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Johdanto

Tämä ohjekirja on tarkoitettu Uskonto 115 -luokan
opettamista varten. Tämän oppikurssin oppilaan
oppaana ovat kirkon pyhät kirjat.

Tämän oppikurssin tarkoituksena on opettaa
oppilaita lukemaan ja ymmärtämään pyhiä kirjoituk-
sia. Toiveena on, että se kannustaa oppilaita tutki-
maan pyhiä kirjoituksia ja tuntemaan, että he kyke-
nevät paremmin oppimaan ja soveltamaan niiden
sisältämiä totuuksia.

Presidentti Gordon B. Hinckley on sanonut:
”Olen kiitollinen tästä pyhien kirjoitusten lukemi-

sen korostamisesta. Toivon, että siitä tulee teille pal-
jon mieluisampaa kuin velvollisuus, että siitä tulee
pikemminkin rakkaussuhde Jumalan sanaan. Lupaan
teille, että kun luette, teidän mielenne valistuu ja tei-
dän henkenne ylentyy. Aluksi lukeminen voi tuntua
pitkäveteiseltä, mutta se muuttuu ihmeelliseksi ko-
kemukseksi ajatusten ja sanojen kera siitä, mikä on
jumalallista.” (”Sisimmässänne oleva valo”, Valkeus,
heinäkuu 1995, s. 101.)

Tämä opettajan ohjekirja sisältää viisitoista oppi-
aihetta, jotka opetetaan lukukauden tai vuosineljän-
neksen aikana. Sinun on käytävä oppiaiheet läpi
voidaksesi päättää, kuinka paljon aikaa kuhunkin
oppiaiheeseen käytetään.

Opettajan ohjekirja sisältää seuraavia osioita:

Opetuksen tavoite
Opetuksen tavoite on lyhyt lause, joka kertoo

oppiaiheen tarkoituksen ja sen, mitä oppilaiden
tulisi oppia.

Teemat
Teemat ovat kunkin oppiaiheen keskeisiä ajatuksia.

Opetusideoita
Opetusideoita-osio sisältää erilaisia ehdotuksia

oppiaiheen valmistamista ja esittämistä varten.

Lisäaineistoa tutkimista varten
Luetellut lähteet tarjoavat lisäaineistoa, joka aut-

taa sinua ymmärtämään paremmin tiettyjä teemoja.

Opiskeluehdotuksia oppilaille
Tämä aineisto antaa ideoita, jotka auttavat oppi-

laita kertaamaan oppiaihetta ja valmistautumaan
tulevia oppiaiheita varten.
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Mitä pyhät kirjoitukset
ovat?

Opetuksen tavoite

Kanonisoidut pyhät kirjoitukset ovat jumalallisten
ilmoitusten kokoelma, jonka Herra on antanut pro-
feetoilleen ihmiskunnan rakentamiseksi.

Teemat

1. Herra on antanut määritelmän pyhistä kirjoituk-
sista.

2. Elävät profeetat antavat meille lisää pyhiä kirjoi-
tuksia.

3. Pyhät kirjat ovat kirkon virallinen pyhien kirjoi-
tusten kokoelma.

4. Pyhistä kirjoituksista tulee pyhiä kirjoja kanoni-
soimalla.

5. Profeetat voivat täsmentää pyhiä kirjoituksia.

Opetusideoita

1. Herra on antanut määritelmän pyhistä
kirjoituksista.

■ Keskustele oppilaiden kanssa kohdista OL 68:3–4
ja 2. Piet. 1:21. Kiinnitä huomio seuraavaan presi-
dentti Harold B. Leen esittämään opilliseen selven-
nykseen:

”Toisessa suurenmoisessa ilmoituksessa Hän
[Herra] on selittänyt jotakin muuta, jonka haluai-
simme pyhien muistavan tänä päivänä. Minne te
menette ja missä te kuulette ja mistä saatte tietää,
mitä Herra haluaa teidän tekevän tänä päivänä?
Herra on sanonut:

’Ja tämä on esikuva heille: [hän puhuu nyt kirkon
johtajille] He puhukoot, niin kuin Pyhä Henki heitä
johdattaa.

Ja mitä he puhuvat Pyhän Hengen johtamina, se
on oleva pyhä kirjoitus; se on oleva Herran tahto;
se on oleva Herran mieli; se on oleva Herran sana;
se on oleva Herran ääni ja Jumalan voima pelastuk-
seksi.’ (LK 68:3–4.)” (”Presidentti Harold B. Leen
päättäjäissanat”, Konferenssiraportit 1973–1975,
1979, s. 74.)

2. Elävät profeetat antavat meille lisää pyhiä
kirjoituksia.

■ Auta oppilaita ymmärtämään, ettei Raamatussa
ole missään kohdassa pätevää osoitusta siitä, ettei
Herra olisi jatkossa aikonut ilmaista ajatuksiaan ja

tahtoaan ihmisille. Kiinnitä huomio profeetta Joseph
Smithin vastauksiin tätä periaatetta koskeviin kysy-
myksiin:

”’Onko Raamatussa mitään kohtaa, joka oikeuttaa
teidät uskomaan, että nykyaikana annetaan ilmoi-
tusta?’

Onko siinä mitään kohtaa, joka ei oikeuttaisi
meitä uskomaan niin? Jos niin on, niin me emme ole
vielä kyenneet löytämään sitä.

– – ’Eikö pyhien kirjoitusten kaanon ole täysi?’
Jos se on, niin kirjassa on suuri puutos, muutoin

siinä sanottaisiin niin.” (Profeetta Joseph Smithin ope-
tuksia, toim. Joseph Fielding Smith, 1985, s. 119.)

Saadaksesi lisätietoa tarkastele kohtia Ilm.
22:18–19; Hepr. 1:1–2; 2. Tim. 3:16; JSR Luuk. 16:16;
Aam. 3:7.
■ Keskustelkaa 9. uskonkappaleesta, joka auttaa
oppilaita ymmärtämään elävän profeetan tärkeyden.
Todisteena profeetan tärkeydestä viittaa kohtiin OL
137–138 ja VJ 2.
■ Voitte keskustella seuraavasta väittämästä:

Presidentti J. Reuben Clark jr, joka oli neuvon-
antaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, on sano-
nut: ”Vain kirkon presidentillä – – on oikeus saada
ilmoitusta kirkkoa varten, joko uutta tai korjaavaa,
tai esittää virallisia tulkintoja pyhistä kirjoituksista,
jotka ovat sitovia kirkossa, tai muuttaa millään
tavoin olemassa olevia kirkon oppeja. Hän on
Jumalan ainoa puhetorvi maan päällä” (”When
Are the Writings”, s. 12).
■ Lukekaa ja merkitkää kohdat OL 1:14, 24, 38;
21:1–5 ja keskustelkaa niistä.

3. Pyhät kirjat ovat kirkon virallinen pyhien
kirjoitusten kokoelma.

■ Menemättä kunkin kirjan yksityiskohtiin selitä että
kirkon pyhiä kirjoja ovat Pyhä Raamattu, Mormonin
kirja, Oppi ja liitot sekä Kallisarvoinen helmi.
■ Osoita, kuinka tärkeitä mittapuut, standardit ja
ohjeet ovat ja kuinka niitä käytetään kaikilla elämän-
alueilla. Voit esittää hyödyllisiä esimerkkejä urhei-
lusta, tieteistä ja teollisuudesta.
■ Esitä toinen tai kumpikin seuraavista vanhin
Harold B. Leen, silloisen kahdentoista apostolin
koorumin jäsenen lausumista ja keskustelkaa siitä,
miksi pyhiä kirjoja kutsutaan toisinaan pyhien
kirjojen kokoelmaksi:

”Kuinka voimme mitata, ovatko jonkun opetuk-
set tosia vai vääriä? Jos joku opettaa jotakin pyhien
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kirjoitusten opetuksiin kuulumatonta, voimme
pitää sitä spekulaationa, ellei kyseessä ole se ainoa
mies, jolla on oikeus tuoda esiin uutta oppia – siis
ainoa mies, jolla on avaimet – profeetta, näkijä ja
ilmoituksensaaja, joka johtaa tuossa korkeassa ase-
massa. Ei kukaan muu. Jos joku ottaa vapauden
tuoda esiin sellaista, minkä hän väittää olevan
uutta oppia, voitte tietää, että se on vain hänen oma
mielipiteensä ja sitä on pidettävä sellaisena riippu-
matta siitä, mikä on hänen asemansa kirkossa. Jos
se on jotakin pyhien kirjoitusten vastaista, voitte
heti luokitella sen vääräksi. Siksi kutsumme pyhien
kirjojen kokoelmaksi neljää pyhää kirjaa. Ne ovat se
mittapuu, standardi tai ohje, johon vertaamme
kaikkea oppia, ja jos opetetaan jotakin, mikä on
pyhien kirjoitusten vastaista, se on väärää. Se on
niin yksinkertaista.” (”Viewpoint of a Giant”, s. 6.)

”Kaiken, mitä me opetamme tässä kirkossa, tulisi
perustua pyhiin kirjoituksiin. Sen tulisi löytyä pyhistä
kirjoituksista. Meidän tulisi valita tekstimme pyhistä
kirjoituksista. Jos haluamme mitata totuutta, meidän
tulee mitata sitä kirkon neljän pyhän kirjan mukaan,
riippumatta siitä, kuka on kirjoittaja. Jos sitä ei ole
pyhissä kirjoissa, voimme hyvin olettaa sen olevan
spekulaatiota, jonkun henkilökohtainen mielipide; ja
jos se on vastoin sitä, mikä on pyhissä kirjoituksissa,
se ei ole totta. Tämä on mittapuu, jonka avulla mit-
taamme kaikkea totuutta.” (Ks. Kirkon presidenttien
opetuksia: Harold B. Lee, 2001, s. 65–66.)

4. Pyhistä kirjoituksista tulee pyhiä kirjoja
kanonisoimalla.

■ Selitä, mitä kaanon tarkoittaa, ja kuvaile prosessia,
jonka avulla pyhät kirjat kanonisoidaan.

Sana kaanon tulee kreikankielisestä sanasta
’kanon’, joka tarkoitti alun perin ruokosauvaa, jolla
mitattiin suoruutta, ja nykyään sitä käytetään osoit-
tamaan virallista pyhien kirjojen kokoelmaa, jota
Kristukseen aidosti uskovat käyttävät (ks. ’kaanon’
Iso Raamatun tietosanakirja, 1967, 3 osaa, osa 1, palsta
2108; Bible Dictionary, ’canon’, s. 630–631).

Tässä kirkossa sanalla kaanon tarkoitetaan viralli-
sia pyhiä kirjoja, joita sanotaan toisinaan pyhien kir-
jojen kokoelmaksi ja jotka kirkko on muodollisesti
ottanut käyttöön ja hyväksynyt. Uskon ja opin
asioissa niiden katsotaan olevan jäseniä sitovia.

Tätä prosessia voidaan valaista toimenpiteillä,
joihin ryhdyttiin presidentti N. Eldon Tannerin joh-
dolla huhtikuun 1976 yleiskonferenssissa, jolloin
Kallisarvoiseen helmeen lisättiin kaksi ilmoitusta.
Esittäessään konferenssin asioita presidentti Tanner
sanoi:

”Presidentti Kimball on pyytänyt minua luke-
maan hyvin tärkeän päätöksen hyväksymisäänes-
tystänne varten.

’Ensimmäisen presidenttikunnan neuvoston ja
kahdentoista koorumin kokouksessa, joka pidettiin
Suolajärven temppelissä 25. maaliskuuta 1976,

annettiin lupa liittää Kallisarvoiseen Helmeen seu-
raavat kaksi ilmoitusta:

Ensiksi, näky selestisestä valtakunnasta, annettu
profeetta Joseph Smithille – – . Ja toiseksi, presidentti
Joseph F. Smithille – – annettu näky, jossa hän näki
Herran Jeesuksen Kristuksen käynnin henkimaail-
massa – –.’

Ehdotetaan, että me hyväksymme tämän toimen-
piteen ja kannatamme sitä ja otamme nämä ilmoi-
tukset osaksi Myöhempien Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen Kirkon ohjekirjoja.

Ne, jotka hyväksyvät tehdyn ehdotuksen, osoitta-
koot sen. Ne, jotka ovat sitä vastaan, mikäli heitä on,
osoittakoot sen samalla tavoin.” (”Kallisarvoiseen
Helmeen osaksi pyhiä kirjoituksia liitetyt näyt”,
Valkeus, lokakuu 1976, s. 114; ks. myös Se, joka
ottaa vastaan minun palvelijani, ottaa vastaan minut,
Melkisedekin pappeuden henkilökohtainen opiske-
luopas 1979–1980, 1979, s. 145.) Vuonna 1979 nämä
kaksi ilmoitusta siirrettiin Opin ja Liittojen Kirjaan
(nykyisin Oppi ja liitot) ja niistä tuli luvut 137 ja 138.

5. Profeetat voivat täsmentää pyhiä
kirjoituksia.

■ Keskustelkaa seuraavista väittämistä:
Vanhin Boyd K. Packer, silloinen kahdentoista

apostolin koorumin jäsen, on selittänyt:
”Tietenkin on tehty muutoksia ja korjauksia.

Kuka tahansa, joka on harjoittanut edes rajoitetussa
määrin tutkimustyötä, tietää sen. Oikealla tavalla
nähtyinä näistä korjauksista tulee todisteita näiden
kirjojen hyväksi, ei niitä vastaan.

Profeetta Joseph Smith oli kouluakäymätön maa-
laispoika. Kun luemme joitakin alkuperäisiä kirjeitä
hänen nuoruusajaltaan, huomaamme hänen olleen
jokseenkin hiomaton oikeinkirjoituksessa ja kieli-
opissa ja ilmaisussaan.

Sitä, että ilmoitukset tulivat hänen kauttaan edes
jossakin määrin hiotussa kirjallisessa muodossa, ei
voi sanoa vähemmäksi kuin ihmeeksi. Se, että jota-
kin on vielä kehiteltävä, vahvistaa arvonantoani
niitä kohtaan.

Lisään nyt painokkaasti, että nuo muutokset ovat
olleet pohjimmiltaan vähäisiä parannuksia kieliopil-
liseen muotoon, ilmaisuun ja välimerkkien käyttöön
sekä selvennyksiä. Mitään perustavaa laatua olevaa
ei ole muutettu.” (Ks. ”Me uskomme kaiken sen,
mitä Jumala on ilmoittanut”, Valkeus, joulukuu
1974, s. 513.)

Vanhin Bruce R. McConkie, silloinen kahden-
toista apostolin koorumin jäsen, on opettanut:
”Ensimmäisen armotalouden päivistä alkaen
Jumalan kansan tapana on ollut valita kirjoituksia
niiden henkilöiden kirjoitusten joukosta, jotka on
nimitetty kirkkoa johtamaan, ja julkaista nämä kir-
joitukset virallisina pyhinä kirjoituksina. – – kaik-
kien itseään pyhiksi kutsuvien tulee hyväksyä ne ja
uskoa niihin. Mutta viralliseen käyttöön valitut ja
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julkaistut ilmoitukset, näyt, profetiat ja kertomukset
sitovat kaikkia aivan erityisellä tavalla. Ne muodos-
tavat osan kirkon pyhiä kirjoja. Niistä tulee mitta-
puita, ohjenuoria, joiden perusteella määritellään
oppi ja menettelytavat.” (Ks. ”Uusi käsky: Pelasta
itsesi ja sukusi!”, Valkeus, elokuu 1977, s. 5.)

Lisäaineistoa tutkimista varten

Ei ehdotuksia.

Opiskeluehdotuksia oppilaille

■ Jotta oppilaat valmistautuisivat seuraavaan oppi-
aiheeseen, pyydä heitä kirjoittamaan ylös yksi tai
kaksi ainutlaatuista opillista asiaa kustakin pyhästä
kirjasta.

3



Pyhät kirjat
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Oppiaihe 2

Opetuksen tavoite

Kukin pyhistä kirjoista tarjoaa jotakin ainutlaatuista
kanonisoitujen pyhien kirjojen kokoelmaan.

Teemat

1. Raamattu on kokoelma muinaisia Israelin huo-
neen pyhiä aikakirjoja heidän asuinalueeltaan
Lähi-idästä.

2. Mormonin kirja on aikakirja Jumalan kanssakäy-
misestä Israelin huoneen jäännöksen kanssa mui-
naisessa Amerikassa.

3. Oppi ja liitot on kokoelma nykyajan pyhiä kirjoi-
tuksia.

4. Kallisarvoinen helmi on kokoelma profeetallisia
kirjoituksia, jotka liittyvät eri taloudenhoitokausiin.

Opetusideoita

1. Raamattu on kokoelma muinaisia
Israelin huoneen pyhiä aikakirjoja
heidän asuinalueeltaan Lähi-idästä.

■ Sekä sanan Raamattu että sen toisen nimen Biblia
merkityksen tunteminen auttaa oppilaita tietämään,
kuinka Raamattu sai alkunsa. Kysy luokaltasi, mitä
kyseinen sana tarkoittaa, ja lue heille sitten seuraa-
vat silloisen kahdentoista apostolin koorumin jäse-
nen, vanhin James E. Talmagen oivallukset:

”Nykykielessä ilmaisu Pyhä Raamattu merkitsee
sitä pyhien kirjoitusten kokoelmaa, joka tunnetaan
myös heprealaisina kirjoituksina. Se sisältää muis-
tiinpanoja Jumalan ja ihmiskunnan kanssakäymi-
sestä; nämä muistiinpanot rajoittuvat kokonaan itäi-
selle pallonpuoliskolle, lukuun ottamatta vedenpai-
sumusta edeltäneiden tapahtumien kuvausta. Sana
Biblia, joka on kreikkalaisen sanan monikkomuoto,
on suomeksi kirjat. – – On merkille pantavaa, että
kirjakokoelmakäsite sisältyy kaikkeen sanan Biblia
varhaisempaan käyttöön; pyhät kirjoitukset koostui-
vat silloin kuten nytkin monien ajallisten ja toisis-
taan kaukana olevien kirjoittajien erityisistä kirjoi-
tuksista, ja näissä teoksissa vallitsevaa sopusointua
ja yhtenäisyyttä voidaan pitää vahvana todisteena
niiden oikeaperäisyydestä.” (Uskonkappaleet, 1985,
s. 266–267.)
■ Pyhien kirjoitusten oppaassa on paljon tietoa
Raamatun synnystä (”Raamattu”, s. 154). Pyydä

oppilaita lukemaan Pyhien kirjoitusten opasta ja
vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

1. Kuinka kauan kesti, ennen kuin Raamattu oli ole-
massa?

2. Mitä eroavuuksia on Vanhan ja Uuden testamen-
tin välillä?

3. Mitä testamentti tarkoittaa?
4. Mihin pääryhmiin Vanhan testamentin kirjat

jaetaan?
■ Jaa luokka ryhmiin ja pyydä kutakin ryhmää luet-
telemaan, mitä Raamattu antaa meille.
■ Lue seuraava presidentti Ezra Taft Bensonin lau-
suma ja keskustelkaa siitä:

”Rakastan Raamattua, sekä Vanhaa Testamenttia
että Uutta Testamenttia. Se on suuri totuuden lähde.
Se kertoo meille Mestarin elämästä ja palvelutyöstä.
Sen sivuilta me saamme tietää, kuinka Jumalan käsi
on ohjannut Hänen kansansa asioita maan historian
alusta asti. Olisi vaikea aliarvioida sitä vaikutusta,
mikä Raamatulla on ollut maailman historiaan. Sen
sivut ovat olleet siunaukseksi monien sukupolvien
elämässä. – –

Tuo pyhä kirja on ollut ihmislapsille mittaamatto-
man arvokas. Yksi Raamatun kohta innoitti myös
profeetta Joseph Smithin menemään kotinsa lähellä
olevaan lehtoon ja polvistumaan rukoukseen. Tästä
seurasi ihmeellinen näky, josta alkoi Jeesuksen
Kristuksen evankeliumin täyteyden palauttaminen
maan päälle. Tuosta näystä alkoi myös uusien
pyhien kirjoitusten esiin tuleminen Raamatun rin-
nalle todistamaan jumalattomalle maailmalle, että
Jeesus on Kristus ja että Jumala elää ja rakastaa lap-
siaan ja on yhä läheisesti tekemisissä heidän pelas-
tuksensa ja korotuksensa kanssa.” (”Nykyajan ilmoi-
tuksen lahja”, Valkeus, tammikuu 1987, s. 67.)

2. Mormonin kirja on aikakirja Jumalan
kanssakäymisestä Israelin huoneen
jäännöksen kanssa muinaisessa
Amerikassa.

■ Käy läpi Mormonin kirjan johdantosivut. Näillä
ensimmäisillä sivuilla on nimilehti, tietoa Mormonin
kirjan alkuperästä sekä silminnäkijöiden todistukset.
Löydät myös tietoa niistä eri levyistä, joista Mormonin
kirja muodostuu.
■ Lue luokalle seuraavat presidentti Gordon B.
Hinckleyn Mormonin kirjaa koskevat oivallukset:

”Kirjan vetovoima on yhtä ajatonta kuin totuus,
yhtä yleismaailmallista kuin ihmiskunta. Se on ainoa
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kirja, jonka kansien sisällä on lupaus, että jumalalli-
sen voiman kautta lukija voi varmuudella tietää sen
totuuden.

Sen alkuperä on ihmeellinen; kun kertomus siitä
esitetään ensimmäisen kerran sellaiselle, joka ei sitä
tunne, se on lähes uskomaton. Mutta kirja on ole-
massa, ja sitä voidaan tunnustella ja kosketella ja
lukea. Kukaan ei voi kiistää sen olemassaoloa.

Kaikki yritykset selittää sen alkuperä muulla
tavoin kuin Joseph Smith sen selitti ovat osoittautu-
neet olevan vailla todellisuuspohjaa. Se on muinai-
sen Amerikan aikakirja. Se on uuden maailman pyhä
kirjoitus aivan yhtä varmasti kuin Raamattu on van-
han maailman pyhä kirjoitus. – –

Kirja kertoo kauan sitten eläneistä kansoista.
Mutta kuvatessaan nykyajan yhteiskunnan ongelmia
se on yhtä ajankohtainen kuin aamulehti ja paljon
täsmällisempi, innoitetumpi ja innoittavampi
puhuessaan noiden ongelmien ratkaisuista.

En tiedä mitään muuta kirjoitusta, joka esittäisi
niin selkeästi murheelliset seuraukset niille yhteis-
kunnille, jotka kulkevat Jumalan käskyjen vastaista
tietä. – –

Mikään muu kirjallinen todistus ei yhtä selkeästi
havainnollista sitä tosiasiaa, että kun ihmiset ja kan-
sat vaeltavat Herran pelossa ja kuuliaisina Hänen
käskyilleen, he vaurastuvat ja kasvavat, mutta kun
he unohtavat Hänet ja Hänen sanansa, tapahtuu
rappeutuminen, joka johtaa toimintakyvyttömyy-
teen ja kuolemaan, ellei vanhurskaus pysäytä sitä.
Mormonin Kirja vahvistaa Vanhan Testamentin
sananlaskun: ’Vanhurskaus kansan korottaa, mutta
synti on kansakuntien häpeä.’ (Sananl. 14:34.)

