirja on totta. Kun olet lopet-
tamassa tätä Mormonin kirjan kurssia, voit auttaa oppi-
laita miettimään todistustaan Mormonin kirjasta. Ovatko 
he rukoilleet saadakseen tietää, onko tämä pyhä kirja 
totta? Onko heidän todistuksensa vahvistunut?

Toiseksi Moroni keskittyy hengellisten lahjojen tavoit-
teluun, joita taivaallinen Isä antaa uskollisille lapsilleen. 
Kun oppilaat tutkivat tätä periaatetta ja keskustelevat 
siitä, he voivat nähdä, miten paljon erilaisia hengellisiä 
lahjoja on heidän ulottuvillaan.

Lopuksi Moroni kehottaa meitä tulemaan Kristuksen 
luokse, jotta meistä tulisi täydellisiä Kristuksessa sekä 
pyhiä ja tahrattomia (ks. Moroni 10:32–33).

Joitakin oppeja ja periaatteita
•	 Kun	me	pyydämme	uskossa,	Jumala	ilmoittaa	meille	

totuuden Mormonin kirjasta Pyhän Hengen voimalla 
(ks. Moroni 10:1–7).

•	 Herra	antaa	uskollisille	hengellisiä	lahjoja	 
(ks. Moroni 10:8–30).

•	 Sovitus	tekee	meistä	täydellisiä,	kun	tulemme	
 Kristuksen luokse (ks. Moroni 10:30–33).

Opetusehdotuksia
Moroni 10:1–7. Kun me pyydämme uskossa, 
Jumala ilmoittaa meille totuuden Mormonin kir
jasta Pyhän Hengen voimalla
Selitä, että luvussa Moroni 10 on Moronin viimei-
nen sanoma. Ensimmäinen osa sanomasta keskittyy 
todistuksen saamiseen Mormonin kirjasta. Pyydä yhtä 
oppilasta lukemaan Moroni 10:3–5    tai lausumaan 
se ulkoa.

•	 Mikä	näiden	jakeiden	mukaan	on	yksilön	rooli	
hänen pyrkiessään saamaan todistuksen?

Luku 56
Moroni 10

•	 Mitä	tarkoittaa	se,	että	ihmisellä	on	vilpitön	sydän?	
Mitä tarkoittaa se, että on vakaat aikeet?

•	 Kuinka	Pyhä	Henki	auttaa	meitä	saamaan	
 todistuksen?

•	 Millä	tavoin	Henki	voi	todistaa meille?

•	 Kuinka	Moronin	lupaus	soveltuu	meihin	jatkossakin,	
senkin jälkeen kun meillä jo on todistus Mormo-
nin kirjasta?

Kerro, mitä huomioita presidentti Boyd K. Packer on 
esittänyt siitä, kuinka hän sai todistuksen Mormonin 
kirjasta (ks. oppilaan kirjan sivut 413–414; ks. myös 
mukana olevan DVD-levyn raita A ).

•	 Mitä	kohdassa	Moroni	10:3–5	opetetaan	todistuksen	
saamisesta tai vahvistamisesta?

•	 Miksi	presidentti	Packerin	mukaan	ei	ole	viisasta	
odottaa valtavia hengellisiä kokemuksia, kun 
pyrimme saamaan todistuksen?

•	 Presidentti	Packer	on	todistanut:	”Jos	ravitsette	[todis-
tusta], se kasvaa, ja ellette te ravitse sitä, se kuivet-
tuu” (”Mormonin kirja – toinen todistus Jeesuksesta 
Kristuksesta”, Liahona, toukokuu 2005, s. 8). Mitä 
todistuksen ravitseminen mielestänne tarkoittaa? 
Miksi todistus kuivettuu, ellei sitä ravita?

Voitte jatkaa keskustelua siitä, kuinka me voimme 
saada todistuksen ja vahvistaa sitä tutkimalla Mormo-
nin kirjaa, kun esität vanhin Bruce R. McConkien ja 
presidentti Gordon B. Hinckleyn lausunnot oppilaan 
kirjan sivulta 414. Vanhin McConkien lausunto on 
myös mukana olevan DVD-levyn raidalla B .

Kehota oppilaita kertomaan, mitä he ovat tehneet saa-
dakseen todistuksen Mormonin kirjasta.

Moroni 10:8–30. Herra antaa uskollisille hengel
lisiä lahjoja
Selitä, että viimeisessä todistuksessaan Moroni opettaa, 
kuinka tärkeitä Hengen lahjat ovat. Kirjoita taululle 
seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet:
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Moroni	10:9–18

OL	46:13–25

1. Kor.	12:8–11

Jaa luokka kolmeen ryhmään. Anna kunkin ryhmän 
tehtäväksi tutkia yhtä taululla olevista pyhien kirjoitus-
ten kohdista. Pyydä jokaista ryhmää etsimään omassa 
kohdassaan luetellut Hengen lahjat. Pyydä yhtä oppi-
lasta kustakin ryhmästä kirjoittamaan ryhmän vastauk-
set taululle.