Vaikka Mormonin Kirjassa puhutaankin voimalli-
sesti kysymyksistä, jotka vaikuttavat nykyiseen
yhteiskuntaamme, sen sanoman suuri ja sytyttävä
pääsisältö on elävä ja tosi todistus, että Jeesus on
Kristus, luvattu Messias. Kirja todistaa Hänestä, joka
vaelsi Palestiinan pölyisillä teillä parantaen sairaita
ja opettaen pelastuksen oppeja; joka kuoli Golgatan
ristillä; joka tuli kolmantena päivänä esiin hauta-
kammiosta ja ilmestyi monille ja joka ennen lopul-
lista taivaaseenastumistaan kävi – – läntisellä pallon-
puoliskolla asuvien ihmisten tykönä.” (”Mormonin
Kirja”, Valkeus, lokakuu 1988, s. 3, 6.)
■ Mormonin kirja on suunnattoman tärkeä
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkon jäsenille. Presidentti Ezra Taft Benson on
pyytänyt, että kirkon jäsenet pitäisivät tätä pyhää
kirjoitusta tutkimisensa keskipisteenä. Esitä luokalle
seuraavat presidentti Bensonin esittämät kolme
syytä, miksi myöhempien aikojen pyhien tulisi jat-
kuvasti tutkia tätä kirjaa koko elämänsä ajan:

”Ensimmäiseksi, Mormonin Kirja on uskontomme
lakikivi. Näin sanoi profeetta Joseph Smith. Hän
todisti, että ’Mormonin Kirja on virheettömin kirja
maan päällä ja uskontomme lakikivi’ (History of the
Church, osa 4, s. 461; ks. myös Mormonin Kirjan

johdanto). Lakikivi on holvikaaren keskimmäinen
kivi. Se pitää kaikkia muita kiviä paikoillaan, ja jos
se otetaan pois, kaari sortuu.

Mormonin Kirja on kolmella tavalla uskontomme
lakikivi. Se on lakikivi todistuksessa Kristuksesta. Se
on oppimme lakikivi. Se on todistuksemme lakikivi.

Mormonin Kirja on lakikivi todistuksessamme
Jeesuksesta Kristuksesta, joka itse on kulmakivenä
kaikessa, mitä me teemme. Se todistaa Hänestä sel-
keästi ja voimallisesti. Toisin kuin Raamattu, joka
kulki sukupolvien saatossa monien kopioitsijoiden,
kääntäjien ja turmeltuneiden uskovaisten käsien
kautta ja he muuttivat sen tekstiä, Mormonin Kirja
tuli kirjoittajalta lukijalle vain yhden innoitetun kään-
nösvaiheen kautta. Siksi sen todistus Mestarista on
selkeä, laimentumaton ja voimakas. Mutta se tekee
enemmänkin. Suuri osa kristikuntaa ei nykyään usko
Vapahtajan jumalallisuuteen. Se asettaa kyseenalai-
seksi Hänen ihmeellisen syntymänsä, Hänen täydelli-
sen elämänsä ja Hänen suurenmoisen ylösnousemuk-
sensa todellisuuden. Mormonin Kirja opettaa selkein
ja varmoin sanoin näiden kaikkien totuutta. Se myös
selittää täydellisesti opin sovituksesta. Tämä innoi-
tettu kirja on totisesti lakikivi, joka todistaa maail-
malle, että Jeesus on Kristus (ks. Mormonin Kirjan
nimilehti).

Mormonin Kirja on myös lakikivi opissa ylös-
nousemuksesta. – – Herra itse on sanonut, että
Mormonin Kirja sisältää ’Jeesuksen Kristuksen
evankeliumin täyteyden’. (LK 20:9) Se ei tarkoita,
että se sisältää jokaisen opetuksen ja kaikki opit,
mitä koskaan on ilmoitettu. Mutta se tarkoittaa,
että Mormonin Kirjasta löytyy niiden oppien
täyteys, joita me tarvitsemme pelastuaksemme.
Ja niitä opetetaan selkeästi ja yksinkertaisesti,
niin että lapsikin voi oppia tien pelastukseen ja
korotukseen. Mormonin Kirja tarjoaa paljon sel-
laista, mikä avartaa ymmärrystämme pelastuksen
opeista. Ilman sitä muiden pyhien kirjoitusten sisäl-
tämät opetukset eivät olisi läheskään niin selkeitä ja
kallisarvoisia.

Lopuksi Mormonin Kirja on todistuksen lakikivi.
Aivan niin kuin holvi sortuu, jos lakikivi otetaan
pois, niin koko kirkko seisoo tai kaatuu Mormonin
Kirjan totuuden mukana. – –

Toinen suuri syy siihen, miksi meidän tulee keskit-
tyä tutkimaan Mormonin Kirjaa, on se, että se on kir-
joitettu meidän aikaamme varten. Nefiläisillä ei kos-
kaan ollut tätä kirjaa; ei myöskään muinaisilla laa-
manilaisilla. Se on tarkoitettu meille. Mormon kir-
joitti nefiläisen kulttuurin lähetessä loppuaan.
Jumalan innoittamana, Hänen, joka näkee kaiken
alusta asti, hän lyhensi vuosisatojen aikakirjat vali-
ten ne kertomukset, puheet ja tapahtumat, joista olisi
eniten hyötyä meille.

Kaikki Mormonin Kirjan tärkeimmät kirjoittajat
todistivat kirjoittavansa tuleville sukupolville. – –

Jos he näkivät meidän aikamme ja valitsivat sen,
mikä olisi meille arvokkainta, niin eikö meidän tule



tutkia Mormonin Kirjaa sillä mielellä? Meidän tulee
koko ajan kysyä itseltämme: ’Miksi Herra innoitti
Mormonia (tai Moronia tai Almaa) ottamaan tämän
mukaan aikakirjaansa? Mitä sellaista minä voin tästä
oppia, mikä auttaa minua elämään tänä aikana?’

Ja on monia esimerkkejä siitä mikä on vastaus
tähän kysymykseen. Mormonin Kirjassa on esimer-
kiksi malli siitä, kuinka valmistautua toiseen tulemi-
seen. Suuri osa kirjasta keskittyy niihin muutamiin
vuosikymmeniin, jotka edelsivät Kristuksen tuloa
Amerikkaan. Tutkimalla tarkoin tuota aikaa voimme
päätellä, miksi jotkut tuhoutuivat Hänen tulemistaan
edeltäneissä hirvittävissä tuomioissa ja miksi muut
olivat temppelin luona Runsaudenmaassa ja panivat
kätensä Hänen käsiensä ja jalkainsa haavoihin.

Mormonin Kirjasta näemme, kuinka Kristuksen
seuraajat elävät sodan aikoina. Mormonin Kirjasta
näemme salaisten liittojen pahuudet kuvaavan ja
pöyristyttävän todellisena. Mormonin Kirja opettaa
suhtautumaan oikein vainoon ja luopumukseen.
Opimme paljon lähetystyöstä. Mormonin Kirjassa
näemme paremmin kuin missään muualla, kuinka
vaarallista on materialismi ja sydämemme kiinnittä-
minen siihen, mikä on maailmasta. Voiko kukaan
epäillä, että tämä kirja on meitä varten ja että
saamme siitä suurta voimaa, lohtua ja turvaa?

Kolmas syy siihen, miksi Mormonin Kirja on niin
arvokas myöhempien aikojen pyhille, käy ilmi pro-
feetta Joseph Smithin äsken mainituista sanoista.
Hän sanoi: ’Sanoin veljille, että Mormonin Kirja on
virheettömin kirja maan päällä ja meidän uskon-
tomme lakikivi, ja pitämällä sen käskyt ihminen
pääsee lähemmäksi Jumalaa kuin minkään muun
kirjan avulla’ [Profeetta Joseph Smithin opetuksia,
toim. Joseph Fielding Smith, 1985, s. 192]. Se on
kolmas syy tutkia tätä kirjaa. Sen avulla me pää-
semme lähemmäksi Jumalaa. Emmekö me pohjim-
miltamme kaipaa päästä lähemmäksi Jumalaa, olla
enemmän Hänen kaltaisiaan jokapäiväisessä vael-
luksessamme ja tuntea Hänen läsnäolonsa alati?
Silloin Mormonin Kirja auttaa meitä siinä paremmin
kuin mikään muu kirja.

Mormonin Kirja ei ainoastaan opeta meille
totuutta, vaikka se tekee sitäkin. Mormonin Kirja
ei ainoastaan todista Kristuksesta, vaikka se tekee
sitäkin. Siinä on muutakin. Tässä kirjassa on voi-
maa, joka alkaa virrata elämäänne heti, kun alatte
tutkia sitä vakavasti. Saatte enemmän voimaa vas-
tustaa kiusauksia. Saatte voimaa välttää petosta.
Saatte voimaa pysyä ahtaalla ja kaidalla tiellä.
Pyhien kirjoitusten on sanottu olevan ’elämän
sanoja’ (LK 84:85), ja jos missä niin Mormonin
Kirjassa se pitää paikkansa. Kun alatte isota ja
janota noita sanoja, löydätte yhä yltäkylläisemmän
elämän.” (”Mormonin Kirja – uskontomme laki-
kivi”, Valkeus, tammikuu 1987, s. 3–4.)
■ Presidentti Benson mainitsi, että jokainen
Mormonin kirjan tärkeimmistä kirjoittajista kirjoitti

tuleville sukupolville. Seuraavissa pyhien kirjoitus-
ten kohdissa on lisätietoa: 2. Nefi 25:21; MK Jaak. 1:3;
En. 15–16; Jar. 2; Morm. 7:1; 8:34–35.

3. Oppi ja liitot on kokoelma nykyajan
pyhiä kirjoituksia.

■ Pyydä oppilaita lukemaan Opin ja liittojen alussa
oleva Johdanto, ja käsitelkää seuraavia kysymyksiä:

1. Mikä Oppi ja liitot on?
2. Keitä varten se on tarkoitettu?
3. Miksi Oppi ja liitot on ainutlaatuinen?
4. Kenen ääntä kuullaan kaikissa Opin ja liittojen

ilmoituksissa?
5. Millaiset olosuhteet johtivat Opin ja liittojen

syntyyn?
6. Mitkä ovat Opin ja liittojen tärkeimpiä opetuksia?
7. Keiden todistukset löytyvät kirjan Johdannosta?
■ Keskustelkaa seuraavista presidentti Gordon B.
Hinckleyn sanoista:

”Opin ja Liittojen Kirja on ainutlaatuinen meidän
pyhien kirjoitustemme joukossa. Se on kirkon perus-
tuslaki.

– – Opin ja Liittojen Kirja on kanava, joka välittää
Herran sanat Hänen kansalleen.

Kirja käsittelee hämmästyttävän monenlaisia
asioita. Se sisältää kirkon hallintoa koskevia periaat-
teita ja menettelytapoja. Siinä esitetään ainutlaatui-
sia ja merkittäviä terveysohjeita, joihin liittyy sekä
fyysisiä että hengellisiä lupauksia. Iankaikkisen
pappeuden liitto kuvataan selkeämmin kuin mis-
sään muualla pyhissä kirjoituksissa. Perustuen
Paavalin lyhyeen mainintaan auringon, kuun ja täh-
tien kirkkaudesta kolmen kirkkauden asteen etu-
oikeudet ja siunaukset – sekä rajoitukset ja mahdol-
lisuudet – ilmoitetaan. Parannusta julistetaan sel-
keästi ja voimallisesti. Oikea kastamistapa ilmoite-
taan. Jumaluuden luonne, joka on vaivannut teolo-
geja vuosisatojen ajan, kuvataan kaikille ymmärret-
tävällä kielellä. Herran talousasioita koskeva laki
ilmoitetaan ja samoin määrätään, kuinka kirkon toi-
mintaan tarvittavat varat tulee hankkia ja käyttää.
Työ kuolleitten puolesta ilmoitetaan kaikkiin suku-
polviin kuuluneiden Jumalan poikien ja tyttärien
siunaukseksi. – –

Minä rakastan tämän kirjan kieltä. Rakastan
sen sanojen sävyä. Ihailen sen ajatusten, opillisten
selitysten ja profeetallisten lupausten selkeyttä ja
voimaa. – –

Kirjoitan kaikella vakavuudella ja arvostuksella
todistukseni siitä, että tämä merkittävä kirja, joka
käsittelee niin monia meitä kiinnostavia ja kosketta-
via aiheita, ilmaisee ’Jumalan järjestyksen ja tahdon’
tälle sukupolvelle. Meillä on tilaisuus lukea sitä,
pohdiskella sitä ja iloita sen neuvoista ja lupauksista.
(”’Jumalan järjestys ja tahto’”, Valkeus, elokuu 1989,
s. 2, 3, 6.)
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■ Keskustelkaa Herran esipuheesta, joka on Opin
ja liittojen luvussa 1, sekä liitteestä, joka on luvussa
133. Nimetkää näistä kahdesta luvusta joitakin Opin
ja liittojen tärkeimpiä teemoja.
■ Lue luokalle seuraavat presidentti Ezra Taft
Bensonin sanat:

”Mormonin Kirjan silminnäkijöiden ohella Opin
ja Liittojen Kirja on ylivoimaisesti suurin ulkonainen
todiste ja todistus, joka meillä on Herralta siitä, että
Mormonin Kirja on tosi. – –

Opin ja Liittojen Kirja yhdistää toisiinsa Mormonin
Kirjan ja jatkuvan palautuksen työn profeetta Joseph
Smithin ja hänen seuraajiensa välityksellä.

Opin ja Liittojen Kirjassa meille kerrotaan temp-
pelityöstä, iankaikkisesta perheestä, kirkkauden
asteista, kirkon järjestyksestä ja monista muista suu-
rista palautuksen totuuksista.

– – Opin ja Liittojen Kirja tuo ihmiset Kristuksen
valtakuntaan, Myöhempien Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon, joka on ainoa
[tosi] ja elävä kirkko koko maan päällä (ks. LK
1:30). Minä tiedän sen.

Mormonin Kirja on uskontomme lakikivi, ja
Opin ja Liittojen Kirja on sen päällyskivi, jossa
myöhempien aikojen ilmoitus jatkuu.” (”Mormonin
Kirja ja Opin ja Liittojen Kirja”, Valkeus, heinäkuu
1987, s. 77.)
■ Keskustelkaa siitä, kuinka Oppi ja liitot on uskon-
tomme päällyskivi.

4. Kallisarvoinen helmi on kokoelma
profeetallisia kirjoituksia, jotka liittyvät
eri taloudenhoitokausiin.

■ Pyydä luokan jäseniä lukemaan Kallisarvoisen
helmen alussa oleva johdanto ja esitä sitten seuraa-
vat kysymykset:

1. Mikä oli Franklin D. Richardsin rooli tämän
pyhän kirjan syntymisessä?

2. Milloin Kallisarvoisesta helmestä tuli yksi kirkon
pyhistä kirjoista?

3. Mitä eri kirjoja tai otteita Kallisarvoisessa hel-
messä on?

■ Tehkää luettelo tavoista, joilla Kallisarvoinen
helmi vaikuttaa evankeliumin ymmärtämiseemme
ja keskustelkaa niistä. Kiinnitä huomio seuraaviin
esimerkkeihin:

1. Tietoja Saatanasta ja siitä, minkälainen olento
hän on

2. Aadamille ilmoitettu pelastussuunnitelma
3. Maailmankaikkeuden luonne ja järjestys
4. Profeetta Joseph Smithin ensimmäinen näky
5. Vapahtajan toinen tuleminen

Lisäaineistoa tutkimista varten

■ Lenet H. Read, ”How the Bible Came to Be”,
Ensign, tammikuu 1982, s. 36–42; helmikuu 1982,
s. 32–37; maaliskuu 1982, s. 14–18; huhtikuu 1982,
s. 42–48; Vanhan ja Uuden testamentin historia ja
kehitys.
■ Opin ja Liittojen Kirja – oppilaan kirja (Uskonto 324
ja 325), 1986, s. 1–2.
■ James R. Clark, ”Our Pearl of Great Price: From
Mission Pamphlet to Standard Work”, Ensign, elo-
kuu 1976, s. 12–17; lyhyt historia Kallisarvoisen hel-
men synnystä.
■ Boyd K. Packer, ”Herran kirjasto”, Valkeus, hei-
näkuu 1990, s. 32–34; pyhien kirjojen tärkeys ja mitä
niistä voi oppia.
■ Boyd K. Packer, ”’Mitä sielussani liikkuu’”,
Valkeus, 1986, konferenssiraportti 156. vuosikonfe-
renssista, s. 60–63; Mormonin kirja, sen tärkeys ja
kuinka henkilö voi saada tietää sen totuudesta.

Opiskeluehdotuksia oppilaille

■ Tässä oppiaiheessa on paljon kysymyksiä pyhien
kirjojen alkuperästä ja merkityksestä. Voit halutes-
sasi käyttää niitä tämän oppiaiheen kertauksena.
■ Kannusta oppilaita tutkimaan pyhiä kirjoja päi-
vittäin valmistautuakseen seuraavaan oppiaihee-
seen. Seuraavat sanat, jotka esitti silloinen kahden-
toista apostolin koorumin jäsen vanhin Bruce R.
McConkie, saattavat auttaa kannustamaan oppilaita
lukemaan pyhiä kirjoituksia:

”Meillä on nykyään saatavilla kirkon pyhät kirjat.
Meillä on Raamattu, Mormonin kirja, Oppi ja liitot
sekä Kallisarvoinen helmi. Näissä neljässä kirjassa on
yhteensä 1 579 lukua. Luulenpa, ettei ole liioiteltua
sanoa, että voisimme järkevästi ajatellen, päivästä
päivään, säännöllisesti, lukea kolme lukua jostakin
näistä teoksista – ja jos tekisimme niin, lukisimme
kaikki evankeliumit alle kuukaudessa. Lukisimme
koko Uuden testamentin kolmessa kuukaudessa.
Lukisimme Vanhan testamentin kymmenessä kuu-
kaudessa ja koko Raamatun vuodessa ja kuukau-
dessa. Lukisimme Mormonin kirjan läpi reilusti alle
kolmessa kuukaudessa, Opin ja liitot puolessatoista
kuukaudessa sekä Kallisarvoisen helmen viidessä
päivässä. Yhteensä lukisimme kaikki pyhät kirjat alle
puolessatoista vuodessa ja olisimme valmiita aloitta-
maan jälleen alusta.” (Julkaisussa Conference Report,
lokakuu 1959, s. 51.)
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Miksi tutkia pyhiä
kirjoituksia?

8

Oppiaihe 3

Opetuksen tavoite

Säännöllinen pyhien kirjoitusten tutkiminen tuo
monia siunauksia.

Teemat

1. Pyhät kirjoitukset palvelevat ihmiskuntaa monin
tavoin.

2. Pyhät kirjoitukset lupaavat suurenmoisia siu-
nauksia ihmisille, jotka noudattavat niistä löyty-
viä opetuksia.

3. Tämän taloudenhoitokauden profeetat kertovat
monista etuoikeuksista, jotka tulevat niille, jotka
tutkivat ja rakastavat pyhiä kirjoituksia.

4. Pyhissä kirjoituksissa oppilaat voivat kuulla
Herran äänen.

Opetusideoita

1. Pyhät kirjoitukset palvelevat ihmiskuntaa
monin tavoin.

■ Kertaa Pyhien kirjoitusten oppaasta kohta nimeltä
”Pyhien kirjoitusten arvo” (s. 152–153). Pyydä oppi-
laita luettelemaan eri syitä, miksi kirkon jäsenen
tulisi lukea ja tutkia pyhiä kirjoituksia.

2. Pyhät kirjoitukset lupaavat suurenmoisia
siunauksia ihmisille, jotka noudattavat
niistä löytyviä opetuksia.

■ Valmista työliuska, jossa on seuraavat pyhien kir-
joitusten viitteet, ja pyydä oppilaita etsimään kohdat
ja tekemään yhteenveto kussakin kohdassa luva-
tuista pyhien kirjoitusten tutkimiseen liittyvistä siu-
nauksista. Sano oppilaille, että he voivat halutessaan
merkitä kohdat ja tehdä niihin selventäviä huomau-
tuksia. Korosta sitä, että Herra pitää lupauksensa
(ks. OL 1:37–38; 82:10).

1. Joos. 1:8
2. Ps. 119:105
3. Luuk. 24:27–32
4. 1. Nefi 1:12
5. 1. Nefi 15:24
6. 2. Nefi 32:3
7. MK Jaak. 2:8
8. Alma 17:2
9. Hel. 15:7–8

10. OL 11:21–22

3. Tämän taloudenhoitokauden profeetat
kertovat monista etuoikeuksista, jotka
tulevat niille, jotka tutkivat ja rakastavat
pyhiä kirjoituksia.

■ Kertaa oppilaiden kanssa seuraavat profeettojen
opetukset, jotka liittyvät uutterasta Jumalan sanan
tutkimisesta saataviin siunauksiin. Voit halutessasi
valmistaa monisteen, jossa on luettelo valikoiduista
kohdista keskustelua varten.

Presidentti Ezra Taft Benson on sanonut: ”Veljet ja
sisaret, me tarvitsemme nyt enemmän hengellisyyttä
kuin koskaan aikaisemmin. Me voimme kasvattaa
hengellisyyttämme iloitsemalla Kristuksen sanoista,
jotka on ilmoitettu pyhissä kirjoituksissa.” (”Neuvoja
pyhille”, Valkeus, lokakuu 1984, s. 11.)

Presidentti Spencer W. Kimball on sanonut:
”Vuodet ovat opettaneet minulle, että jos me
pyrimme tarmokkaasti, päättäväisinä ja tunnolli-
sesti kohti tätä arvokasta henkilökohtaista tavoi-
tetta, me toden teolla tulemme saamaan vastauksen
ongelmiimme ja rauhaa sydämiimme. Tulemme
kokemaan, miten Pyhä Henki avartaa ymmärryk-
semme, näkemyksemme syvenee uudella tavalla,
me havaitsemme pyhien kirjoitusten avautuvan
meille, ja Herran opit alkavat merkitä meille enem-
män kuin koskaan uskoimme edes mahdolliseksi.
Seurauksena tästä saamme enemmän viisautta
ohjataksemme itseämme ja perhettämme, niin että
voimme palvella valona ja voiman lähteenä kirk-
koon kuulumattomille ystävillemme, joille meillä on
velvollisuus kertoa evankeliumista.” (”Aina kään-
nynnäiskirkko”, Valkeus, kesäkuu 1976, s. 1.)

Presidentti Kimball opetti myös: ”Kun alan suh-
tautua välinpitämättömästi Jumalaan ja kun tuntuu
siltä, ettei kuuntelemassa ole yhtään jumalallista kor-
vaa eikä mikään jumalallinen ääni puhu, huomaan,
että olen itse hyvin, hyvin kaukana. Jos uppoudun
pyhiin kirjoituksiin, etäisyys lyhenee ja hengellisyys
palaa. Huomaan rakastavani syvemmin niitä, joita
minun täytyy rakastaa koko sydämestäni ja mieles-
täni ja koko voimallani, ja rakastaessani heitä enem-
män huomaan, että minun on helpompi noudattaa
heidän neuvojaan. (Kirkon presidenttien opetuksia:
Spencer W. Kimball, 2006, s. 72.)

Vanhin Bruce R. McConkie, silloinen kahdentoista
apostolin koorumin jäsen, on sanonut:

”Olen sitä mieltä, että ne, jotka tutkivat pyhiä kir-
joituksia, saavat elämäänsä sellaisen uuden ulottu-
vuuden, jota kukaan muu ei saa ja jota ei voida



hankkia millään muulla keinolla kuin tutkimalla
pyhiä kirjoituksia.

Nämä ihmiset, jotka tutkivat evankeliumia – tar-
koittaen nimenomaan pyhiä kirjoja – ja pohtivat sen
periaatteita, huomaavat, että heidän uskonsa kasvaa
ja he tuntevat suurempaa halua tehdä sitä, mikä on
oikein, ja he tuntevat saavansa innoitusta ja ymmär-
rystä, mikä ei voi tulla millään muulla tavalla.”
(Bruce R. McConkie, julkaisussa Church News, 24.
tammikuuta 1976, s. 4; ks. myös Uusi testamentti,
Evankeliumin oppi -luokan oppilaan opiskeluopas,
1997, oppiaihe 46.)

Profeetta Joseph Smith on sanonut: ”Minä
sanoin veljille, että Mormonin Kirja on virheettö-
min kirja maan päällä ja meidän uskontomme laki-
kivi, ja pitämällä sen käskyt ihminen pääsee lähem-
mäksi Jumalaa kuin minkään muun kirjan avulla”
(Profeetta Joseph Smithin opetuksia, toim. Joseph
Fielding Smith, 1985, s. 192).

Presidentti Marion G. Romney, joka oli neuvon-
antaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, on todis-
tanut: ”Olen varma, että jos vanhemmat lukevat
kodeissaan Mormonin Kirjaa rukoillen ja säännölli-
sesti sekä itsekseen että lastensa kanssa, tuo suuri
kirja kyllästää kotimme ja kaikki, jotka siinä asuvat.
Kunnioituksen henki säilyy. Keskinäinen kunnioitus
ja huomaavaisuus toisia kohtaan kasvaa. Riidan
henki poistuu. Vanhemmat neuvovat lapsiaan suu-
remmassa viisaudessa ja rakkaudessa. Lapset ovat
vastaanottavaisempia ja kuuliaisempia vanhem-
piensa neuvoille. Vanhurskaus enentyy. Usko, toivo
ja rakkaus – Kristuksen puhdas rakkaus – vallitsevat
runsaina kodeissamme ja elämässämme tuoden
mukanaan rauhaa, iloa ja onnea.” (”Mormonin
Kirja”, Valkeus, lokakuu 1980, s. 119.)

Vanhin Joseph Fielding Smith, silloinen kah-
dentoista apostolin koorumin jäsen, on sanonut:
”Muistakaa, veljet ja sisaret, jos vaalitte Herran
sanaa, jos tutkitte näitä ilmoituksia – ei pelkästään
niitä, jotka ovat Opissa ja liitoissa vaan niitä, jotka
ovat kaikissa kirkon pyhissä kirjoissa – ja toteutatte
niistä löytyvät käskyt, teitä ei harhauteta näinä vaa-
rallisina aikoina, vaan te saatte erottamisen hengen
ja tulette tuntemaan totuuden ja tulette tuntemaan
valheellisuuden, sillä teillä tulee olemaan voima
tuntea ihmisten mielentilaa ja ymmärtää Herran
Henkeä (julkaisussa Conference Report, lokakuu
1931, s. 17–18).

Presidentti Joseph F. Smith on opettanut:
”Pyhien kirjoitusten innoitusta ja jumalallisuutta
luonnehtii ennen kaikkea se henki, jossa ne on kir-
joitettu, ja se hengellinen rikkaus, jota ne antavat
niille, jotka uskollisesti ja tunnollisesti niitä luke-
vat. Siksi meidän suhtautumisemme pyhiin kirjoi-
tuksiin tulisi olla sopusoinnussa niiden kirjoittami-
sen tarkoitusperien kanssa. Niiden tarkoituksena
on laajentaa ihmisen hengellisiä lahjoja ja osoittaa
ja vahvistaa ihmisen ja Jumalan välillä vallitsevaa

suhdetta. Jotta Raamattua, kuten kaikkia pyhiä
kirjoituksia, voitaisiin arvostaa, sen lukijoiden on
oltava hengellisesti suuntautuneita ja hengellisen
totuuden etsijöitä.” (Kirkon presidenttien opetuksia:
Joseph F. Smith, 1999, s. 42.)

4. Pyhissä kirjoituksissa oppilaat voivat
kuulla Herran äänen.

■ Lukekaa kohta OL 18:34–36 ja keskustelkaa siitä.
Tähän kohtaan viitaten vanhin S. Dilworth Young,
joka oli jäsen seitsemänkymmenen koorumissa,
selitti: ”Kun luen jakeen – – kuulen Herran äänen
samalla kun luen Hänen sanojaan, jos kuulen
Hengen avulla” (julkaisussa Conference Report,
huhtikuu 1963, s. 74).

Seuraava vanhin Carlos E. Asayn, silloisen seitse-
mänkymmenen koorumin jäsenen, kertomus voi
auttaa sinua soveltamaan tätä periaatetta:

”Vuosia sitten oli alaisenani mies, jonka oli erit-
täin vaikea ymmärtää tehtäväänsä kirkossa ja pitää
sitä arvossa. Yritin kaikin voimin osoittaa hänelle
hänen tehtäviensä tärkeyden. Vetosin myös hänen
kunniantuntoonsa. Keskusteluilla ei tuntunut olevan
juuri mitään vaikutusta kuulijaani. Lopulta kamp-
pailtuani jonkin aikaa sisimmässäni kysyin häneltä:
’Mikä sinut saisi vakuuttuneeksi siitä, että sinun on
suoritettava tehtäväsi hyvin?’ Hän ei vastannut.
Niinpä lisäsin: ’Odotatko saavasi nähdä palavan
pensaan? Tai nähdä enkelin ilmestyvän sinulle? Tai
kuulla äänen suoraan taivaasta?’

Hän vastasi heti: ’Juuri sitä minä tarvitsen. Minun
täytyy saada kuulla Jumalan ääni.’

Aluksi mietin, oliko nuori mies vakavissaan.
Mutta hänen ilmeensä ja äänensä sävy saivat minut
vakuuttuneeksi siitä, että hän oli. Sitten pyysin häntä
lukemaan kanssani seuraavan pyhien kirjoitusten
kohdan: ’Ja minä, Jeesus Kristus, teidän Herranne ja
teidän Jumalanne, olen puhunut tämän.

Nämä sanat eivät ole ihmisistä eivätkä ihmisestä
vaan minulta; sen tähden teidän tulee todistaa, että
ne ovat minusta eivätkä ihmisestä.

Sillä minun ääneni puhuu ne teille, sillä minun
Henkeni antaa ne teille, ja minun voimastani te
voitte lukea ne toisillenne, ja ilman minun voimaani
ei teillä voisi niitä olla.

Niin te voitte todistaa, että olette kuulleet minun
ääneni ja tunnette minun sanani.’” (LK 18:33–36)

Hän alkoi ymmärtää, että pyhissä kirjoituksissa
on Herran tahto, Herran mieli, Herran sana ja
Herran ääni. (Ks. LK 68:4.)

Kehotin nuorukaista katsomaan Jumalaan pyhien
kirjoitusten avulla. Pyysin, että hän pitäisi päivit-
täistä tutkimistaan henkilökohtaisena puhutteluna
Herran kanssa. Ja lupasin, että hän näin huomaisi
tarkoitusta ja saisi innostusta tehtävässään – jos hän
uskollisesti lukisi ja miettisi pyhiä kirjoituksia.”
(”Katsokaa Jumalaan ja eläkää”, Valkeus, huhtikuu,
1979, s. 105.)
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Lisäaineistoa tutkimista varten

■ Howard W. Hunter, ”Pyhien kirjoitusten lukemi-
nen”, Valkeus, toukokuu, 1980, s. 102–105; päivittäi-
sestä pyhien kirjoitusten tutkimisesta tulevat siu-
naukset.
■ Ezra Taft Benson, ”Sanan voima”, Valkeus, 1986,
konferenssiraportti 156.vuosikonferenssista,
s. 81–83; siunaukset, jotka tulevat sellaiselle, jotka
uppoutuvat pyhiin kirjoituksiin.
■ Spencer W. Kimball, ”Ainutlaatuinen aarre –
pyhät kirjoitukset”, Valkeus, joulukuu 1985, s. 1–4;
miksi myöhempien aikojen pyhien tulisi tutkia
pyhiä kirjoituksia.
■ Robert J. Matthews, ”What Do the Scriptures
Say about the Scriptures?”, Ensign, toukokuu 1973,
s. 22–24; mitä pyhien kirjoitusten kirjoittajat ovat
sanoneet pyhien kirjoitusten arvosta, tarkoituksesta
ja hyödystä.

■ Pidä rautakaiteesta kiinni videonauha 6, ”Kaikki,
jotka haluavat kuulla” (34.24); pyhien kirjoitusten
tutkimisen rooli henkilökohtaisen ilmoituksen saa-
misessa – Herran sanan kuuleminen.
■ Pidä rautakaiteesta kiinni videonauha 11, ”Jalkaini
lamppu” (32.20); kuinka pyhiä kirjoituksia käytetään
suunnan saamiseksi elämään.
■ Pidä rautakaiteesta kiinni videonauha 12, ”Katso
Jumalaan ja elä” (40.30); pyhät kirjoitukset väli-
neenä, joka auttaa oppilaita tuntemaan Jumalan.

Opiskeluehdotuksia oppilaille

■ Kehota oppilaita kuvailemaan luottamuksellisesti
joitakin henkilökohtaisen pyhien kirjoitusten tutki-
misen tavoitteitaan, perustuen Herran antamiin
lupauksiin niille, jotka tutkivat pyhiä kirjoituksia.

10



Pyhien kirjoitusten
tutkimisen perustekijät

11

Oppiaihe 4

Opetuksen tavoite

Kun tutkii ja rukoilee voi ymmärtää pyhiä kirjoituk-
sia Pyhän Hengen voimalla.

Teemat

1. Pyhät kirjoitukset ovat tutkimisemme perimmäi-
nen lähde.

2. Tavoittele Hengen läsnäoloa tutkiessasi pyhiä kir-
joituksia.

3. Rukoile ymmärrystä ja opi kuuntelemaan Herran
vastauksia.

4. Ymmärtääkseen pyhiä kirjoituksia on välttämä-
töntä tutkia niitä ahkerasti.

5. Pohtiminen ja mietiskely ovat antoisan pyhien
kirjoitusten tutkimisen tärkeitä tekijöitä.

Opetusideoita

1. Pyhät kirjoitukset ovat tutkimisemme
perimmäinen lähde.

■ Lukekaa seuraava lausuma ja keskustelkaa siitä:

Presidentti Ezra Taft Benson on sanonut:
”Muistakaa aina, ettei pyhille kirjoituksille ja elä-
vien profeettojen sanoille ole mitään hyväksyttävää
korviketta. Niiden tulee olla alkuperäiset lähteenne.
Lukekaa ja miettikää enemmän sitä, mitä Herra on
sanonut, ja vähemmän sitä, mitä muut ovat kirjoit-
taneet siitä, mitä Herra on sanonut.” (Opettaminen,
kutsumuksista suurin, 2000, s. 54.)

Presidentti Marion G. Romney, joka oli neuvon-
antaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, on sano-
nut: ”En tiedä evankeliumista paljon muuta kuin
sen, mitä olen oppinut pyhistä kirjoista. Kun juon
lähteestä, haluan juoda siitä kohtaa, missä vesi
tulee maasta, enkä joen alajuoksulta karjan kahlat-
tua joessa. – – Annan kyllä arvoa muiden ihmisten
tulkinnoille, mutta kun on kyse evankeliumista,
meidän pitäisi tietää, mitä Herra sanoo ja meidän
pitäisi lukea sitä.” (Ks. Opettaminen, kutsumuksista
suurin, s. 205.)

Presidentti Gordon B. Hinckley on sanonut:
”Minulle pyhien kirjoitusten lukeminen ei ole oppi-
neisuuden tavoittelua. On vain kyse rakkaudesta
Herran ja Hänen profeettojensa sanoihin. – –

En erityisesti välitä lukea teoksia, joiden tarkoituk-
sena on selittää sitä, mitä on pyhissä kirjoituksissa.

Pysyttelen mieluummin alkulähteillä ja juon totuu-
den lähteen puhdasta vettä, Jumalan sanaa sellai-
sena kuin Hän on sen antanut ja se on niissä kir-
joissa, jotka me tunnustamme pyhiksi kirjoituksiksi.
Lukemalla pyhiä kirjoituksia me voimme saada
Hengen vahvistuksen sille, että lukemamme on tul-
lut Jumalalta Hänen lastensa valistukseksi, siunauk-
seksi ja iloksi.” (”Nauttikaa pyhistä kirjoituksista”,
Valkeus, heinäkuu 1986, s. 2, 4.)

2. Tavoittele Hengen läsnäoloa tutkiessasi
pyhiä kirjoituksia.

■ Pyhiä kirjoituksia voi ymmärtää vain Jumalan
avulla Hänen Henkensä välityksellä. Apostoli
Paavali ymmärsi selvästi tämän periaatteen ja
opetti sitä korinttilaisille pyhille. Käy oppilaittesi
kanssa läpi kohdan 1. Kor. 2:9–16 erittely (seuraa-
valta sivulta) ja auta heitä ymmärtämään, kuinka
Henki on korvaamaton, jotta voisi todella ymmär-
tää pyhiä kirjoituksia.
■ Auta oppilaita käsittämään tarve ymmärtää
Herran mieli ja tahto, kun he tutkivat pyhiä kirjoi-
tuksia. Kerro heille vanhin Bruce R. McConkien, sil-
loisen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen esit-
tämä ratkaisu siihen:

”Pyhät kirjoitukset tulevat Jumalalta Pyhän
Hengen voimalla. Ne eivät ole lähtöisin ihmisestä.
Ne tarkoittavat vain sitä, mitä Pyhä Henki ajattelee
niiden tarkoittavan. Ymmärtääksemme niitä tulee
Pyhän Hengen voiman meitä valistaa. (2 Piet.
1:20–21) Tarvitaan profeetta ymmärtämään pro-
feettaa, ja jokaisella uskollisella kirkon jäsenellä
tulisi olla ’Jeesuksen todistus’, joka ’on profetian
henki’. [Ilm. 19:10] ’Jesajan sanat’, sanoi Nefi, ’…
ovat selkeät kaikille niille, jotka ovat profetian hen-
gen täyttämät.’ (2 Ne. 25:4) Tämä on koko asian
ydin ja lopettaa kaikki ristiriidat, kun on kysymys
Herran tahdon ja mielen selvillesaamisesta.”
(”Kymmenen avainta Jesajan ymmärtämiseen”,
Valkeus, heinäkuu 1975, s. 20.)
■ Auta oppilaita ymmärtämään, että henkilökohtai-
nen kelvollisuus on edellytyksenä sille, että Herran
Henki on heidän luonaan, kun he opiskelevat. Pyydä
heitä lukemaan kohta Hel. 4:24.
■ Kiinnitä huomio vaikutukseen, joka Herran
Hengellä voi olla henkilön pyhien kirjoitusten tutki-
miseen käymällä luokan kanssa läpi Joseph Smithin
ja Oliver Cowderyn kokemus, joka on merkitty
muistiin kohdassa JS–H 72–74.
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3. Rukoile ymmärrystä ja opi kuuntelemaan
Herran vastauksia.

■ Rukouksen täytyy olla osa pyhien kirjoitusten tut-
kimistamme, jos aiomme käsittää Jumalan asioita.
Keskustelkaa näistä vanhin Howard W. Hunterin,
silloisen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
esittämistä ajatuksista:

”Mikään ei auta enemmän ymmärtämään pyhiä
kirjoituksia kuin rukous. Rukouksen kautta me
voimme virittää mielemme etsimään vastauksia kysy-
myksiimme. Herra on sanonut: ’Anokaa, niin teille
annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin
teille avataan.’ (Luuk. 11:9.) Tässä on Kristuksen
antama vakuutus siitä, että jos me kysymme, etsimme
ja kolkutamme, Pyhä Henki ohjaa ymmärrystämme,
jos olemme valmiit ja innokkaat vastaanottamaan.”
(”Pyhien kirjoitusten lukeminen”, Valkeus, toukokuu,
1980, s. 102–103.)
■ Lue oppilaille seuraava, kahdentoista apostolin
koorumin jäsenen, vanhin Boyd K. Packerin kertoma
selitys kuuntelemisesta:

”Vuosia sitten luonnontieteilijä John Burroughs oli
eräänä iltana kävelyllä puistossa, jossa oli paljon ihmi-
siä. Kaupungin melun yli hän kuuli linnunlaulua.

Hän pysähtyi kuuntelemaan. Hänen seuralaisensa
eivät olleet kuulleet sitä. Hän katsahti ympärilleen.
Kukaan muukaan ei ollut huomannut sitä.

Häntä harmitti se, että jokin noin kaunis jäi kai-
kilta kuulematta.

Hän otti taskustaan kolikon ja heitti sen ilmaan.
Se osui kilahtaen katukiveykseen, eikä ääni ollut lin-
nunlaulua kuuluvampi. Kaikki kääntyivät katso-
maan; he kuulivat sen!

Katuliikenteen äänten joukosta on vaikea erottaa
linnunlaulua. Mutta sen kuulee kyllä. Jos opettelee
kuulemaan sitä, sen kuulee selvästi. – –

Elämän sekamelskasta on vaikea erottaa innoituk-
sen hiljaista ääntä. Ellemme saata itseämme sopu-
sointuun sen kanssa, se jää meiltä kuulematta.

– – ihminen voi oppia kuulemaan sitä, mitä
haluaa kuulla, ja näkemään ja tuntemaan, mitä
haluaa, mutta se vaatii harjoitusta. – –

Olen tullut tietämään, että innoitus tulee pikem-
minkin tunteena kuin äänenä.

Nuoret, olkaa valmiit vastaanottamaan innoi-
tusta. – –

Herra pystyy vuodattamaan puhdasta älyä mie-
leemme innoittaakseen, ohjatakseen, opettaakseen ja
varoittaakseen meitä. Voitte saada tiedon siitä, mikä

1. Kor. 2

Nykyisessä tilassamme me emme
voi käsittää sen autuuden ja nii-
den siunausten suuruutta, jotka
Jumala antaa niille, jotka rakas-
tavat Häntä.

Kuinka voidaan tietää se, mikä on
Jumalasta? (Ks. myös OL 76:10.)

Kohdassa JST, 1 Corinthians 2:11
on lisäys ”vain sellainen, jolla on
Jumalan Henki”.

Kiinnitä huomio siihen, kuinka halu-
kas Jumala on ilmoittamaan meille
asioita (ks. myös OL 76:5–10).

Ihminen, joka on yhä ’luonnolli-
sessa’, maailmallisessa, synnilli-
sessä tilassa

Meidän täytyy käyttää hengellisiä
menetelmiä arvioidessamme hen-
gellisiä asioita.

Luonnollinen ihminen pitää Hengen
asioita järjettöminä, koska hän ei
voi tuntea tai ymmärtää niitä
omasta näkökulmastaan (ks.
Moosia 3:19).

Keitä sanalla ’me’ tarkoitetaan?
(Ks. 1. Kor. 1:1–2).

Jumalan sanoja tulee opettaa
Pyhän Hengen voimalla.

Kuka opettaa sitä, mikä on
Jumalasta?

Jumalan Hengen valistama ihmi-
nen voi arvioida sitä, mikä on
Jumalasta. Ilman sitä Henkeä ole-
valla ihmisellä ei ole edellytyksiä
arvioida henkilöä, jolla on se Henki.

Ks. Jes. 40:13–14; 55:8–9.

Mitä tarkoitetaan sillä, että jolla-
kulla on Herran mieli? (Ks. OL 11:13;
68:3–4.)
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on tarpeen tietää, aivan välittömästi! Oppikaa vas-
taanottamaan innoitusta. – –

Teidän on hyvä oppia nuorena, että sitä, mikä on
hengellistä, ei voi saada pakolla. – –

Jotkut vastaukset tulevat pyhien kirjoitusten luke-
misesta, jotkut toiset puhujien kuuntelemisesta. – –

Te voitte oppia nyt nuoruudessanne vaeltamaan
Pyhän Hengen johdatuksessa.

Apostolina kuuntelen nykyään samaa innoituk-
sen ääntä. Se tulee samasta lähteestä samalla tavoin
kuin se, jota kuuntelin poikana ollessani. Ääni on
vain paljon selkeämpi nykyään. – –

Nuoret, kantakaa aina sydämessänne rukousta.
Antakaa unen tulla illalla ajatuksenne keskittyneinä
rukoukseen.

Noudattakaa viisauden sanaa.
Lukekaa pyhiä kirjoituksia.
Kuunnelkaa vanhempianne ja kirkon johtajia.
Pysykää poissa sellaisesta paikasta ja karttakaa

kaikkea sellaista, mikä terveen järjen mukaan on
esteenä innoituksen saamiselle.

Kehittäkää hengellisiä kykyjänne.
Oppikaa sulkemaan korvanne häiriöiltä ja

esteiltä.
Karttakaa korvikkeita ja väärennöksiä!
Oppikaa vastaanottamaan innoitusta ja ohjausta

Pyhältä Hengeltä.” (”Rukoukset ja vastaukset”,
Valkeus, toukokuu 1980, s. 32, 33–34, 35, 36.)
■ Auta oppilaita ymmärtämään, että kun he rukoi-
levat, tutkivat pyhiä kirjoituksia ja pitävät käskyt,
he tulevat tunnistamaan Herran äänen, kun Hän
puhuu heille. Pyydä oppilaita selittämään, kuinka
kohta 1. Kun. 19:11–12 voisi liittyä heihin tänä
aikana.