•	 Mitä	samankaltaisuuksia	näette	näissä	kolmessa	luet-
telossa? Mitä eroja näette?

Selitä, että on olemassa monia muitakin hengellisiä lah-
joja kuin näissä luvuissa mainitut. Kehota yhtä oppilasta 
lukemaan vanhin Marvin J. Ashtonin lausunto oppilaan 
kirjan sivulta 415.

•	 Miksi	Herra	kohtien	Moroni	10:8	ja	OL	46:8–12	
mukaan antaa näitä lahjoja?

Kehota oppilaita kertomaan tilanteista, jolloin he ovat 
nähneet ihmisten hyötyvän jostakin näistä lahjoista.

Voit halutessasi tuoda esiin, että Moroni opetti, että 
jokainen ihminen saa hengellisiä lahjoja halujensa 
mukaan (ks. Moroni 10:17). Kuten kaikki siunaukset, 
myös hengelliset lahjat tulevat Herran tahdon mukaan 
(ks. 3. Nefi 18:20; Moroni 7:33). Herra ilmoitti, että mei-
dän tulee tavoitella näitä lahjoja vakaasti (ks. OL 46:8).

•	 Miksi	on	sopivaa	tavoitella	Hengen	lahjoja?	Mitä	
meidän teidän mielestänne pitää tehdä tavoitellak-
semme niitä?

Pyydä oppilaita lukemaan Moroni 10:19–20, 24 ja etsi-
mään syitä, miksi Hengen lahjat otetaan joskus ihmi-
siltä pois.

Jos oppilailla on kysymyksiä siitä, mitä hengellisiä 
lahjoja Herra voi antaa heille, kannusta heitä lukemaan 
oppilaan kirjan sivut 414–415.

Moroni 10:30–33. Sovitus tekee meistä täydelli
siä, kun tulemme Kristuksen luokse
Kirjoita taululle Yksittäinen kokemus ja Elinikäinen 
prosessi.

•	 Mitä	Kristuksen	luokse	tuleminen	tarkoittaa?

Ohjaa oppilaiden huomio taululle kirjoittamiisi sanoi-
hin ja kehota oppilaita pohtimaan tätä kysymystä:

•	 Onko	Kristuksen	luo	tuleminen	yksittäinen	kokemus	
vai elinikäinen prosessi?

Kirjoita taululle seuraavat nimet (tai halutessasi muiden 
Mormonin kirjassa esiintyvien henkilöiden nimiä):

Enos

kuningas	Benjaminin kansa

Alma nuorempi

kuningas Lamoni

kuningas	Lamonin isä

soramilaiset

•	 Mitkä	yksittäiset	kokemukset	auttoivat	kutakin	näistä	
ihmisistä tai ryhmistä tulemaan Kristuksen luokse?

•	 Mitkä	seikat	mielestänne	osoittavat,	että	kukin	näistä	
ihmisistä tai ryhmistä koki myös Kristuksen luokse 
tulemisen elinikäisen prosessin?

Pyydä oppilaita lukemaan jakeet Moroni 10:30, 32–33.

•	 Mitä	Moroni	neuvoi	meitä	tekemään,	jotta	meistä	
voisi tulla täydellisiä Kristuksessa?

•	 Mitkä	ilmaukset	jakeessa 33	kuvaavat	niitä,	jotka	ovat	
tulleet täydellisiksi Kristuksessa? (”Pyhitettyjä Kris-
tuksessa”, ”teidän syntienne anteeksiantamiseksi” ja 
”pyhiä, tahrattomia”.)

•	 Kuinka	me	voimme	muistaa	elämämme	hengelliset	
tapahtumat, jotka ovat johtaneet meidät tulemaan 
Kristuksen luokse ja tulemaan täydellisiksi Hänessä?
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Kehota oppilaita kertomaan esimerkkejä siitä, kuinka 
Mormonin kirja on auttanut heitä lähestymään Vapahta-
jaa ja pyrkimään täydellisyyteen Hänessä.

Moroni 10:27, 34. Moronin viimeinen todistus
Pyydä oppilaita lukemaan jakeet Moroni 10:27, 34.

•	 Millä	tavoin	Moronin	sanat	tulevat	aivan	kuin	hän	
puhuisi tomusta?

Pyydä oppilaita lukemaan 2. Nefi 3:18–20 ja merkitse-
mään rinnakkaisviite kohtaan Moroni 10:27.

•	 Mitä	te	sanoisitte,	jos	kirjoittaisitte	todistuksenne	
Mormonin kirjasta meidän aikamme ihmisille?

Kannusta jokaista oppilasta kirjoittamaan todistuk-
sensa Mormonin kirjasta oppilaan kirjan takasivuille tai 
omaan päiväkirjaansa. Voisit myös kannustaa oppilaita 
todistamaan Mormonin kirjasta seuraavassa paasto- ja 
todistuskokouksessa. Käytä lopuksi tämä tilaisuus 
lausuaksesi oma todistuksesi Mormonin kirjasta. 
Kannusta oppilaita tutkimaan Mormonin kirjaa koko 
elämänsä ajan.
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