4. Ymmärtääkseen pyhiä kirjoituksia on
välttämätöntä tutkia niitä ahkerasti.

■ Käytä seuraavia sanoja tähdentääksesi oppilaille,
että Herra vaatii enemmän kuin vain pyhien kirjoi-
tusten lukemista.

Herra käski meitä tutkimaan kirjoituksia (ks.
Joh. 5:39). Presidentti Marion G. Romney opetti,
että sanalla tutkia tarkoitetaan ”selville ottamista,
opiskelemista ja tarkastelua jonkin asian merkityk-
sen ymmärtämiseksi. Tutkiminen tarkoittaa enem-
män kuin vain lukemista tai jopa ulkoa oppimista.”
(”Search the Scriptures”, Improvement Era, tammi-
kuu 1958, s. 26.)

Opissa ja liitoissa kohdassa 1:37 Herra painotti
tutkimisen tärkeyttä julistaessaan: ”Tutkikaa näitä
käskyjä.” Vanhin A. Theodore Tuttle, silloinen seit-
semänkymmenen koorumin jäsen, on selittänyt:
”Yksi minulle rakkaimpia pyhien kirjoitusten koh-
tia on Opin ja Liittojen Kirjan 1. luvussa, tuossa

ihmeellisessä luvussa tuossa ihmeellisessä kirjassa,
jossa on sekä jumaluuden todistus tästä työstä että
ohjeita. Jakeessa 37 Herra sanoi: ’Tutkikaa näitä käs-
kyjä.’ (Olen oppinut ymmärtämään tuon uudella
tavalla opittuani hiukan espanjaa. Se ei ole vain
kehotus. Espanjassa siinä on käskymuoto. Se tar-
koittaa, että sinun on tutkittava. Se ei anna vaihtoeh-
toa. Uskon, että Herra tarkoitti juuri sitä, että Hän
halusi meidän todella tutkivan, ei pelkästään luke-
van.) ’Tutkikaa näitä käskyjä, sillä ne ovat vakaat ja
todet, ja ne profetiat ja lupaukset, jotka niissä ovat,
tulevat kaikki täyttymään.’ Meitä on kehotettu tut-
kimaan pyhiä kirjoituksia.” (”Sanan opettaminen
nousevalle sukupolvelle”, Uskonnollisten kasvattajien
vastuullinen tehtävä, 1978, s. 191.)
■ Lue oppilaittesi kanssa kohta Esra 7:10 ja keskus-
telkaa siitä.

5. Pohtiminen ja mietiskely ovat antoisan
pyhien kirjoitusten tutkimisen tärkeitä
tekijöitä.

■ Korosta, kuinka tärkeää on lisätä ponnistelu-
jamme, jos haluamme todella ymmärtää pyhissä
kirjoituksissa olevan Jumalan sanoman.

Profeetta Joseph Smith on opettanut: ”Se, mikä on
Jumalasta, on suuriarvoisinta ja voidaan saada sel-
ville vain ajan ja kokemuksen sekä huolellisen poh-
diskelevan ja vakavan ajattelun kautta. Jos haluat
johdattaa jonkun sielun pelastukseen, sinun ajatus-
tesi, oi ihminen, on ulotuttava yhtä korkealle kuin
uloimmat taivaat ja tarkoin tutkisteltava ja mietis-
keltävä pimeimpiä syvyyksiä ja iankaikkisuuden
laajaa ulottuvuutta – sinun on oltava yhteydessä
Jumalaan.” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, toim.
Joseph Fielding Smith, 1985, s. 135.)
■ Kerro luokalle seuraavasta vanhin Boyd K.
Packerin kokemuksesta, jonka hän sai pyhiä kirjoi-
tuksia mietiskellessään. Hän oli lukemassa kohtaa
2. Tim. 3:1–7, jossa Paavali kuvaili viimeisinä päi-
vinä vallitsevaa pahuutta. Vanhin Packer kertoi:

”Tutkiessani eräänä päivänä luin siihen asti ja
istuin pohtimassa kaikkea sitä todistusaineistoa,
joka nykyään vahvistaa jokaisen osa-alueen siinä
profetiassa. Ilmapiiri oli hyvin raskasmielinen ja
pahaenteinen, siellä vallitsi hyvin uhkaava turhau-
tuneisuuden, melkeinpä hyödyttömyyden tunne.
Katsahdin sivua alaspäin ja yksi sana osui silmiini,
enkä usko sen olleen vahinko. Luin sen innoissani ja
huomasin sitten, että apostoli, joka oli profetoinut
kaikista niistä vaikeuksista, oli liittänyt samaan
puheeseensa rokotuksen kaikkea sitä vastaan [ks.
2. Tim. 3:13–17].

”– – Sana, joka osui silmiini sillä sivulla oli –
kirjoitukset.” (Teach the Scriptures, s. 5.)



Lisäaineistoa tutkimista varten

■ Marion G. Romney: ”Pappeuskutsumuksen
kunniassa pitäminen”, Valkeus, joulukuu 1973,
s. 520–523; säännöt, joita on noudatettava, jotta pap-
peus pidetään kunniassa, sekä joitakin osatekijöitä,
jotka ovat välttämättömiä pyhien kirjoitusten
ymmärtämiseksi.
■ Pidä rautakaiteesta kiinni, videonauha 3, ”Teidän
tulee tutkia pyhiä kirjoituksia” (16.30); käytännölli-
siä apukeinoja pyhien kirjoitusten lukemisen
ymmärtämiseksi.

Opiskeluehdotuksia oppilaille

■ Luettele tästä oppiaiheesta oppimiasi asioita, jotka
auttavat sinua henkilökohtaisessa pyhien kirjoitus-
ten tutkimisessasi.

■ Seuraava testi auttaa sinua arvioimaan, kuinka
olet ymmärtänyt tässä oppiaiheessa esitetyt asiat.
Merkitse asianomaiseen kohtaan, onko väittämä
oikein vai väärin.

1. Väärin Ehkä kaikkein hyödyllisimpiä tapoja tutkia
pyhiä kirjoituksia on pyhiä kirjoituksia selittävien
teosten lukeminen, jotta voit oppia siitä, mitä
oppineet ovat sanoneet omissa analyyseissään ja
tulkinnoissaan.

2. Oikein Yksinomaan järkeen perustuva tapa tutkia
pyhiä kirjoituksia on huonompi kuin tapa, jossa
käytetään omia hengellisiä kykyjä ja korostetaan
hengellisiä menettelytapoja.

3. Oikein Sanalla pohtiminen korostetaan pyhien kir-
joitusten tutkimisen yhteydessä asian vakavaa
tutkiskelua, kuten rukoillessa ja mietiskellessä.

4. Väärin Pyhien kirjoitusten lukemisessa ja pyhien
kirjoitusten tutkimisessa ei ole suurtakaan eroa.
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Menettelytapoja tehokkaaseen
pyhien kirjoitusten tutkimiseen
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Oppiaihe 5

Opetuksen tavoite

Tehokas pyhien kirjoitusten tutkiminen voidaan
saavuttaa käyttämällä erilaisia opiskelumenetelmiä.

Teemat

1. Pyhien kirjoitusten tutkimiselle tulisi varata sään-
nöllinen aika.

2. Pyhien kirjoitusten parempaan ymmärtämiseen ja
niiden opetusten soveltamiseen voidaan käyttää
monia menettelytapoja:
a. Korvaa korrelaatteja ja synonyymejä
b. Huomaa määritelmät
c. Esitä kysymyksiä
d. Laita tilalle oma nimesi
e. Opettele jakeita ulkoa
f. Painota määritteitä ja yhdistäviä sanoja
g. Etsi malleja
h. Seuraa kirjoittajan huomautuksia

Opetusideoita

1. Pyhien kirjoitusten tutkimiselle tulisi
varata säännöllinen aika.

■ Lue luokalle tämä vanhin Howard W. Hunterin,
silloisen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
esittämä neuvo siitä, milloin ja kuinka kauan meidän
tulisi tutkia pyhiä kirjoituksia:

”Monet ovat havainneet, että paras aika tutkia
on aamulla, jolloin yön lepo on selvittänyt mielen
monista ajatuksia häiritsevistä huolista. Toiset tut-
kivat mieluummin niinä hiljaisina tunteina, jolloin
työ ja päivän huolet ovat ohi ja siirretty sivuun, ja
päättävät näin päivän sillä rauhalla ja tyyneydellä,
joka tulee pyhien kirjoitusten tutkimisesta.

Tärkeämpää kuin ajankohta on kenties se, että tut-
kimiseen varataan säännöllinen aika. Olisi parasta,
jos joka päivä voitaisiin varata tutkimiseen yksi
tunti, mutta ellei aikaa ole niin paljon, puolikin tun-
tia päivittäin säännöllisesti tuottaisi runsaita tulok-
sia. Neljännestunti on vähän, mutta on hämmästyt-
tävää, miten paljon valistusta ja tietoa voidaan siinä-
kin ajassa hankkia, kun kyseessä on näin merkityk-
sellinen aihe. Tärkeintä on se, ettemme anna min-
kään muun koskaan keskeyttää tutkimistamme. – –

On parempi tutkia tietty aika kuin tietty määrä
pyhiä kirjoituksia päivittäin. Silloin tällöin saatamme
havaita, että yhden ainoan jakeen tutkiminen vie

kaiken ajan.” (”Pyhien kirjoitusten tutkiminen”,
Valkeus, toukokuu 1980, s. 103.)

2. Pyhien kirjoitusten parempaan
ymmärtämiseen ja niiden opetusten
soveltamiseen voidaan käyttää monia
menettelytapoja:

a. Korvaa korrelaatteja ja synonyymejä
■ Korvaa pronominit korrelaateilla tai alkuperäinen
sana synonyymillä. Korrelaatti on sana, johon pro-
nomini viittaa. Kun sanomme: ”Jussi löi palloa ja se
meni aidan yli”, pallo on sanan se korrelaatti. Opin ja
liittojen kohdassa 1:37 ”näitä käskyjä” on sanojen ne
ja niissä korrelaatti. Monen pyhien kirjoitusten koh-
dan merkitys selvenee, kun pronominit korvataan
korrelaatilla tai kirjoittajan käyttämät synonyymit
alkuperäisellä sanalla. Pyydä oppilaita lukemaan
kohta 1. Nefi 2:21–23 laittaen kaikki korrelaatit pai-
koilleen. Kuinka he onnistuivat? Lue heille kyseinen
pyhien kirjoitusten kohta:

”Ja mikäli sinun [Nefin] veljesi [Laman ja Lemuel]
kapinoivat sinua [Nefiä] vastaan, heidät [Laman ja
Lemuel] erotetaan pois Herran edestä.

Ja sikäli kun sinä [Nefi] pidät minun [Herran] käs-
kyni, sinusta [Nefistä] tehdään johtaja ja opettaja vel-
jillesi [Lamanille ja Lemuelille].

Sillä katso, sinä päivänä, jona he [Laman ja
Lemuel sekä laajemmassa merkityksessä heidän jäl-
keläisensä lamanilaiset] kapinoivat minua [Herraa]
vastaan, minä [Herra] kiroan heidät [Lamanin ja
Lemuelin ja heidän jälkeläisensä], nimittäin anka-
ralla kirouksella, eikä heillä [Lamanilla ja Lemuelilla
ja lamanilaisilla] ole valtaa sinun [Nefin] jälkeläisiisi
[nefiläisiin], elleivät nämäkin [nefiläiset] kapinoi
minua [Herraa] vastaan.”

Tätä menetelmää käyttäen voidaan selventää,
keistä puhutaan, kun kohdassa on esimerkiksi käy-
tetty sanaa he tai nämä. Esimerkiksi kyseisen kohdan
viimeisessä lauseessa sana heillä viittaa lamanilaisiin
ja sana nämäkin viittaa nefiläisiin.
■ Synonyymillä tarkoitetaan sanaa, jolla on sama
merkitys kuin toisella sanalla. Pyydä oppilaita mietti-
mään kohtaa 2. Nefi 3:12. Huomaa, että kohdassa on
useita sanontoja, joita saattaa olla vaikea ymmärtää,
ellei lukija ole huolellinen. Lukemalla huolellisesti
oppilaat voivat kuitenkin laittaa tavallisemman
sanan oudomman sanan tilalle. Synonyymejä käyt-
täen jakeessa 12 voisi lukea seuraavaa (korrelaatit on
jätetty pois):



”Sen vuoksi sinun kupeidesi hedelmä [nefiläiset]
on kirjoittava, ja Juudan kupeiden hedelmä [juuta-
laiset] on kirjoittava; ja se, mitä sinun kupeidesi
hedelmä [nefiläiset] kirjoittaa, sekä se, mitä Juudan
kupeiden hedelmä [juutalaiset] kirjoittaa, kasvavat
yhteen.”

On helppo havaita, että nefiläisten ja juutalais-
ten kirjoitukset muodostaisivat jonakin päivänä
kokonaisuuden. Toisin sanoen Mormonin kirja
ja Raamattu muodostaisivat kokonaisuuden.
Laittamalla paikoilleen korrelaatit ja synonyymit,
kohdassa sanottaisiin näin:

”Sen vuoksi nefiläiset ovat kirjoittava, ja juutalai-
set ovat kirjoittava; ja Mormonin kirja, mitä nefiläiset
kirjoittavat, sekä Raamattu, mitä juutalaiset kirjoitta-
vat, kasvavat yhteen.”

b. Huomaa määritelmät
■ Auta oppilaita ymmärtämään tarve huomata mää-
ritelmät käsittelemällä seuraavia ajatuksia:

Oletamme usein, että jokaisella sanalla tai lau-
seella on vain yksi merkitys, emmekä ymmärrä, että
Herra ja Hänen profeettansa käyttävät joskus sanoja
tai lauseita eri tavoin. Kun käytetään sanan tai lau-
seen ainoaa määritelmää, on ikään kuin tekstiin olisi
lisätty ’on yhtä kuin’ merkki. Lukekaa esimerkiksi
kohta OL 97:21. Siinä meille sanotaan, että Siion on
yhtä kuin puhdassydämiset. Se määritelmä auttaa
meitä vuorostaan ymmärtämään toista kohtaa, kuten
”Autuaita puhdassydämiset [Siion]: he saavat nähdä
Jumalan” (Matt. 5:8).

Toinen esimerkki on Nefin ilmaisu, että jotkut
ihmiset ”polkevat – – jalkoihinsa” Israelin Jumalan.
Lukekaa kohta 1. Nefi 19:7. Kysy oppilailta:
”Poljetteko te Jumalan jalkoihinne?” He vastaavat
todennäköisesti kieltävästi ajatellen, että tässä kysy-
tään, vastustavatko he kiivaasti Jumalaa. Nefi kui-
tenkin selittää samassa jakeessa, mitä hän tarkoittaa.
Hän esittää meille tämän vastineen: Jumalan jalkoi-
hinsa polkeminen tarkoittaa sitä, että ”he eivät pidä
häntä minkään arvoisena eivätkä kuule hänen neu-
vojensa ääntä”. Kun ymmärrämme tuon määritel-
män, kohdan vaikutus muuttuu.

Viimeinen esimerkki osoittaa, kuinka tärkeää on
löytää tietyn kohdan sanojen merkitykset. Lue luo-
kan kanssa kohta OL 10:55. Huomaa, että Herra
näyttää esittävän hämmästyttävän väittämän: ”Sen
tähden kenenkään, joka kuuluu minun kirkkooni, ei
tarvitse pelätä, sillä sellaiset saavat periä taivaan val-
takunnan.” On selvää, etteivät monet kirkon jäsenet
ole vielä kelvollisia pelastukseen, mutta väittämä
näyttää tarkoittavan kaikkia kirjoilla olevia jäseniä.
Ongelmana on se, että yritämme tulkita tuon jakeen
käyttämällä määritelmää, jonka tavallisesti liitämme
sanaan kirkko. Joitakin jakeita myöhemmin Herra
selittää, mitä hän sanalla tarkoittaa: ”– – joka tekee
parannuksen ja tulee minun luokseni, hän on minun
kirkkoani” (jae 67). Jos käytämme sitä määritelmää,

että kirkko on yhtä kuin ne, jotka ovat tehneet paran-
nuksen ja tulevat Jumalan luokse, jakeen 55 väittämä
on ymmärrettävämpi. Tämä määritelmä ei tieten-
kään sovellu jokaiseen kohtaan, jossa sana kirkko
mainitaan pyhissä kirjoituksissa.

c. Esitä kysymyksiä
■ Sano luokalle, että heidän tulisi jatkuvasti pyrkiä
saamaan oivalluksia pyhistä kirjoituksista. Heidän
tulisi esittää itselleen kysymyksiä lukemastaan. Kysy
esimerkiksi: ”Miksi tämä sana?” tai ”Miksi tämä
ilmaisu?” Lue oppilaiden kanssa kohta OL 76:25–29
ja esitä oheiset kysymykset:

1. Missä asemassa kyseinen enkeli oli?
2. Miksi hänet syöstiin alas? Mitä sana syöstä antaa

ymmärtää?
3. Mikä hänen nimensä oli ennen kuin häntä alettiin

kutsua Kadotukseksi?
4. Kuinka taivaat reagoivat Lusiferin alas syöksemi-

seen?
5. Minkä aseman Saatana halusi? Miksi?
6. Kuinka Saatana suunnitteli saavuttavansa tarkoi-

tuksensa?
7. Kuinka profeetta Joseph Smith ja Sidney Rigdon

kokivat sen näyn Saatanasta?
8. Miksi jakeessa 27 käytetään huutomerkkiä?
■ Tutkiessamme pyhiä kirjoituksia meidän tulisi
pyrkiä etsimään, kuinka ymmärtää (ks. 3. Nefi 10:14)
ja soveltaa niitä (ks. 1. Nefi 19:23). Kertaa oppilaiden
kanssa seuraavat kysymykset, joita voidaan esittää
pyhiä kirjoituksia tutkiessa:

1. Kuka puhuu?
2. Keille sanoma on tarkoitettu?
3. Mikä sanoma siinä on?
4. Milloin ja missä tapahtumat sattuivat?
5. Mitä avainsanoja ja -ilmaisuja siinä käytetään?
6. Mitä ne tarkoittavat?
7. Mitä Kristuksesta tai pelastussuunnitelmasta

opetetaan?

Pyydä oppilaita lukemaan kohta Hel. 11:1–18.
Pyydä heitä etsimään lukiessaan vastaus mahdolli-
simman moneen yllä olevaan kysymykseen. Huomaa,
kuinka se lisää ymmärrystä.

d. Laita tilalle oma nimesi
■ Oman nimen laittaminen tilalle on tapa soveltaa
pyhiä kirjoituksia itseensä. Pyydä oppilaita laitta-
maan oma nimensä sen henkilön nimen tilalle, jota
puhutellaan kohdassa OL 30:1. Se kuuluu näin:

”Katso, minä sanon sinulle, [oma nimesi], että sinä
olet pelännyt ihmistä etkä ole turvannut minuun
voimaa saadaksesi, kuten sinun olisi pitänyt.”
■ Muunnelma tästä menettelytavasta on käyttää
sanaa minä. Pyydä oppilaitasi lukemaan sakrament-
tirukoukset, jotka ovat kohdissa OL 20:77 ja OL 20:79
käyttäen minä-sanaa sopivissa paikoissa.
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e. Opettele jakeita ulkoa
■ Viittaa seuraavaan presidentti Ezra Taft Bensonin
oivallukseen johdattaessasi oppilaat keskustelemaan
pyhien kirjoitusten kohtien ulkoa oppimisen arvosta.

”Meillä on etuoikeus tallettaa muistoihimme hyviä
ja suuria ajatuksia ja tuoda niitä tieten tahtoen mie-
lemme näyttämölle. Kun Herra kohtasi kolme suurta
kiusaustaan erämaassa, Hän vastasi perkeleelle välit-
tömästi sopivalla pyhien kirjoitusten kohdalla, jonka
Hän oli tallettanut mieleensä.” (”Ajatelkaa Kristusta”,
Valkeus, kesäkuu 1989, s. 3.)
■ Ulkoa opitut pyhien kirjoitusten kohdat tuovat
hengellistä voimaa. Vanhin Richard G. Scott, kah-
dentoista apostolin koorumin jäsen, on opettanut:

”Tietyissä pyhiin kirjoihin kirjoitetuissa sanoissa
on voimaa, joka voi muuttaa elämän. Kyseinen voima
heikkenee, kun esitämme asian omin sanoin tai muu-
tamme olemassa olevaa sanamuotoa. Ehdotankin sen
vuoksi, että kannustatte oppilaita lainaamaan pyhiä
kirjoituksia tarkasti. Kaikki se, mitä teette kannus-
taaksenne oppilaita oppimaan ulkoa valikoituja
pyhien kirjoitusten kohtia tarkasti, koituu heidän
onnekseen.” (”Four Fundamentals for Those Who
Teach and Inspire Youth”, julkaisussa Old Testament
Symposium Speeches, 1987, s. 5.)
■ Vanhin Scott on sanonut myös: ”Ehdotan, että
opettelette ulkoa pyhien kirjoitusten kohtia, jotka
koskettavat sydäntänne ja täyttävät sielunne ym-
märryksellä. Kun pyhiä kirjoituksia käytetään kuten
Herra on halunnut ne merkittävän muistiin, niissä
on luontaista voimaa, joka ei välity toisin ilmais-
tuna. Joskus, kun omassa elämässäni on merkittävä
tarve, kertaan mielessäni kirjoitusten kohtia, jotka
ovat antaneet minulle voimaa. Pyhistä kirjoituk-
sista, etenkin Herran sanoista, virtaa suurta lohtua,
ohjausta ja voimaa.” (”Hän elää”, Liahona,
tammikuu 2000, s. 106.)
■ Presidentti Spencer W. Kimball haastoi kirkon
pappeudenhaltijat opettelemaan ulkoa uskonkappa-
leet. Hän kertoi myös, kuinka hän opetteli ne nuo-
rena poikana:

”Mietin, kuinka moni teistä osaa uskonkappaleet.
Kuinka moni teistä suurista miehistä ja kuinka moni
pienistä? Osaatteko ne? Oletteko kerranneet ne?
Olette aina valmiit pitämään puheen, jos osaatte
uskonkappaleet. Ja ne ovat kaiken perusta, eivätkö
olekin? Minusta olisi ihanaa ajatella, että kaikki pojat
niitä opetellessaan oppisivat ne sanasta sanaan. Se
tarkoittaa sitä, että ette jätä niistä pois sanaakaan ja
että ette unohda niitä.

Sallikaa minun kertoa, kuinka minä opin ne. – –
minulla oli tapana lypsää lehmiä. Kirjoitin kahdella
sormella uskonkappaleet koneella pienille korteille,
jotka asetin viereeni aitaukseen istuessani yksijalkai-
sella jakkaralla lypsämässä lehmiä. Ja minä luin ne
yhä uudelleen ja uudelleen, ainakin 20 miljoonaa
kertaa, vaikka en olekaan kerroista täysin varma.

Mutta joka tapauksessa; olen väittänyt, että pystyn
lausumaan uskonkappaleet näiden monien, monien
vuosien jälkeen ja että osaan ne sanasta sanaan. Ja
luulen, että se on ollut minulle erittäin arvokasta.
Teettekö te, hienot nuoret miehet, sen?” (”Etuoikeus
olla pappeudenhaltija”, Valkeus, huhtikuu 1976,
s. 67–68.)

f. Painota määritteitä ja yhdistäviä sanoja
■ Määritteitä käytetään lisäämään värikkyyttä tai
tunnetta. Pyhien kirjoitusten kohdissa ne jätetään
usein huomiotta. Kiinnitä oppilaiden kanssa huo-
miota siihen, kuinka määritteiden pois jättäminen
vaikuttaa tähän hyvin tunnettuun kohtaan OL
121:39: ”Olemme oppineet – – kokemuksesta, että – –
ihmisten luonnon ja taipumuksen mukaista on, että
niin pian kuin he saavat – – valtaa – – he alkavat – –
käyttää valtaa – –.”

Vertauksen vuoksi, huomaa, kuinka määritteiden
korostaminen seuraavissa kohdissa tuo merkityksen
paremmin esille:

”Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on
taivasten valtakunta” (Matt. 5:3, kursivointi lisätty).
”Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää” (Matt. 6:7, kur-
sivointi lisätty).

Pyydä oppilaita vastaamaan nopeasti seuraa-
vaan kysymykseen. ”Jeesuksen äidin nimestä on
joskus käytetty Marian sijaan muotoa Maaria.”
Kirjoitetaanko nimi uusimmassa raamatunkään-
nöksessä kahdella a-kirjaimella? Useimmat ihmiset
vastaavat heti kieltävästi. He hämmästyvät kuulles-
saan, että oikea vastaus on kyllä. Miksi? Koska he
kiinnittävät huomiota vain nimen ensimmäiseen
tavuun, jossa voi olla joko yksi tai kaksi a-kirjainta,
ja unohtavat, että nimi myös päättyy a-kirjaimeen.
Me teemme samoin lukiessamme pyhiä kirjoituk-
sia. Saatamme jättää asioita huomiotta, esimerkiksi
unohtaa pienten, ajatuksia yhdistävien sanojen
merkityksen. Auta oppilaita ymmärtämään lukies-
saan seuraavien sanojen merkitys: ja, mutta, taas,
sen tähden, nyt, katso, totisesti, koska, jos, sitten, mikäli,
täten, jopa, niin. Se, että lukija huomaa nämä sanat ja
tavat, joilla ne osoittavat ajatusten välisiä suhteita,
voi tuoda hänet uudelle ymmärryksen tasolle.

Lue oppilaiden kanssa huolellisesti kohta Jes.
58:13–14. Huomaa, että kyseessä on syy ja seuraus
-suhde, jonka osoituksena ovat jakeiden alussa sanat
jos ja silloin.

Pyydä oppilaita lukemaan kohta OL 46:7–8.
Kiinnitä huomiota tapaan, jolla jakeessa 8 oleva
ilmaisu sen tähden liittää jakeessa olevan varoituksen
jakeessa 7 olevaan sanomaan.

g. Etsi malleja
■ Kulkiessamme halki elämän on tärkeää, että
seuraamme oikeanlaisia malleja. Jos emme seuraa
oikeita malleja, elämällämme ei ole suuntaa ja se
voi olla täynnä murhetta. Pyhissä kirjoituksissa
annetaan ihmeellinen lupaus malleista. ”Ja vielä,
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minä annan teille mallin kaikkeen, jotta ette eksyisi;
sillä Saatana on irrallaan maan päällä, ja hän kul-
kee eksyttämässä kansakuntia” (OL 52:14).

Vanhin Marvin J. Ashton, silloinen kahdentoista
apostolin koorumin jäsen, on antanut mallin määri-
telmän: ”Esikuva on jäljittelyohje, luonnos, suunni-
telma, kaavio tai malli, jota seurataan valmistet-
taessa jotain; henkilölle ominaisten ominaisuuksien
tai piirteiden yhdistelmä” (”Esikuva kaikessa”,
Valkeus, tammikuu 1991, s. 18).

Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on Jumalan
esikuva vanhurskaalle elämälle ja iankaikkiselle elä-
mälle. Pyhät kirjoitukset ovat täynnä lukuisia esiku-
via. Niissä on esikuvia rukouksen pitämiseen, paran-
nuksentekoon, todistuksen saamiseen, uskon kas-
vattamiseen, arvostelemiseen, temppelien rakenta-
miseen, ilmoituksen saamiseen, profeetan valta-
asemaan, ja luettelo jatkuu loputtomiin. Saatanalla-
kin on esikuvansa, ja jos poimimme ne pyhistä kirjoi-
tuksista, se voi auttaa meitä välttymään lankeamas-
ta synnin kuiluun.

Tarkkaavainen pyhien kirjoitusten tutkija huo-
maa, kuinka Herra kouluttaa profeettojaan, kurittaa
kansaansa tai kohtelee syntisiä. Kyseinen tapa
ilmaisee usein esikuvan. Näillä esikuvilla on mer-
kitseviä sovelluksia omassa elämässämme aivan
kuten niillä oli pyhissä kirjoituksissa mainittujen
ihmisten elämässä.

Pyydä oppilaita etsimään esikuvia pyhistä kirjoi-
tuksista. Kirjoita oppilaiden etsimisen perusteella
taululle luettelo esikuvista. Kysy luokalta, mitä he
oppivat tästä pyhien kirjoitusten tutkimisen menet-
telytavasta.

Seuraavana on luettelo pyhien kirjoitusten koh-
dista, joissa esiintyy esikuva. Valitse näistä pyhien
kirjoitusten kohdista esikuvia, jotka valaisevat par-
haiten tätä pyhien kirjoitusten tutkimisen menettely-
tapaa ja jolla on eniten merkitystä oppilaillesi.

h. Seuraa kirjoittajan huomautuksia
■ Pyhissä kirjoissa profeetta, kääntäjä tai levyjen
lyhentäjä (kuten Mormon) keskeyttää monesti kerto-
muksen kulun esittääkseen huomautuksia. Joskus
huomautukset esiintyvät kertomuksen lopussa.
Nämä selitysten helmet tarjoavat selvyyttä ja pyhien
kirjoitusten suurempaa ymmärrystä. On aivan kuin
profeetta sanoisi: ”Siltä varalta, ettet ole ymmärtä-
nyt, tässä se on.”

Usein tällaiset huomautukset ilmaistaan sanoilla
kuten ”näin me näemme” tai ”ja niin on”.
■ Seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat osoittavat,
milloin pyhien kirjoitusten kirjoittajat esittivät huo-
mautuksia pyhissä kirjoituksissa. 1. Sam. 12:14–15;
Alma 30:60; Hel. 12:1. Anna oppilaiden selailla
pyhiä kirjoituksiaan – erityisesti Mormonin kirjaa –
nähdäkseen, voivatko he löytää muita kirjoittajien
selityksiä.

Lisäaineistoa tutkimista varten

■ Pidä rautakaiteesta kiinni videonauha 3, ”Teidän
tulee tutkia pyhiä kirjoituksia” (16.30).
■ Pidä rautakaiteesta kiinni videonauha 4, ”Iloitkaa
sanasta” (21.50).

Opiskeluehdotuksia oppilaille

■ Valmista oppilaille moniste seuraavasta luette-
losta ja pyydä oppilaitasi käyttämään mainittuja
menettelytapoja. Pyydä heitä raportoimaan seuraa-
valla oppitunnilla.

Menetelmä
Korvaa korrelaatteja

Painota määritteitä

Huomaa määritelmät

Huomaa yhdistävät
sanat

Esitä kysymyksiä

Laita tilalle oma
nimesi

Etsi esikuvia
(ilmoitus)

Seuraa kirjoittajan
huomautuksia

Pyhien kirjoitusten
viitteet
Mormon 7:9

OL 121:46

Moosia 3:19

3. Nefi 12:3–11

Moroni 10:4–5

OL 93:41–43

OL 9

Hel. 12:1

Pyhien
kirjoitusten kohta
1. Alma 32:28–43

2. Moroni 7:16–17

3. Alma 30

4. 1. Sam. 17

5. OL 9

Esikuva
Uskon ja todistuksen
kasvattaminen

Kuinka on arvos-
teltava

Antikristuksen tapa

Uskon ominais-
piirteitä

Ilmoitus



Merkintöjen tekeminen
pyhiin kirjoituksiin
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Oppiaihe 6

Opetuksen tavoite

Mielekäs pyhien kirjoitusten merkitseminen paran-
taa evankeliumin ymmärtämistä ja käsittämistä.

Teemat

1. Miksi tehdä merkintöjä pyhiin kirjoituksiin?
2. On olemassa useita eri tapoja tehdä merkintöjä

pyhiin kirjoituksiin.
a. Mielekäs merkitseminen
b. Huomautukset pyhien kirjoitusten kohtiin
c. Rinnakkaisviitteet
d. Pyhien kirjoitusten kohtien luettelot

Opetusideoita

1. Miksi tehdä merkintöjä pyhiin
kirjoituksiin?

■ Pyhät kirjoitukset ovat työkaluja, jotka auttavat
meitä saavuttamaan iankaikkisen elämän. Kuten
mitä tahansa työkaluja, niitäkin on käytettävä. Ne,
jotka tuntevat hyvin oman alansa työkalut ja käyttä-
vät niitä kunnolla, ovat matkalla mestareiksi. Ne,
jotka tekevät samoin pyhien kirjoitusten kanssa, ovat
hyvinkin matkalla evankeliumin ymmärtämiseen.
Pyhien kirjoitusten merkitseminen on mitä hyö-
dyllisin tapa käyttää joitakin niistä kirjallisista työ-
kaluista, jotka Jumala on antanut meille.

Lue luokalle seuraava vanhin Boyd K. Packerin,
silloisen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
antama neuvo pyhien kirjoitusten alleviivaamisesta:

”On olemassa monia tapoja alleviivata pyhiä kir-
joituksia. Ne eroavat toisistaan jonkin verran, ja niistä
pitäisi valita itselle sopiva tapa. Tärkeätä on allevii-
vata kyseiset kohdat ja tehdä jonkinlaisia merkintöjä
marginaaliin, jotta voit löytää ne uudelleen.

Luen tuskin lainkaan lainakirjoja. En pidä laina-
kirjojen lukemisesta, koska en halua lukea kirjaa
alleviivaamatta asioita, jotka haluan muistaa. Koska
toisen omaa kirjaa ei voi alleviivata, olen sitä mieltä,
että jos kirja on lukemisen arvoinen, se on omistami-
sen arvoinen. Poikkeuksena on tietenkin lukeminen
kirjastossa, ja siellä on välttämätöntä käyttää enem-
män aikaa muistiinpanojen tekemiseen.

Alleviivatkaa siis kirjojanne ja tehkää muistiin-
panoja samalla kun ajattelette sitä. En tiedä kuinka
monia tunteja olen viettänyt yrittäen löytää jotakin,
minkä olisin voinut löytää hyvin nopeasti, jos olisin
säännöllisesti noudattanut tätä menettelytapaa.

Nykyään toimin paljon paremmin kuin ennen.”
(Teach Ye Diligently, s. 166.)
■ Pyydä oppilaita ehdottamaan syitä, miksi heidän
on tärkeä tehdä merkintöjä pyhiin kirjoituksiinsa.
Seuraava luettelo voidaan kirjoittaa taululle ja sitten
laajentaa sitä oppilaiden avulla.

■ Keskustelkaa seuraavasta väittämästä:
”Pyhien kirjoitusten merkitsemisellä tarkoitetaan

jonkin kohdan osoittamista, erottamista muista,
nimeämistä, luokittelemista, siihen viittaamista tai
sen ilmaisemista merkillä tai symbolilla. Yleisesti
ottaen voidaan sanoa, että mitä tahansa painettuihin
pyhiin kirjoituksiin lisätään, sitä pidetään merkitse-
misenä. Sellaiset merkinnät voivat olla viivoja,
ympyröitä, kirjaimia, numeroita, symboleja tai mitä
tahansa, joka osoittaa tai luokittelee.” (Daniel H.
Ludlow, Marking the Scriptures, s. 15.)

2. On olemassa useita eri tapoja tehdä
merkintöjä pyhiin kirjoituksiin.

a. Mielekäs merkitseminen
■ Valmista piirtoheitinkalvo kohdan OL 76:50–70
pyhien kirjoitusten merkitsemisestä (seuraavalta
sivulta) ja näytä se oppilaille.

Kohdassa OL 76:50–70 kerrotaan kirkon jäsenistä,
jotka saavat korotuksen selestisessä valtakunnassa
(hakasuluissa). Siinä Vapahtaja selittää edellytykset
korotukselle (alleviivaus) sekä lupaukset (nume-
rointi). Jae 57 on ympäröity pappeuden nimitysten
korostamiseksi.

Kohdan OL 76 esimerkin tarkoituksena on näyttää
joitakin tapoja merkitä pyhiä kirjoituksia. Tähdennä,
että henkilöiden on kehitettävä oma merkitsemis-
tapansa, joka auttaa heitä parhaiten ymmärtämään
pyhiä kirjoituksia.

b. Huomautukset pyhien kirjoitusten kohtiin
■ Huomautuksen merkitseminen pyhien kirjoitusten
kohtaan tarkoittaa jotakin tiettyä kohtaa selittävän

Pyhien kirjoitusten merkitsemisen
tarkoitukset
1. Korostaminen
2. Nopeasti löytäminen
3. Pyhien kirjoitusten tekeminen henkilökoh-

taisiksi
4. Pyhien kirjoitusten opettamisen helpot-

taminen
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OL 76

1
2

8

9

11

10

3

4

6

5

Jes. 18:1–2

2. Nefi 5:5–7

2. Nefi 5:11

Maa on Amerikka.

Lähetyssaarnaajat

Nefi kuvailee ympäröivää yhteis-
kuntaa.

Herra ottaa profeettansa pois
heidän keskuudestaan. Täten he
menettävät:
1. pappeuden
2. aikakirjat
3. ilmoituksen
4. oikeuden pelastaviin toimituksiin
5. jäsenyyden Jeesuksen

Kristuksen kirkossa.

7



kommentin tekemistä. Seuraavalta sivulta löytyviä
esimerkkejä voi käyttää apuna, jotta oppilaat näke-
vät, kuinka tärkeää on tehdä huomautuksia pyhiin
kirjoituksiinsa.

Auta oppilaita ymmärtämään, että huomautukset
voivat olla peräisin oman aikamme profeettojen
opetusten tutkimisesta (ks. Jes. 18:1–2) tai innoituk-
sesta, joka tulee tutkimisen yhteydessä tai muiden
huomioista (ks. 2. Nefi 5:5–7, 11).

c. Rinnakkaisviitteet
■ Rinnakkaisviitteiden kirjoittaminen pyhiin kirjoi-
tuksiin on tapa yhdistää kaksi tai useampi pyhien
kirjoitusten kohtaa toisiinsa. Tavallisesti niiden
pyhien kirjoitusten välillä, jotka haluat yhdistää toi-
siinsa, on jonkinlainen yhteys tai yhteinen ajatus.

Käytä rinnakkaisviitteitä selventääksesi tulkinnan-
varaisia kohtia, kuten seuraavassa:

1. Matt. 21:22 – 3. Nefi 18:20
2. Matt. 16:27 – OL 88:96–98
3. Jes. 61:1 – OL 138:18

Käytä rinnakkaisviitteitä lisätäksesi syvällisempää
ymmärrystä kertomukseen:

1. Matt. 17:1–3 – OL 63:20–21
2. Matt. 13:18–23 – OL 86
3. 1. Kor. 15:38–42 – OL 76

Käytä rinnakkaisviitteitä pyhien kirjoitusten ketjut-
tamisessa. Esimerkiksi Oppia ja liittoja sanotaan
usein ”varoittavaksi ääneksi”, koska kyseinen teema
toistuu kaikkialla. Voit valaista sitä ”ketjuttamalla”
eli yhdistämällä useita pyhien kirjoitusten kohtia
toisiinsa. Aloita kohdasta OL 1:4 ja kirjoita margi-
naaliin seuraavaksi haluamasi viite. Jatka samalla
tavalla kunnes tulet viimeiseen haluamaasi kohtaan.
Kirjoita OL 1:4 viimeisen pyhien kirjoitusten kohdan
marginaaliin. Näin ketju on valmis. Merkitse seuraa-
vat pyhien kirjoitusten kohdat edellä esitetyllä
tavalla: OL 1:4; 38:41; 63:37, 58; 84:114–115; 88:81;
109:38–46; päätä kirjoittamalla OL 1:4 kohdan
109:38–46 marginaaliin.

Voit myös tehdä pyhien kirjoitusten ketjun
Vanhan testamentin kadonneista kirjoista käyttä-
mällä seuraavia pyhien kirjoitusten kohtia: Joos.
10:13; 1. Kun. 11:41; 1. Aik. 29:29; 2. Aik. 9:29; 12:15;
20:34 (sitten Joos. 10:13).

d. Pyhien kirjoitusten kohtien luettelot
■ Luettelon tekeminen pyhien kirjoitusten kohdista
voi olla tehokas oppimismenetelmä. Valitse yksi tai
useampi seuraavista esimerkeistä tarkasteltavaksi
luokassa ja valmista jokaisesta pyhien kirjoitusten
kohtien luettelo:

1. Valitun naisen ominaisuudet (ks. OL 25)
2. Hengen hedelmät (ks. Gal. 5:22–26)
3. Rakkauden ominaisuudet (ks. Moroni 7:45–48)
4. Jumalan taisteluvarustuksen osat (ks. Ef. 6:13–18;

OL 27:15–18)

5. Hengen lahjat (ks. OL 46)
6. Oikean paaston osatekijät (ks. Jes. 58:3–12)

Edelliset esimerkit ovat luetteloita, joiden kaikki
osatekijät löytyvät yhdestä kohdasta pyhissä kirjoi-
tuksissa. On olemassa kahdenlaisia muita luette-
loita. Ensimmäinen on hajallaan oleva luettelo, eli
siihen kuuluvat asiat eivät kaikki löydy samasta pai-
kasta. Esimerkkejä voisivat olla aikojen merkit ja tosi
kirkon tunnusmerkit.

Toinen laji pyhien kirjoitusten luetteloita on epä-
suora luettelo. Huomaa esimerkiksi, että kohdassa
Ef. 5:23–28 apostoli Paavali esitti sävähdyttävän
neuvonsa, että Kristuksen ja kirkon välisen suhteen
tulisi olla mallina aviomiehen ja vaimon väliselle
suhteelle. Vaikkei Paavali esitä yksityiskohtia siitä,
mitä tämä suhde tarkoittaa, hän viittaa siihen, että
tietyt ominaisuudet ja velvollisuudet pätevät sii-
hen. Hänen luettelonsa voisi olla jotakin tämän
tapaista:

Vertaamalla aviomiestä Kristukseen ja vaimoa
kirkkoon, voimme saada merkittäviä oivalluksia
siitä, kuinka aviomiehen ja vaimon tulisi suhtautua
toinen toiseensa.

Lisäaineistoa tutkimista varten

Ei ehdotuksia.

Opiskeluehdotuksia oppilaille

■ Pyydä oppilaita tutustumaan Pyhien kirjoitusten
oppaaseen.

Mitä Kristus teki kirkolle?
1. Kristus antoi henkensä pelastaakseen sen

[hänet].
2. Kristus oli sille [hänelle] täydellinen esi-

merkki seurattavaksi.
3. Kristus opetti sille [hänelle] pelastuksen

periaatteet.
4. Kristus käytti voimaansa siunatakseen sitä

[häntä].

Kuinka kirkko suhtautuu
Kristukseen?
1. Pitää Häntä johtajana ja johtavana auktori-

teettina.
2. Seuraa Hänen esimerkkiään.
3. Käyttää Hänen opetuksiaan löytääk-

seen ilon.
4. Odottaa saavansa ohjausta ja siunauksia

Hänen voimansa ja valtuutensa kautta.
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Opiskelun apuvälineitä
MAP-kirkon julkaisemissa
pyhien kirjoitusten laitoksissa
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Oppiaihe 7

Opetuksen tavoite

MAP-kirkon julkaisemissa pyhien kirjojen laitok-
sissa olevat opiskelun apuvälineet tarjoavat verra-
tonta apua pyhien kirjoitusten ymmärtämiseksi.

Teemat

1. MAP-kirkon julkaisemissa pyhien kirjoitusten lai-
toksissa on merkittäviä opiskelun apuvälineitä.
a. Lukujen johdannot
b. Alaviitteet
c. Pyhien kirjoitusten opas

2. Opiskelun apuvälineet auttavat meitä ymmärtä-
mään pyhiä kirjoituksia paremmin.

Opetusideoita

1. MAP-kirkon julkaisemissa pyhien
kirjoitusten laitoksissa on merkittäviä
opiskelun apuvälineitä.

■ Selitä oppilaille, että kirkko julkaisi vuonna 1993
uuden kokoelman opiskelun apuvälineitä lisättä-
väksi kolmoissidokseen (Mormonin kirja, Oppi ja lii-
tot ja Kallisarvoinen helmi). Nämä apuvälineet voi-
vat tehdä pyhien kirjoitusten tutkimisesta mielek-
käämpää ja palkitsevampaa. Lue luokalle seuraava
kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin
Boyd K. Packerin todistus: ”Tämä työ – – näyttäytyy
jonakin päivänä erityisenä oman sukupolvemme
innoitettuna tapahtumana. Sen ansiosta voimme
kasvattaa myöhempien aikojen pyhien sukupolvia,
jotka tuntevat evankeliumin ja jotka tuntevat
Herran.” (Bruce R. McConkie, Apostle, puhe vanhin
Bruce R. McConkien hautajaisissa 23. huhtikuuta
1985, s. 4.)

a. Lukujen johdannot
■ Selitä, että lukujen johdannot tähdentävät kunkin
luvun pääasioita, ne ovat erityisen valaisevia ja
syventävät usein opillisia tietoja. Pyydä oppilaita
lukemaan esimerkkinä 1. Nefin kirjasta luvun 14
johdanto.

■ Pyydä oppilaita tutkimaan jonkin luvun johdan-
toa Opista ja liitoista. Selitä, että ensiksi annetaan
taustatietoa ja sen jälkeen seuraa tiivistelmä sisäl-
löstä. Esimerkiksi:

■ Pyydä oppilaita vastaamaan seuraaviin kysymyk-
siin etsimällä mainittujen lukujen johdannot:

1. Minne juutalaiset kootaan? (Ks. 2. Nefi 9.)
2. Milloin jerediläisten kirjoitukset ilmoitetaan?

(Ks. Et. 4.)
3. Kuka oli Jesse Gause? (Ks. OL 81.)
4. Kuka Joseph Smithin marttyyrikuoleman silmin-

näkijä kirjoitti Opin ja liittojen luvun 135?
5. Mitä aikakirjoja Aadamin jälkeläiset pitivät?

(Ks. Moos. 6.)
6. Kuinka Abraham sai tietää auringosta, kuusta ja

tähdistä? (Ks. Abr. 3.)

Oppi ja liitot

1. Nefi
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b. Alaviitteet
■ Pyydä oppilaita etsimään valitsemasi sivu kolmois-
sidoksesta. Kerro heille MAP-kirkon julkaisemien
pyhien kirjoitusten laitosten alaviitejärjestelmän
monista eduista. Tähdennä, että jokaisessa jakeessa on
omat alaviitteensä ja ne on merkitty aakkosjärjestyk-
sessä. Kunkin jakeen ensimmäinen alaviite on mer-
kitty a-kirjaimella, saman jakeen toinen alaviite on
merkitty b-kirjaimella ja niin edelleen.
■ Näytä esimerkkejä alaviitteistä, jotka johdattavat
Pyhien kirjoitusten oppaaseen (PKO), ilmaisevat tär-
keitä hepreankielisiä merkityksiä (HEPR), antavat
nykyaikaisia synonyymejä vanhentuneille tai vai-
keatajuisille sanoille (ELI) ja antavat syvempää tietoa
Joseph Smithin raamatunkäännöksestä (JSR).
■ Seuraavat esimerkit antavat oppilaille mahdolli-
suuden harjoitella opiskelun apuvälineiden käyttöä.

1. Mitä kohdassa Alma 36:18 tarkoitetaan sanoilla
”joka olen katkeruuden sapessa”? (”Äärettömän
suuren katumuksen vallassa.”)

2. Kohdassa Alma 45:10 Alma nuorempi profetoi,
että neljänsadan vuoden kuluttua Vapahtajan
ilmestymisestä Amerikassa nefiläisten kansa ”vai-
puu epäuskoon”. Alaviitteessä viitataan kahteen
aiheeseen Pyhien kirjoitusten oppaassa (”luopu-
mus” ja ”epäusko”). Kuinka nämä aiheet auttavat
sinua ymmärtämään paremmin Alman profetiaa?

3. Mitä ”uhrilahjat” ovat? (Ks. OL 59:12, ”käyttää
aikaa, kykyjä tai varoja Jumalan ja lähimmäisten
palveluksessa”.)

4. Keitä ovat ne ”lähiomaiset”, joihin viitataan Opin
ja liittojen kohdassa 109:70? (”Lähisukulaiset”.)

5. Mikä on ”paratiisillinen kirkkaus”? (Ks. UK 10,
”Eedenin puutarhan kaltaiset olosuhteet”.)

c. Pyhien kirjoitusten opas
■ Pyhien kirjoitusten opas on kolmoissidoksen
lopusta löytyvä kokoelma opiskelun apuvälineitä.
Tässä oppaassa on aakkostettu asiahakemisto, valit-
tuja kohtia Joseph Smithin raamatunkäännöksestä,
karttoja paikannimien hakemistoineen sekä valo-
kuvia pyhien kirjoitusten paikoista. Alla kuvaillaan
kutakin näistä osista. (Saadaksesi lisätietoa katso
Pyhien kirjoitusten oppaan johdanto.)
■ Aakkostettu asiahakemisto. Pyhien kirjoitusten
oppaan sivulta 1 alkava aakkostettu asiahakemisto
on sanakirja, jossa on satojen pyhissä kirjoituksissa
esiintyvien aiheiden määritelmät. Mainitse oppilaille
useita erityisiä aiheita. Mahdollisia aiheita ovat:

1. Luettelo historian tapahtumista aikajärjestyksessä
(”Aikataulukko”, s. 5–8)

2. Evankeliumiharmonia (”Evankeliumi”, s. 31–37)
3. Analyysi Paavalin kirjeistä (”Paavalin kirjeet”,

s. 134–135)

Aakkostettu asiahakemisto toimii myös kaikkien
pyhien kirjojen – mukaan luettuna Raamattu – hake-
mistona. Auta oppilaita ymmärtämään, että he voivat
löytää pyhien kirjoitusten viitteitä helposti etsimällä
avainsanoja aakkostetusta hakemistosta. Koska aak-
kostettu hakemisto on järjestetty aiheittain, he voi-
vat käyttää sitä tutkiakseen satoja evankeliumin aihe-
alueita niin syvällisesti kuin haluavat. Seuraavat har-
joitukset voivat auttaa oppilaita tutustumaan aakkos-
tettuun asiahakemistoon:

1. Pyydä oppilaita valitsemaan aihe, josta he haluai-
sivat puhua, jos heitä pyydettäisiin puhumaan
kirkon kokouksessa. Pyydä heitä käyttämään aak-
kostettua hakemistoa löytääkseen pyhien kirjoi-
tusten viitteitä, joita he voisivat käyttää puhetta
valmistaessaan.

2. Pyydä oppilaita tutkimaan aakkostettua hakemis-
toa ja panemaan merkille useat hakusanat, jotka
käsittelevät Jeesusta Kristusta.

■ Valittuja kohtia Joseph Smithin raamatunkäännök-
sestä. Kerro oppilaille aakkostetusta asiahakemis-
tosta löytyvistä tiedoista, jotka koskevat Joseph
Smithin raamatunkäännöstä (”Joseph Smithin raa-
matunkäännös”, s. 70 ). Selitä, että monet Joseph
Smithin Raamattuun tekemistä muutoksista löyty-
vät Pyhien kirjoitusten oppaasta sivulta 215 alkaen.
Pyydä oppilaita tutustumaan kohtiin JSR 1. Moos.
15:9–12; JSR Matt. 4:1, 5–6, 8–9 sekä JSR Ap. t. 9:7 ja
määrittelemään profeetan tekemät muutokset.

Kolmoissidoksen alaviitteet viittaavat myös valit-
tuihin kohtiin Joseph Smithin raamatunkäännök-
sestä. Lue kohta OL 93:1 ja pyydä oppilaita luke-
maan alaviite e. Pyydä heitä lukemaan Pyhien kirjoi-
tusten oppaassa olevista valituista kohdista kohta
JSR 1. Joh. 4:12. Kysy: Mitä lisätietoa saamme tästä
Raamatun jakeesta Joseph Smithin käännöksen
perusteella? (Vain ne, jotka uskovat Jumalaan, voi-
vat nähdä Hänet.)
■ Kartat ja paikannimien hakemisto. Karttaosio on
Pyhien kirjoitusten oppaan lopussa. Mainitse
oppilaille, että tämän osion alussa on lyhyt selitys
siitä, kuinka paikannimien hakemistoa käytetään.
Hakemisto on aakkostettu luettelo karttoissa ole-
vista paikannimistä. Pyydä oppilaita etsimään eri
kaupunkeja ja alueita kartoilta. Pyydä heitä tutki-
maan karttaa numero 10 ja määrittelemään, kuinka
pitkä matka Smithin perheen Manchesterissa New
Yorkissa sijaitsevalta maatilalta oli Kirtlandiin
Ohioon.
■ Valokuvia pyhien kirjoitusten paikoista. Tässä osiossa,
joka on Pyhien kirjoitusten oppaan lopussa, on valo-
kuvia paikoista, jotka liittyvät kirkon muinaiseen ja
nykyajan historiaan. Osion alussa on myös paikkoi-
hin liittyviä selityksiä ja pyhien kirjoitusten viitteitä.
Pyydä oppilaita katsomaan muutamia valokuvia



paikoista, joita he eivät tunne hyvin ja kertomaan,
mitä kukin kuva esittää. Pyydä heitä etsimään valo-
kuva Herodeksen temppelistä (numero 9). Pyydä
heitä lukemaan ko. kuvan selitys (”9. Herodeksen
temppeli” osiosta ”Raamatun karttoja ja valokuvia”)
ja pyydä heitä nimeämään kolme siellä sattunutta
tapahtumaa.

2. Opiskelun apuvälineet auttavat meitä
ymmärtämään pyhiä kirjoituksia
paremmin.

■ Lue seuraava kahdentoista apostolin koorumin
jäsenen vanhin Richard G. Scottin kertomus: Se
valaisee opiskelun apuvälineiden arvoa pyhien kir-
jojen uusissa painoksissa.

”Muistan kun uusi kolmoissidos esiteltiin johta-
ville veljille. Vanhin McConkie esitteli sen. Hän
näytti erästä kirjaa ja luki sen esilehdeltä: ’Bruce R.
McConkielle’. Siinä oli allekirjoituksena ’Amelia’ ja
päivämääränä se päivä, jolloin hän saapui lähetysko-
tiin. Hän sanoi: ’Olen kantanut näitä pyhiä kirjoituk-
sia eri puolille maailmaa. Olen käyttänyt niitä laajalti.
Ne on sidottu kolme kertaa. Voin kertoa monien
pyhien kirjoitusten kohtien sijainnin tuon kirjan
sivuilla.’ Sitten hän lisäsi: ’En kuitenkaan aio enää
käyttää tuota kirjaa. Siinä ei ole niitä arvokkaita
opetuksen apuvälineitä ja voimallisia tutkimista
sekä ymmärtämistä parantavia välineitä, joita tässä
uudessa kirjassa on.’ Se teki minuun suuren vaiku-
tuksen. Seuraavana päivänä minulla oli tilaisuus
mennä hänen työhuoneeseensa. Hänellä on suuri
työpöytä ja siellä hän istui kirja kädessään merkitse-
mässä pyhien kirjoitusten uutta painosta punakynän
ja viivoittimen kanssa. No, jos sellaisen mielestä, joka
tuntee pyhät kirjoitukset niin hyvin kuin hän, kan-
nattaa käyttää uutta painosta, olen päättänyt tehdä
samoin.” (”Spiritual Communication”, julkaisussa
Principles of the Gospel in Practice, Sperry Symposium
1985, s. 18–19.)

Lisäaineistoa tutkimista varten

■ Boyd K. Packer, ”Pyhät kirjoitukset”, Valkeus,
huhtikuu 1983, s. 103–109; myöhempien aikojen
pyhien julkaiseman uuden pyhien kirjoitusten
laitoksen kehityskulku.

■ Boyd K. Packer, ”Using the New Scriptures”,
Ensign, joulukuu 1985, s. 49–53; myöhempien aikojen
pyhien julkaiseman uuden pyhien kirjoitusten lai-
toksen käyttäminen.
■ Bruce T. Harper, ”The Church Publishes a New
Triple Combination”, Ensign, lokakuu 1981, s. 8–19;
erilaisten opiskelun apuvälineiden käyttäminen.

Opiskeluehdotuksia oppilaille

■ Anna tämän oppiaiheen päätteeksi oppilaille teh-
täväksi seuraava koe. Voit halutessasi antaa heidän
täydentää se ryhmätyönä. Heidän täytyy käyttää
pyhien kirjoitusten opiskelun apuvälineitä.

1. Vastaa seuraaviin kastetta koskeviin kysymyksiin:
a. Mitä sana kaste tarkoittaa?
b. Mitä todisteita on siitä, että kastamista harjoi-

tettiin ennen Kristuksen aikaa?

2. Alla on useita sanoja pyhien kirjoitusten viit-
teineen, mistä kyseiset sanat voidaan löytää.
Määrittele, mitä kukin sana tarkoittaa. Pane mer-
kille, kuinka lisääntynyt ymmärrys näiden ter-
mien tarkoituksesta tuo lisää merkitystä kysei-
siin kohtiin.
a. Immanuel (ks. 2. Nefi 17:14)
b. Tuomio (ks. OL 76:48)
c. Mahan (ks. Moos. 5:31)
d. Olam (ks. Abr. 3:18)

3. Mistä kohtaa pyhistä kirjoituksista voisit löytää
tietoa seuraavista aiheista? Luettele mainittuja
pyhien kirjoitusten viitteitä.
a. Viimeiset päivät 
b. Profetia 
c. Ilmoitus 
d. Kadonneet pyhät kirjoitukset 

4. Lue kohta 1. Nefi 8 ja etsi alaviitteitä käyttäen
kaikki, mitä saat selville Lehin näyssä näke-
mästä puusta. Kerro, mitä vesivirta, rautakaide,
pimeyden sumu sekä suuri ja avara rakennus
tarkoittavat.

5. Mainitse osavaltiot, joiden kautta pyhät kulkivat
matkatessaan New Yorkin osavaltiosta länteen
Isolle Suolajärvelle.
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Profeetat tulkitsevat pyhiä
kirjoituksia

Opetuksen tavoite

Pyhissä kirjojissa olevat profeetalliset selitykset aut-
tavat pyhiä kirjoituksia avautumaan meille, koska
ne tarjoavat suurempaa ja selvempää pyhien kirjoi-
tusten ymmärrystä.

Teemat

1. Pyhissä kirjoituksissa olevat profeetan selitykset
ovat hyvin suuriarvoisia.

2. On olemassa erilaisia profeetan selityksiä sisältä-
viä lähteitä.

Opetusideoita

1. Pyhissä kirjoituksissa olevat profeetan
selitykset ovat hyvin suuriarvoisia.

■ Yksi elävien profeettojen tehtävistä on selittää
meille, mitä menneiden aikojen profeetat ovat tar-
koittaneet sanoillaan. Keskustele oppilaiden kanssa
kohdasta 2. Piet. 1:20–21.
■ Keskustelkaa siitä, mitä silloinen kahdentoista
apostolin koorumin apulainen, vanhin Marion G.
Romney on sanonut korostaessaan pyhien kirjoitus-
ten profeetallisen tulkinnan tärkeyttä:

”Toinen perusperiaate, joka on pidettävä mielessä
tutkiessamme on se, että Isän tahdon osoitukset tälle
sukupolvelle eivät päättyneet siihen, mitä on kirjoi-
tettuna Opissa ja liitoissa. Hän ei ole jättänyt meitä
riitelemään omin neuvoin noiden ilmoitusten tulkin-
noista, eikä Hän jätä meitä ilman tietoa Hänen tah-
dostaan, mitä tulee ajankohtaisiin asioihin. Hän on
antanut meille eläviä profeettoja tulkitsemaan noita
ilmoituksia ja julistamaan meille Hänen tahtoaan
nykyisiin ongelmiin nähden.” (Julkaisussa
Conference Report, huhtikuu 1945, s. 89.)
■ Keskustelkaa seuraavasta lausumasta, jossa täh-
dennetään, että profeetat tulevat aina olemaan sopu-
soinnussa pyhien kirjoitusten kanssa:

Vanhin Marriner W. Merrill, joka oli kahdentoista
apostolin koorumin jäsen, on sanonut: ”Raamattu on
hyvä asia, Mormonin kirja on hyvä asia ja Oppi ja lii-
tot on hyvä asia. Ne ovat Herran sanaa. Mutta minä
sanon, että kirkon elävät profeetat ovat arvoltaan
kaikkia niitä suurempia. Jos meillä voisi olla vain yksi
niistä, haluaisin oppaakseni pappeuden elävät pro-
feetat. On tietenkin sopivaa ja hyvä asia, että meillä

on ne kaikki, koska kirkon elävät profeetat toimivat
sopusoinnussa sen kanssa, mitä on kirjoitettu, eivätkä
heidän neuvonsa ole ristiriidassa aiempina aikoina
ilmaistujen Herran sanojen kanssa. Ihmiskunnan olo-
suhteet kuitenkin muuttuvat. Neuvo, joka oli sopiva
pyhille neljäkymmentä vuotta sitten, ei ehkä ole yhtä
sopiva nykyaikana. Siksi on tärkeää, että meillä on
joukossamme Jumalan eläviä profeettoja, jotka ohjaa-
vat meitä päivä päivältä työmme suorittamisessa.”
(Julkaisussa Conference Report, lokakuu 1897, s. 6.)

Vanhin Anthony W. Ivins, silloinen kahdentoista
apostolin koorumin jäsen, on opettanut: ”Ei riitä, että
me tunnemme jotenkuten evankeliumin tärkeimmät
periaatteet. Ei riitä, että ymmärrämme vain sitä
taloudenhoitokautta, jossa elämme. Meidän on
mentävä takaisin alkuun, meidän on ymmärrettävä
Herran kirjoitettua sanaa sellaisena kuin se on näissä
pyhissä kirjoissa, alusta asti siihen aikaan saakka,
jossa me elämme. Meidän on ymmärrettävä näiden
kaikkien evankeliumin taloudenhoitokausien välillä
vallitseva sopusointu, ja sitten me alamme ymmär-
tää, kuinka ihailtavasti meidän työmme sopii siihen
aikaan, paikkaan ja tapaan, millä Herra on säätänyt
sen tapahtuvan. Hänen säätämänsä työ, jonka Hän
on saattanut päätökseen, on kokonaan sopusoin-
nussa profeettojen sanojen kanssa, joita on puhuttu
alusta lähtien.” (Julkaisussa Conference Report,
lokakuu 1908, s. 15.)

2. On olemassa erilaisia profeetan selityksiä
sisältäviä lähteitä.

■ Seuraavassa on useita esimerkkejä, joita voi käyt-
tää valaisemaan pyhien kirjoitusten profeetallista
tulkintaa.

Jaa luokka ryhmiin ja anna kullekin ryhmälle
lähdeaineistoa, joka sisältää profeetan selityksiä
pyhistä kirjoituksista. Pyydä oppilaita luettelemaan
ja sitten selittämään luokalle löytämiään oivalluk-
sia. Lähdeaineistoon voi kuulua konferenssipuheita,
Church News -lehtiä ja Liahonassa olevia ensimmäi-
sen presidenttikunnan sanomia.

Matt. 13:24–30. Profeetta Joseph Smith on opetta-
nut: ”Tämän vertauksen [lusteista eli rikkaviljasta]
avulla emme ainoastaan saa tietää Vapahtajan
aikana tapahtuneesta valtakunnan perustamisesta,
mitä hedelmää tuottava hyvä siemen kuvaa, vaan
myös kirkon turmeluksesta, mitä edustaa vihamie-
hen kylvämä luste. Opetuslapset olisivat mielellään
koonneet lusteen pois eli puhdistaneet kirkon siitä,
jos Vapahtaja olisi kannattanut heidän ajatustaan.
Mutta Hän, joka tietää kaiken, sanoo: Ei niin. On
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aivan kuin Hän sanoisi: Teidän käsityksenne ei ole
oikea; kirkko on lapsenkengissään, ja jos te otatte
tämän ajattelemattoman askeleen, te tuhoatte lusteen
mukana nisun [vehnän] eli kirkon. Sen tähden on
parempi antaa niiden kasvaa yhdessä elonleikkuu-
seen eli maailman loppuun asti, mikä tarkoittaa
jumalattomien tuhoamista. Tämä tuho ei ole vielä
tapahtunut.” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, toim.
Joseph Fielding Smith, 1985, s. 96.)

Abr. 3:22–23. ”Jumala näytti Abrahamille ’ne älyt,
joiden järjestys toteutettiin ennen kuin maailma oli’;
näiden älyjen, me käsitämme tarkoittavan yksityisiä
henkiä (Abr. 3:22–23)” (James E. Talmage, Uskon-
kappaleet, 1985, s. 518).

Ap. t. 10:34–35. Presidentti Joseph Fielding Smith
on opettanut: ”Pietari sanoi: ’– – ettei Jumala erot-
tele ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää
häntä ja noudattaa hänen tahtoaan, kuului tämä
mihin kansaan tahansa’ (Ap. t. 10:34–35), mikä tar-
koittaa, että Herra vuodattaa Henkensä uskollisille,
jotta he tulevat itse tietämään tämän uskonnon
totuudet” (julkaisussa Conference Report, huhtikuu
1971, s. 5 tai Ensign, kesäkuu 1971, s. 4).

OL 29:17. Presidentti Spencer W. Kimball on
sanonut: ”Herra opettaa, että Hän ei voi antaa ihmi-
sille anteeksi, kun he ovat vielä synneissään; Hän voi

pelastaa heidät vain hylättyjen syntien seurauksilta.
Herra sanoo selvästi: ’Minun vereni ei puhdista
heitä, elleivät he kuule minua.’ (LK 29:17) Tässä
tapauksessa kuuleminen tarkoittaa sitä, että otamme
vastaan Hänen opetuksensa ja tottelemme niitä.”
(”Parannuksen evankeliumi”, Valkeus, maaliskuu
1983, s. 6.)

Moos. 7:62. Presidentti Ezra Taft Benson on opetta-
nut: ”Mormonin Kirja on se väline, jonka Jumala on
tarkoittanut tulvana lakaisemaan maan kootakseen
valittunsa (ks. KH Moos. 7:62)” (”Täyttäkäämme
maailma Mormonin Kirjoilla”, Valkeus, tammikuu
1989, s. 3).

Lisäaineistoa tutkimista varten

■ Ezra Taft Benson, ”Fourteen Fundamentals in
Following the Prophet”, julkaisussa Speeches of the
Year, 1980, s. 26–30.

Opiskeluehdotuksia oppilaille

■ Kehota oppilaita aloittamaan selventävien huo-
mautusten lisääminen pyhiin kirjoituksiinsa kirkon
auktoriteettien opillisia tulkintoja käyttäen.
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Pyhien kirjoitusten
ymmärtäminen pyhien
kirjoitusten avulla

Opetuksen tavoite

Neljä pyhää kirjaa todistavat toinen toisistaan ja
ne toimivat yhtenä julistaen Jeesuksen Kristuksen
evankeliumin pelastavia totuuksia.

Teemat

1. Pyhät kirjoitukset toimivat aina yhdessä.
2. Pyhien kirjoitusten kohtien yhteensitominen on

tärkeää ymmärtämisen parantamiseksi.
3. Pyhät kirjoitukset tulkitsevat pyhiä kirjoituksia.
4. Pyhissä kirjoituksissa käytetään samatapaista

kieltä.

Opetusideoita

1. Pyhät kirjoitukset toimivat aina yhdessä.
■ Pyydä oppilaita ehdottamaan joitakin pyhien kir-
joitusten kohtia, jotka toistuvat useammassa kuin
yhdessä pyhässä kirjassa. (Esimerkiksi hengellisiin
lahjoihin viitataan kohdissa 1. Kor. 12, Moroni 10 ja
OL 46. Myös Jesajaa lainataan laajasti Mormonin
kirjassa.) Keskustelkaa siitä, kuinka profeetat kaik-
kina aikoina ovat lainanneet toinen toisiltaan ja
käyttäneet toistensa esimerkkejä, ja mainitkaa esi-
merkkejä siitä.
■ Kerro oppilaille seuraavien lainausten pääasiat.
Ne ovat peräisin kahdentoista apostolin koorumin
jäsenenä palvelleen vanhin Neal A. Maxwellin kir-
joituksista.

”Jos ottaa minkä tahansa eri yksilöistä koostuvan
yhdistelmän – Henok, Mooses, Nefi, Alma, Paavali,
Moroni tai Joseph – heidän välillään on selvä yhteys.
Jokaista erillistä profeetallisen ilmaisun säiettä – vaik-
kakin se on punoutunut osaksi jumalallisesti suunni-
teltua kuviota – voidaan seurata yhteen ainoaan läh-
tökohtaan, rakastavaan Isään, jonka keskeinen ja
suurenmoinen ilmoitettu tarkoitus on ihmisen kuole-
mattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen
(ks. Moos. 1:39). Kaikki, mitä Korkein tekee, on itse
asiassa keskittynyt pelkästään siihen, mikä on ’maail-
man hyödyksi’ (2. Nefi 26:24). Eikö psalminkirjoittaja
ole sanonut: ’Me [olemme] hänen laitumensa lam-
paat, joita hänen kätensä kaitsee’? (Ps. 95:7.) Jumalalla
ei ole häiritseviä harrasteita. Vaikka omana silmä-
määränämme on oltava vain Hänen kunniansa,

meidän on muistettava, että Hänen kunniansa on
ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän
toteuttaminen.” (Plain and Precious Things, 1983, s. 27.)

”Yksi pyhien kirjoitusten opiskelijan vaikuttavim-
mista havainnoista on esiintymistiheys, jolla sama
totuus, sama ajatus, sama oivallus, sama käsite ilme-
nee (ja usein täsmälleen samoin sanoin) pyhien kir-
joitusten eri kirjoissa. Se ei päde pelkästään pää-
oppeihin vaan myös hyvin vähäisiin seikkoihin,
jotka todistavat siitä tosiasiasta, että toistuvat opit ja
totuudet tulevat samasta Lähteestä. Ei ole mikään
ihme, että profeetat ovat keskenään yhdenmukaisia.

Se, että he ovat niin suuressa määrin sopusoin-
nussa keskenään, ei ole mikään pikkuseikka, kun
pyritään todistamaan pyhien kirjoitusten eri kirjojen
jumalallisuus. Käsitellessään samaa aihetta, profee-
tat ovat yhdenmukaisia. – –

Pyhät kirjoitukset muodostavat saumattoman
totuuksien rakennelman, vaikka totuudet on annettu
eri paikoissa ja eri taloudenhoitokausina.” (Things As
They Really Are, 1989, s. 84–85.)
■ Anna joitakin esimerkkejä pyhien kirjoitusten
kohdista, jotka näyttävät alkuperäisiltä, mutta ovat
itse asiassa lainauksia aiemmista pyhien kirjoitusten
kohdista. Auta oppilaita ymmärtämään, että Jumala
on kaikkien pyhien kirjoitusten tekijä ja että Hänen
profeettansa seisovat yhdessä yhteisen sanoman
todistajina. Alla mainitaan joitakin esimerkkejä:

1. OL 133:48 – Jes. 63:2
2. OL 89:20 – Jes. 40:31
3. Hepr. 1:5 – Ps. 2:7
4. Hepr. 1:7 – Ps. 104:4
5. Hepr. 1:8–9 – Ps. 45:7–8
6. OL 58:45 – 5. Moos. 33:17
■ Näytä, että monissa tapauksissa yksi profeetta
kiinnittää huomion jonkun toisen profeetan tekemän
profetian täyttymiseen.

Maininta profetian
täyttymisestä
Matt. 1:22–23
Matt. 2:14–15
Matt. 4:13–16
Mark. 15:28
Luuk. 4:16–21
Joh. 13:18–30
Joh. 19:24

Profetia
Jes. 7:14
Hoos. 11:1
Jes. 8:23–9:1
Jes. 53:12
Jes. 61:1
Ps. 41:10
Ps. 22:19
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2. Pyhien kirjoitusten kohtien
yhteensitominen on tärkeää
ymmärtämisen parantamiseksi.

■ Käytä seuraavaa vanhin Neal A. Maxwellin lausu-
maa opettaaksesi oppilaille, mitä pyhien kirjoitusten
kohtien yhteensitomisella tarkoitetaan.

”Kootkaa pyhien kirjoitustenne kohdat rypääksi,
niin että liitätte tiettyä aihetta käsittelevän Vanhan
testamentin pyhien kirjoitusten kohdan Mormonin
kirjassa, Opissa ja liitoissa, Kallisarvoisessa helmessä
ja Uudessa testamentissa oleviin kohtiin sekä elävien
profeettojen sanoihin. Kirkon pyhät kirjoitukset tar-
vitsevat toinen toistaan aivan kuin kirkon jäsenet. Ja
ne auttavat toinen toistaan aivan kuin kirkon jäsenet.

Joskus pelkään, että opetamme pyhiä kirjoituksia
toisistaan erillään, vaikka itse asiassa, jos käytätte
niitä monipuolisemmin ja noudatatte tätä menetel-
mää koota kohdat ryppääksi, ette pelkästään tee
opetustuokiosta merkittävämpää vaan voitte myös
olla todistajina kaikkien pyhien kirjoitusten yhden-
mukaisuudesta ja merkityksellisyydestä. Tulette
huomaamaan, kuten on odotettavissa, voimallisen
käsitteiden johdonmukaisuuden, joka jatkuu kaik-
kien pyhien kirjoitusten läpi, joskus jopa sanatar-
kasti, koska ne ovat peräisin samasta lähteestä.”
(”The Old Testament: Relevancy Within Antiquity”,
julkaisussa A Symposium on the Old Testament, s. 8–9.)
■ Seuraavissa luetteloissa on esimerkkejä pyhien kir-
joitusten kohtien kokoamisesta ryppääksi. Niiden ei
ole tarkoitus olla kaiken kattavia, mutta ne osoittavat
millaista tietoa voidaan saada, kun jotakin opillista
aihetta tutkittaessa käytetään kaikkia pyhiä kirjoja.
Kun luet näitä viitteitä oppilaidesi kanssa, pyydä
heitä merkitsemään ne rinnakkaisviittein.

3. Pyhät kirjoitukset tulkitsevat pyhiä
kirjoituksia.

■ Pyhien kirjoitusten kohdan tulkinta esitetään
usein jossain muualla pyhissä kirjoituksissa. Lue
oppilaiden kanssa esimerkiksi kohta Matt. 13:3–9,
jossa Jeesus kertoo vertauksen kylväjästä. Pyydä
heitä etsimään vertauksen tulkinta, joka on annettu
myöhemmin samassa luvussa (ks. jakeet 19–23). Voit
halutessasi pyytää oppilaita ottamaan esille kerto-
mukset samasta vertauksesta kohdista Mark. 4 ja
Luuk. 8:1–18. Huomaa, että nuo kolme kertomusta
poikkeavat hieman toisistaan.
■ Nykyajan pyhät kirjoitukset antavat usein avai-
met, jotka avaavat vaikeiden raamatunkohtien mer-
kityksen. Pyydä luokan jäseniä tutkimaan seuraa-
vassa taulukossa olevia pyhien kirjoitusten kohtia,
jotka ovat esimerkkinä siitä, kuinka myöhempien
aikojen pyhät kirjoitukset avartavat ymmärrys-
tämme useista raamatunkohdista:

Sielun määritelmä

Kanto, verso
ja juurivesa
nimetään

Rauhan julistajat
nimetään

Lisäselvitys
vehnä ja rikka-
vilja -vertauksen
merkityksestä

Vastaa
Ilmestyskirjaa
koskeviin kysy-
myksiin

OL 88:15

OL 113:1–6

Moosia
15:13–18

OL 86:1–7

OL 77

1. Moos. 2:7

Jes. 11:1–5, 10

Jes. 52:7–10

Matt. 13:24–30

Ilmoitus

Avaa Raamatun salat

Laki oli meidän valvojamme
Kristuksen tuloon asti.

Mooseksen laki annettiin
osoittamaan todeksi
Kristuksen tuleminen.

Mooseksen laki annettiin
avuksi, jotta ihmiset uskoisi-
vat Kristukseen.

Mooseksen laki viittasi
Kristukseen.

Mooseksen laki vahvisti
uskoa Kristukseen.

Lain koko tarkoitus oli viitata
Jumalan Pojan uhriin.

Gal. 3:24

2. Nefi 11:4

2. Nefi 25:24–26

MK Jaak. 4:4–5

Alma 25:16

Alma 34:14

Mooseksen laki ja Kristus

Hänen hikensä vuoti veri-
pisaroiden tavoin.

Jeesus Kristus kärsi tämän
kaiken kaikkien puolesta.
Tämä kärsimys sai Hänet
vapisemaan tuskasta, vuota-
maan verta joka huokosesta
ja kärsimään sekä ruumiissa
että hengessä.

Kristus kärsi kuoleman
lihassa; Hän kärsi kaikkien
ihmisten tuskan.

Hän kärsi enemmän kuin
ihminen voi kärsiä. Veri tih-
kui jokaisesta huokosesta.

Meidän rikkomuksemme oli-
vat Hänet lävistäneet ja mei-
dän pahat tekomme Hänet
ruhjoneet.

Luuk. 22:44

OL 19:16–19

OL 18:11

Moosia 3:7

Jes. 53:5

Kristuksen kärsimys sovitustyön aikana



4. Pyhissä kirjoituksissa käytetään
samantapaista kieltä.

■ Kysy oppilailta, kuinka pyhissä kirjoituksissa
käytetyn kielen tunteminen voi auttaa heitä jonkin
pyhien kirjoitusten kohdan ymmärtämisessä. Auta
oppilaita huomaamaan, että on olemassa lukuisia
pyhien kirjoitusten kohtia, jotka kuvaavat toisissa
kohdissa käytettyjä sanontoja. Monia niistä voidaan
kytkeä yhteen alaviitteiden perusteella, monia taas
ei. Kun yritämme ymmärtää tiettyä sanontaa, voi olla
hyödyllistä käyttää Pyhien kirjoitusten opasta, josta
voi löytyä sama tai lähes samanlainen sanonta josta-
kin toisesta kohdasta. Kahden lauseen vertaaminen
omissa asiayhteyksissään voi johtaa alkuperäisen
kohdan parempaan ymmärtämiseen. Myöhempien
aikojen pyhät kirjoitukset ovat usein erityisen hyö-
dyllisiä valottaessaan raamatunkohtia. Pyydä oppi-
laita esimerkiksi ottamaan esille kohta Jes. 24:5 ja sit-
ten kohta OL 1:12–15. Viittaa myös kohtiin Jes. 24:20
ja OL 88:87–96.
■ Oheiseen luetteloon viitaten pyydä oppilaita otta-
maan esiin esimerkkejä Mormonin kirjassa esiinty-
västä Uuden testamentin kielenkäytöstä. Huomaa,
että Mormonin kirja todella avaa ymmärryksemme
oven näihin Uuden testamentin kohtiin.

Lisäaineistoa tutkimista varten

Ei ehdotuksia.

Opiskeluehdotuksia oppilaille

■ Kuinka kohdat 2. Nefi 29:6–14 ja Morm. 7:8–9
valaisevat tapaa, jolla pyhät kirjoitukset toimivat
yhdessä?
■ Valitse jokin aihe Pyhien kirjoitusten oppaasta.
Yhdistä sitten useita pyhien kirjoitusten kohtia,
mikä auttaa sinua ymmärtämään valittua aihetta.
Yritä käyttää kaikkia neljää pyhää kirjaa.

3. Nefi 15:16–24

MK Jaak. 5

Et. 13

1. Nefi 13:40

3. Nefi 12

Muita lampaita

Oliivipuu

Uusi Jerusalem

Jumalan Karitsa

Autuuden-
lupaukset

Joh. 10:14–16

Room. 11:16–24

Ilm. 3:12

Joh. 1:29

Matt. 5

Mormonin kirjassa on Uudessa
testamentissa käytettyä kieltä
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Asiayhteyden huomioon
ottaminen pyhiä kirjoituksia
tutkittaessa
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Opetuksen tavoite

Me ymmärrämme pyhiä kirjoituksia paremmin, kun
otamme niiden asiayhteyden huomioon.

Teemat

1. On tärkeää asettaa pyhien kirjoitusten kohdat
oikeaan asiayhteyteen.

2. Asiayhteys voi ilmetä eri tasoilla.
3. Vältä pyhien kirjoitusten vääristelemistä.

Opetusideoita

1. On tärkeää asettaa pyhien kirjoitusten
kohdat oikeaan asiayhteyteen.

■ Sanat, sanonnat, lauseet, kappaleet ja jopa
suuremmat kokonaisuudet kuten luvut ja kirjat
voivat olla osa kokonaisuutta, aivan kuin yksittäi-
set yhteen kudotut säikeet, jotka muodostavat kan-
kaan. Sen tähden yksittäisen tekstin osan merkitys
tulee ymmärtää suhteessa asiaankuuluvaan koko-
naisuuteen, kuten sanan omassa lauseyhteydes-
sään, lauseen omassa kappaleyhteydessään ja niin
edelleen. Asiayhteyden huomioonottamisen tär-
keimpänä päämääränä onkin johtaa oikeaan merki-
tykseen ja siihen, mitä kirjoittaja on tarkoittanut.
Kun nojaudutaan yksittäisiin kohtiin kiinnittämättä
tarpeeksi huomiota asiayhteyteen, voi tuloksena
olla väärinkäsityksiä ja vääriä tulkintoja. Sille, että
asiayhteydestään irrotettuja pyhien kirjoitusten

kohtia käytetään jonkin ennakkokäsityksen todista-
miseksi, on englanninkielessä oma terminsä ’proof-
texting’. [Suom. huom. Vanhalla suomalaisella sa-
nonnalla ’lukee kuin piru raamattua’ on samanta-
painen merkitys; lukija on omaksunut tietyn näkö-
kulman, jonka valossa hän tulkitsee lukemaansa.]

Näytä oppilaille yksinkertainen esimerkki pyhiin
kirjoituksiin liittyvästä asiayhteydestä. Yksi esi-
merkki asiayhteyden vaikutuksesta kohdan tarkoi-
tukseen on kolme eri tilannetta, jolloin Jeesus käytti
yksinkertaista sananlaskua ”Niin kuin te mittaatte,
niin tullaan teille mittaamaan”. Kirjoita taululle seu-
raavat kolme viitettä ja pyydä oppilaita määrittele-
mään kyseessä oleva asia kunkin kohdan asiayhtey-
den perusteella:

1. Matt. 7:2 (tuomitseminen)
2. Mark. 4:24 (ks. jakeet 21–25; Kristuksen opetusten

kuuleminen)
3. Luuk. 6:38 (antaminen)

2. Asiayhteys voi ilmetä eri tasoilla.
■ Kirjoitetussa tekstissä on asiayhteyden tasoja,
jotka tulisi ottaa huomioon. Pyhien kirjoitusten tut-
kimisessa tärkeät kolme tasoa ovat välitön yhteys,
luvun tai kirjan asiayhteys sekä evankeliumin sisäi-
nen asiayhteys.

Välitön yhteys. Ota huomioon sanan, sanonnan,
lauseen tai kappaleen välitön yhteys. On tärkeää,
että pyhien kirjoitusten tutkijat ymmärtävät, kenelle
sanoma on tarkoitettu. Sanat, jotka pätevät yhteen
henkilöön tai ryhmään, eivät usein päde samalla
tavoin toisiin. Tämän sivun alaosan luettelossa olevat
kohdat valaisevat tätä asiaa. Huomaa väärinkäsitys,

Oppiaihe 10

Viite

3. Nefi 13:25

1. Kor. 7:25–38; 
JSR 1. Kor. 7:29

Matt. 28:19

Kenelle tarkoitettu

Kaksitoista nefiläistä
opetuslasta

Palvelutyöhön kutsutut

Yksitoista apostolia

Väärä sanoma

Kenenkään ei tulisi huo-
lehtia perustarpeiden
hankkimisesta.

On parempi olla naima-
ton kuin naimisissa.

Jokainen Kristuksen
seuraaja voi toimittaa
kasteen.

Tarkoitettu sanoma

Heidän tulisi omistautua
Herralle kokoaikaisesti.

Lähetyssaarnaajien on
helpompi tai parempi
olla naimattomia.

Vain ne, joilla on valtuus,
voivat toimittaa kasteita.



31

joka voisi seurata, jos kaikki ajattelisivat jokaisen
kohdan pätevän kaikissa tapauksissa.

Luvun tai kirjan asiayhteys. Ota huomioon luvun
laajempi asiayhteys kyseisessä kirjassa.

Pyhien kirjoitusten tutkijoiden on oletettava,
että Pyhän Hengen innoittamien kirjoittajien teke-
millä yksittäisillä pyhien kirjoitusten kirjoilla ei ole
pelkästään tarkoitus vaan myös looginen ja joh-
donmukainen järjestys. Sen tähden kirjassa olevia
kohtia tulisi tutkia ja ymmärtää koko kirjan asia-
yhteyden perusteella. Esimerkiksi Paavalin sano-
jen mukaan kohdissa Room. 3:28 ja Gal. 2:16 ihmi-
nen tulee vanhurskaaksi uskomalla eikä tekemällä
lain vaatimia tekoja. Kun tutkitaan huolellisesti
kumpaakin Paavalin kirjoittamaa kirjaa, huoma-
taan kuitenkin, että kun hän puhui ’laista’, hän
viittasi monissa tapauksissa Mooseksen lakiin eikä
Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin. Hän ei tuo-
minnut kuuliaisuutta evankeliumin periaatteille
ja toimituksille, vaan selitti laajasti, ettei kuuliai-
suus Mooseksen lain säännöille tai evankeliumille
yleensä riittänyt pelastuksen saamiseen ilman
Jeesuksen Kristuksen voimaa ja välittäjänä toimi-
mista. Voit halutessasi ottaa esimerkkejä muista
asioista, jotka voidaan ymmärtää oikein vain tietyn
kirjoittajan koko kirjan antaman asiayhteyden
perusteella.

Evankeliumin asiayhteys. Ota huomioon koko evan-
keliumin asiayhteys.

Kirkon johtajat ovat toistuvasti kehottaneet jäseniä
tutkimaan kaikkia neljää pyhää kirjaa. Johtajamme
ovat toteuttaneet näiden kirjojen oppikurssin, joka
kestää neljä vuotta. Yksi tämän ohjelman tarkoituk-
sista on tutustuttaa pyhät pyhien kirjoitusten koko-
naisuuteen. Meitä kehotetaan myös tutkimaan syväl-
lisesti kaikkia tiettyyn aiheeseen liittyviä kohtia, niin
että meillä on käytettävissämme kaikki, mitä Herra
on ilmoittanut kyseisestä aiheesta. Monia oppeja ja
pyhien kirjoitusten kohtia voidaan ymmärtää oikein
vain koko evankeliumin asiayhteydessä, aivan kuin
yksittäinen palapelin pala saa merkityksen vain koo-
tun palapelin yhteydessä. Vanhin Dallin H. Oaks,
joka on kahdentoista apostolin koorumin jäsen, on
neuvonut seminaarioppilaita:

”Pyhät kirjoitukset eivät esitä näitä opillisia
aiheita monipuolisena, järjestettynä sääntöluette-
lona. – – Erilaiset evankeliumin oppeja käsittelevät
opetukset pyhissä kirjoituksissa pitää enimmäkseen
koota monista lähteistä, joista missään ei ole täydel-
listä selostusta asiasta. – –

Jos meidän olisi saatava täydellinen käsitys jostakin
evankeliumin periaatteesta vain yhden kertomuksen
perusteella – esimerkiksi Vanhan testamentin – voi-
simme hyvin ymmärtää osittain väärin ja hairahtua,
aivan kuten monet Kristuksen vilpittömät seuraajat
tekivät aikana, jota kutsumme luopumukseksi. Tästä
syystä omana taloudenhoitokautenamme tarvittiin

evankeliumin palautusta. Sen palautuksen myötä
tuli Mormonin kirja – toinen todistus Kristuksesta, ja
ilmoituksia vuodatettiin vastaamaan oman aikamme
tarpeita. – –

Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täsmällinen
ja täydellinen ymmärtäminen vaatii sen, että käy-
tämme kaikkia saatavillamme olevia pyhiä kirjoituk-
sia. Se selittää sen, miksi Herra puhuu kirjoitusten
tutkimisesta (ks. Joh. 5:39). Se auttaa meitä myös
ymmärtämään, miksi on vaarallista pitäytyä tiukasti
johtopäätöksessä jostakin opin kohdasta, kun on
lukenut vain yhden pyhien kirjoitusten kohdan.”
(”Studying the Scriptures”, s. 5–6.)
■ Osoita pyhien kirjoitusten kohtien ketjulla, kuinka
seuraavat vaikeat pyhien kirjoitusten kohdat voi-
daan tulkita oikein koko evankeliumin asiayhteyden
valossa.

Rinnakkaisviitteet (joita on alaviitteissä ja Pyhien
kirjoitusten oppaassa) kuuluvat parhaimpiin apuvä-
lineisiin, joiden avulla määrätyt periaatteet voidaan
laittaa koko evankeliumin asiayhteyteen. Presidentti
Thomas S. Monson, neuvonantaja ensimmäisessä
presidenttikunnassa, on painottanut uusien pyhien
kirjoitusten apuvälineiden arvoa kirkon maailman-
laajuisen takkavalkeaillan satelliittilähetyksessä
vuonna 1985:

”Saanen valaista, kuinka uusi Topical Guide [ja
Pyhien kirjoitusten opas] voivat olla siunauksena
jokaiselle myöhempien aikojen pyhälle pyhien kir-
joitusten tutkimisessaan. Joitakin vuosia sitten presi-
dentti Harold B. Lee avasi yhden apujärjestömme
käsikirjoista ja luki minulle viitteen, jossa kirjoittaja
oli spekuloinut erään Uudesta testamentista laina-
tun kohdan merkitystä. Presidentti Lee sanoi: ’Jospa
kirjoittaja olisi tuntenut hyvin Opin ja liitot, niin hän
olisi tiennyt, mitä Herra oli sanonut myöhempinä
aikoina selventääkseen tuota Raamatun kerto-
musta.’ Nyt ei ole tarvetta sellaiseen hämmennyk-
seen, sillä Topical Guiden [ja Pyhien kirjoitusten

Pyhien kirjoitusten
kohtien ketjuttaminen

2. Nefi 25:23; OL 59:2;
93:11–14; 2. Nefi 10:24–25;
Moosia 4:8–10; Joh. 15:1–11;
Ef. 2:8–9

JSR Joh. 1:18–19;
JSR 1. Joh. 4:12; OL 67:11–12;
Dan. 10:5–10; Moos. 1:11;
OL 84:21–22; Joh. 1:18

3. Nefi 18:20; Morm. 9:21;
OL 88:64; Matt. 21:21–22

Vaikea pyhien
kirjoitusten
kohta

Ef. 2:8–9

Joh. 1:18

Matt. 21:22



oppaan] rinnakkaisviitteet on suunniteltu ratkaise-
maan tällaisia ongelmia. Varmuus on korvannut
epäilyksen. Tieto on voittanut spekuloinnin.”
(”’Come, Learn of Me’”, Ensign, joulukuu 1985,
s. 47–48.)

3. Vältä pyhien kirjoitusten vääristelemistä.
■ Vääristelemisellä tarkoitetaan tavallisesti sitä, että
jotakin asiaa väännellään, pakotetaan tai suunna-
taan luonnottomaan tai sopimattomaan suuntaan.
Pyhien kirjoitusten vääristeleminen tarkoittaa nii-
den vääntelemistä tai pakottamista kohti väärää tul-
kintaa. Seuraavassa selvityksessä vanhin Marion G.
Romney, silloinen kahdentoista apostolin koorumin
jäsen, tähdensi pyhien kirjoitusten vääristelemisen
ja tutkimisen välistä eroa:

”Sanalla tutkia tarkoitetaan [pyhien kirjoitusten
yhteydessä] selville ottamista, opiskelemista ja tar-
kastelua jonkin asian merkityksen ymmärtämiseksi.
Tutkiminen tarkoittaa enemmän kuin vain lukemista
tai jopa ulkoa oppimista.

Kun Jeesus puhui juutalaisille pyhien kirjoitusten
tutkimisesta, Hän puhui miehille, jotka ylpeilivät
tuntevansa pyhät kirjoitukset hyvin. He olivat käyt-
täneet elämänsä niiden lukemiseen ja ulkoa oppimi-
seen. He osasivat lainata valtavasti pyhien kirjoitus-
ten kohtia puolustaakseen omia luopioiden sääntö-
jään ja rituaalejaan, ja he tekivätkin niin. He eivät
kuitenkaan lainkaan onnistuneet löytämään pyhien
kirjoitusten todellista sanomaa.

– – Tämä tapaus Jeesuksen elämästä ja opetuksista
[ks. englanninkielinen kuningas Jaakon raamatun-
käännös kohdasta Joh. 5:39] erottaa havainnollisesti
pyhien kirjoitusten tutkimisen ja vääristelemisen toi-
sistaan ja paljastaa niiden vääristelemisen kauheat
seuraukset. Se, että tutkii niitä Jeesuksen käskyn
mukaisesti tarkoituksenaan saada selville, mitä
ne opettavat on kaukana siitä, että käy niitä läpi tar-
koituksenaan löytää kohtia, jotka voidaan pakottaa
palvelemaan ennakkoon päätettyä johtopäätöstä.
’Katso’, Alma sanoi, ’kirjoitukset ovat edessänne; jos
te vääristelette niitä, se koituu omaksi tuhoksenne’
(Alma 13:20).” (”Search the Scriptures”, Improvement
Era, tammikuu 1958, s. 26.)

Lukuisat pyhien kirjoitusten kohdat varottavat
meitä väärästä opista (josta käytetään joskus sanaa
hapate), Herran oikean tien vääristelemisestä,
ihmisten perinnäistavoista, ihmisten säännöistä,
ihmisten käskyjen opettamisesta oppina, henkilö-
kohtaisista tulkinnoista, suhtautumisesta pyhiin
kirjoituksiin kevytmielisesti sekä pyhien kirjoitus-
ten vääristelemisestä. Alla on joitakin kohtia tästä
aiheesta. Voit halutessasi valita muutamia luetta-
vaksi, keskusteltavaksi ja merkittäväksi luokkasi
kanssa.

Pyhissä kirjoituksissa itsessään on lukuisia esi-
merkkejä pyhien kirjoitusten vääristelemisestä.
Seuraavana on muutamia kohtia, jotka saattavat olla
hyödyllisiä sen valaisemisessa, kuinka pyhiä kirjoi-
tuksia on vääristelty ja mitä siitä on seurannut:

1. MK Jaak. 2:22–3:5. Ihmiset puolustivat moraalitto-
muutta Vanhan testamentin tapojen perusteella.
Huomaa, että Jaakob tekee selväksi kohdissa 2:34
ja 3:1–5, että isä Lehille annettiin käsky harjoittaa
yksiavioisuutta; sen tähden he jättivät huomiotta
elävän profeetan opetukset ja pitivät parempina
menneiden profeettojen opetuksia.

2. Moosia 12:20–21. Nooan papit käyttivät lainausta
kohdasta Jes. 52:7–10 puolustaessaan Abinadin
torjumista, koska heidän mielestään hän ei vas-
tannut Jesajan kuvausta Herran sanansaattajasta.
Abinadi syytti heitä Herran tien vääristelemisestä
(ks. Moosia 12:25–27).

3. Alma 12:20–21. Antiona käytti kerubeista ja lei-
muavasta miekasta kertovaa kohtaa 1. Moos.
3:22–24 asettaakseen ylösnousemuksen kyseen-
alaiseksi.

4. Matt. 4:6. Saatana käytti kohtaa Ps. 91:11–12 kiusa-
takseen Jeesusta.

5. Matt. 15:5; Mark. 7:11. Fariseukset kannustivat rik-
komaan käskyä kunnioittaa vanhempia ja anta-
maan vanhemmille tarkoitetun rahan temppelin
tukemiseen ja kutsumaan sitä lahjaksi.

■ Vanhin Boyd K. Packer, joka on kahdentoista
apostolin koorumin jäsen, on kannustanut meitä
käyttämään evankeliumin koko kirjoa seuraavassa
vertauksessa:

”Evankeliumia voitaisiin verrata pianon kosketin-
riviin, koko koskettimistoon, jolla soittotaitoinen voi
soittaa rajattoman määrän musiikkikappaleita: balla-
din ilmaisemaan rakkautta, marssin kannustavaksi

Pyhien kirjoitusten vääristeleminen
2. Piet. 3:16
Alma 13:20–23
Alma 41:1, 9
OL 10:63

Herran oikean tien vääristeleminen
2. Nefi 28:15
Alma 30:22, 60
Moroni 8:16

Ihmisten käskyjen opettaminen oppina
Matt. 15:9
Kol. 2:22
Tit. 1:14
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musiikiksi, melodisen sävelmän rauhoittamaan, vir-
ren innoittamaan – loputtomasti erilaisia sävelmiä
aina mielialan ja tarpeen mukaan.

Kuinka lyhytnäköistä onkaan siis valita vain yksi
ainoa kosketin ja pimputtaa yhden nuotin muodosta-
maa yksitoikkoista säveltä, tai valita vaikkapa kaksi
tai kolme nuottia, kun soitettavissa on koko koske-
tinrivistö rajattomine soinnutusmahdollisuuksi-
neen.” (Ks. ”Ainoa totinen ja elävä kirkko”, Valkeus,
toukokuu 1972, s. 211.)

Lisäaineistoa tutkimista varten

■ Bruce R. McConkie, ”Kymmenen avainta Jesajan
ymmärtämiseen”, Valkeus, heinäkuu 1975, s. 14–20;
yleismalli pyhien kirjoitusten tutkimiselle asiayhteys
huomioon ottaen.

Opiskeluehdotuksia oppilaille

Ei ehdotuksia.
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Kulttuurierojen
ymmärtäminen
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Oppiaihe 11

Opetuksen tavoite

Kun pyhiä kirjoja tutkittaessa otetaan huomioon
niiden syntyalueen kulttuuri, voidaan kulttuurieroja
ymmärtää paremmin.

Teemat

1. Meidän täytyy pyrkiä ymmärtämään pyhien kir-
joitusten syntyaikaa ja -paikkaa.

2. Kulttuurin ymmärtäminen auttaa ymmärtämään
pyhiä kirjoituksia.

3. On olemassa tapoja parantaa pyhiin kirjoituksiin
liittyvien kulttuurivaikutteiden ymmärtämistä.

Opetusideoita

1. Meidän täytyy pyrkiä ymmärtämään
pyhien kirjoitusten syntyaikaa ja -paikkaa.

■ Selitä oppilaille, että heidän täytyisi pyhiä kirjoi-
tuksia tutkiessaan yrittää ”mennä” pyhien kirjoitus-
ten syntyaikaan ja -paikkaan. Pyhissä kirjoissa on
kirjoituksia monilta profeetoilta, jotka ovat eläneet
eri kulttuureissa tuhansien vuosien aikana. Jokainen
pyhien kirjoitusten kirjoittaja kirjoitti Pyhän Hengen
ohjauksen mukaisesti, mutta kirjoituksissa näkyy
kuitenkin kirjoittajan oman kuvakielen ja kulttuurin
vaikutus. Ymmärtääksemme heidän kirjoituksiaan
meidän tulisi mielessämme ”astua heidän maail-
maansa” niin hyvin kuin mahdollista, jotta voi-
simme nähdä asiat niin kuin he näkivät ne.

Profeetta Nefi kirjoitti: ”[Ei] ole muuta kansaa,
joka ymmärtäisi juutalaisille puhuttua niin kuin he,
paitsi jos heitä on opetettu juutalaisten tavan mukai-
sesti” (2. Nefi 25:5). Tämä periaate pätee myös toi-
sista kulttuureista peräisin olevien ihmisten kirjoi-
tuksiin. On kuitenkin erityisen tärkeää ymmärtää
muinaista juutalaista kulttuuria, koska niin suuri
osa pyhistä kirjoituksistamme on saanut alkunsa
siinä kulttuurissa. Jopa nykyajan pyhät kirjoitukset
lainaavat ja käyttävät usein sanontoja ja termejä,
jotka juontavat juurensa juutalaisesta kulttuurista.

Eräs kirjailija, joka selitti Raamatun itämaista ole-
musta, on sanonut: ”Länsimaalaiset ihmiset jättävät
helposti huomiotta sen tosiasian, että pyhät kirjoituk-
set saivat alkunsa idässä ja että jokainen kirjoittaja oli
itse asiassa itämainen. Koska asia on niin, voidaan
todellakin sanoa, että Raamattu on itämainen kirja.
Monet ovat kuitenkin taipuvaisia näkemään pyhissä

kirjoituksissa länsimaista käyttäytymistä ja tapoja,
sen sijaan että tulkitsisivat niitä itämaisesta näkökul-
masta käsin.

– – Monia pyhien kirjoitusten kohtia, joita länsi-
maalaisten on vaikea ymmärtää, voidaan helposti
selittää, kun tunnetaan Raamatun maiden tapoja ja
käyttäytymistä.” (Fred H. Wight, Manners and
Customs of Bible Lands, s. 7.)
■ Lue seuraavat Raamatun maissa asuneen henki-
lön sanat:

”Tyylit, tavat, käytännöt, kaikki mitä voidaan
pitää kansallisena, yhteiskunnallisena tai hyvien
tapojen mukaisena, ovat täsmälleen yhtä kaukana
omistanne kuin itä on kaukana lännestä. He istu-
vat, kun te seisotte ja makaavat, kun te istutte. He
tekevät päälleen sen mitä te teette jaloille ja käyttä-
vät tulta silloin kun te käytätte vettä. Te ajatte par-
ran ja he ajelevat päänsä, te nostatte hattua ja he
koskettavat rintaa. Te käytätte huulianne terveh-
tiessänne, he koskettavat otsaa ja poskea. Teidän
talonne katsovat ulospäin ja heidän talonsa katso-
vat sisäänpäin, te menette ulos kävelylle ja he
menevät ylös katolle nauttiakseen raittiista ilmasta.
Te kuivaatte maitanne ja he toivovat lisää vettä. Te
viette tyttärenne ulos ja he pitävät vaimonsa ja tyt-
tärensä sisällä, teidän naisväkenne kulkee kadulla
paljain kasvoin, heidän naisensa verhoavat aina
itsensä.” (W. Graham, ”The Jordan and the Rhine”,
James M. Freemanin julkaisussa Manners and
Customs of the Bible, s. 5.)

2. Kulttuurin ymmärtäminen auttaa
ymmärtämään pyhiä kirjoituksia.

■ Käytä seuraavia esimerkkejä osoittaaksesi, että on
tärkeää ymmärtää jonkin verran sitä kulttuuria, josta
pyhät kirjoitukset ovat peräisin:

”Sen, joka on katolla, ei pidä mennä hakemaan
mitään tavaroita talostaan” (Matt. 24:17, kursivointi
lisätty).

”Eräänä iltana, kun Daavid oli noussut vuoteel-
taan käyskentelemään kuninkaanpalatsin katolla – –”
(2. Sam. 11:2, kursivointi lisätty).

Tavallisesti länsimaisia taloja ei rakenneta niin,
että niiden katoilla voidaan käyskennellä. Raama-
tussa kerrotuissa maissa talot rakennetaan kuiten-
kin niin, että paljon toimintoja tapahtuu talojen
katoilla. Näissä maissa talot olivat tavallisesti tasa-
kattoisia ja kattoja käytettiin nukkumapaikkana (ks.
1. Sam. 9:25–26), varastona (ks. Joos. 2:6), kokoontu-
mispaikkoina erityistilanteissa (ks. Jes. 22:1), julkis-
ten ilmoitusten kuulutuspaikkana (ks. Matt. 10:27;



Luuk. 12:3), sekä jumalanpalvelus- ja rukouspaik-
kana (ks. Sef. 1:5; Ap. t. 10:9). Tavallisesti katolle
johtivat kahdet portaat – toiset talon sisältä ja toi-
set kadulta käsin. Ei ollut mitenkään tavatonta,
että sellainen mies kuin Daavid olisi käyskennellyt
katollaan illalla tai että joku olisi ollut katolla kriisi-
tilanteen sattuessa.

”Pietari istui ulkona pihalla. Hänen luokseen tuli
palvelustyttö ja sanoi: ’Sinäkin olit tuon galilealaisen
Jeesuksen seurassa.’

Mutta hän kielsi sen kaikkien kuullen ja sanoi:
’En ymmärrä mistä puhut.’

Hän siirtyi sieltä portille päin, mutta muuan toinen
tyttö näki hänet ja sanoi paikalla oleville: ’Tämä
mies oli nasaretilaisen Jeesuksen seurassa’. (Matt.
26:69–71, kursivointi lisätty.)

Itämaiset talot, joissa on enemmän kuin yksi
huone, rakennetaan niin, että huoneiden välillä on
sisäpiha. Lisähuoneet rakennetaan sisäpihan ympä-
rille. Itämainen talo katsoo kohti sisäpihaa eikä ulos
kadulle päin. Kun henkilö on sisäpihalla, hän on
tosiasiassa talossa, mutta ei sisällä talon huoneissa.

Sisäpihalla on usein vesisäiliöitä (ks. 2. Sam.
17:18–19), ja on tavallista, että sinne sytytetään
valkeita (ks. Joh. 18:15–18).

3. On olemassa tapoja parantaa pyhiin
kirjoituksiin liittyvien kulttuuri-
vaikutteiden ymmärtämistä.

■ On paljon asioita, joita oppilaat voivat tehdä
ymmärtääkseen paremmin pyhien kirjoitusten kult-
tuuriin liittyviä puolia, erityisesti Raamattua tutkies-
saan. Lue oppilaille seuraavat ehdotukset ja keskus-
telkaa sitten kunkin ehdotuksen alla olevista lukui-
sista pyhien kirjoitusten esimerkeistä.

Tutki pyhissä kirjoituksissa itsessään olevia selityksiä ja
oivalluksia kulttuurista.

Joskus sanoille tai tapahtumille on kirjoitettu seli-
tyksiä, jotka antavat lisätietoa pyhissä kirjoituksissa
esiintyvien ihmisten ajatusmaailmasta tai tavoista.
Esimerkkinä on kertomus Boasista, joka lunasti
Noomilta peltopalstan. Kohdassa Ruut 4:8 sanotaan:
”riisui toisen sandaalinsa”. Jakeesta 7 selviää syy,
miksi niin tehtiin. Maaomaisuuden siirto vahvistet-
tiin ojentamalla toiselle jalkine. Se on sopiva symboli
sellaiselle teolle, sillä maaomaisuus otettiin omistuk-
seen astumalla sille.

Käytä Pyhien kirjoitusten opasta.

Pyhien kirjoitusten oppaan aakkostettu asiahake-
misto on suurena apuna monen Raamatun aikai-
seen kulttuuriin liittyvän puolen ymmärtämisessä.
Sanoilla, joita et tunne entuudestaan, on usein huo-
mattava merkitys, jonka voit saada selville Pyhien
kirjoitusten opastasi käyttämällä. Aakkostetussa
asiahakemistossa on runsaasti tietoa Raamatussa
esiintyvistä ihmisistä, paikoista ja asioista. Siellä

on myös muutamia taulukoita, joissa esitetään sekä
analyysiä että synteesiä.

1. Pyhien kirjoitusten oppaassa on Mooseksen lakia
koskevia yksityiskohtia sekä taustatietoja ihmis-
ryhmistä kuten samarialaisista, fariseuksista ja
saddukeuksista.

2. Toinen arvokas tietolähde on Pyhien kirjoitusten
oppaan otsikon ”Aikataulukko” alla. Käy läpi
siinä olevat taulukot, joissa verrataan Vanhan ja
Uuden testamentin historiaa Mormonin kirjan
historiaan.

Tutki pyhien kirjoitusten kohtien historiallista asia-
yhteyttä ja tapahtumapaikkaa.

Pyhien kirjoitusten tapahtumien historiallisen
taustan ja ympäristön tunteminen on hyvin hyödyl-
listä tiettyjen kohtien ymmärtämiseksi. Esimerkkinä
tästä on kertomus juutalaisten paluusta vankeudes-
taan Babyloniassa. Jeremia profetoi vankeudesta
(ks. Jer. 25:11; 29:10), Jesaja kuvaili profeetallisesti
Kyyroksen tehtävää juutalaisten paluussa (ks.
Jes. 44:24–28), Esran kirja ja Aikakirjat kuvailevat
Kyyroksen reaktiota Jesajan profetiaan sekä juuta-
laisten paluuta kotimaahansa (ks. 2. Aik. 36:22–23;
Esra 1:1–2:1), ja lopuksi Nehemia, Haggai ja Sakarja
kertovat temppelin sekä Jerusalemin muurien
rakentamisesta juutalaisten paluun jälkeen.

Näiden pyhien kirjoitusten kirjoittajien sanoman
ymmärtämiseksi on ymmärrettävä jonkin verran
historiallisia tosiasioita, jotka liittyvät siihen, että
babylonialaiset kukistivat Jerusalemin, sekä siihen,
että Babylonian kuningaskuntaa seurasi Persian
valtakunta (ks. Pyhien kirjoitusten opas, ”Assyria”,
s. 16; ”Babylon”, s. 18; ”Jerusalem”, s. 64–65 ja
”Nebukadnessar”, s. 125).

Jotta voisi tarkastella ensimmäisiä Mormonin kir-
jan lukuja oikeasta näkökulmasta, on myös välttä-
mätöntä tietää jotakin tapahtumista, jotka johtivat
siihen, että babylonialaiset kukistivat Juudan valta-
kunnan (ks. 1. Nefi 1:4; 2. Kun. 24–25).

Tutki kulttuureja, jotka vaikuttivat pyhissä kirjoituksissa
esiintyviin ihmisiin.

Herra opetti Abrahamia tämän valmistautuessa
Egyptin vierailuunsa (ks. Abr. 3:15). Tietämys
Egyptin kulttuurista voi auttaa meitä ymmärtämään
Abrahamin elämää ja kokemuksia egyptiläisten
parissa.

Sama pätee Joosefiin, Moosekseen ja muihin.
Raamatun ihmiset olivat jatkuvasti tekemisissä
ympärillään olevien suurien valtakuntien ja kulttuu-
rien kanssa ja saivat niistä vaikutteita. Kanaanilaiset,
egyptiläiset, moabilaiset, syyrialaiset, ammonilaiset
ja muut vaikuttivat voimakkaasti israelilaisiin.
Israelin kuningaskunta vietiin vankeuteen Assyriaan.
Juudan valtakunta vietiin vankeuteen Babyloniaan,
jossa Hesekiel ja Daniel suorittivat profeetallisen pal-
velutyönsä. Jeesus syntyi keskelle kulttuuria, joka oli
täysin Rooman valtakunnan hallitsema ja suuresti
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sekä kreikkalaisten että roomalaisten vaikutuksen
alainen.

Joseph Smith teki oman työnsä 1800-luvun ame-
rikkalaisessa kulttuurissa, ja Oppi ja liitot sisältää
lukuisia viitteitä sen kulttuurin puoliin. Jumalan
kansan ja heidän profeettojensa ympärillä olleiden
ja heidän kanssaan tekemisissä olleiden ihmisten
tapoihin ja käytäntöihin tutustumisesta voidaan
saada paljon pyhiin kirjoituksiin liittyvää lisätietoa.
(Ks. esim. Pyhien kirjoitusten opas, ”Egypti”, s. 23;
”Moab”, s. 117; ”Nauvoo, Illinois, USA”, s. 124–125;
”Rooman valtakunta”, s. 159.)

Tutki pyhien kirjoitusten alueiden maantiedettä, ilmastoa
ja vuodenaikoja.

Pyhissä kirjoituksissa olevat kielikuvat juontavat
usein juurensa ympäristöstä. Seuraavat esimerkit
valaisevat sitä tosiasiaa ja korostavat sitä, kuinka
tärkeää on tuntea pyhiin kirjoituksiin vaikuttaneita
ympäristöön liittyviä tekijöitä.

1. ”Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä
kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella.” (Matt. 5:14.)

Palestiina on hyvin mäkistä seutua, ja Raamatun
aikoina oli tavallista rakentaa kaupungit kukkuloi-
den laelle eikä laaksoihin, koska siten ne eivät vie-
neet tilaa kallisarvoiselta viljelymaalta. Tällaiset
kaupungit voitiin yövalaistuksessa nähdä pitkien
matkojen takaa.

2. ”Mutta Jeesus vastasi heille: ’Illalla te sanotte:
”Tulee kaunis ilma, kun taivas ruskottaa”’”
(Matt. 16:2).

”Ruskottava taivas – – viittaa siihen, että tuulee
idästä, ja se on merkkinä siitä, että on odotetta-
vissa lämmintä säätä” (G. M. Mackie, Bible
Manners and Customs, s. 26).

3. ”Ottakaa oppia vertauskuvasta, jonka viikunapuu
tarjoaa: kun sen oksa virkoaa ja alkaa tulla leh-
teen, te tiedätte, että kesä on lähellä” (Matt. 24:32).

”Viikunapuu saa lehdet myöhemmin kuin
manteli-, aprikoosi- tai persikkapuu, ja kun sen
hennot lehdet puhkeavat, kasvavat ja tummuvat,
se on merkkinä siitä, että kesä on käsillä” (Bible
Manners and Customs, s. 51).

4. ”Niin kaldealaiset rientävät ryöstämään. – – Sitten
he kiitävät eteenpäin kuin tuuli.” (Habakuk 1:9, 11;
suom. huom: englanninkielisessä kuningas Jaakon
raamatunkäännöksessä puhutaan itätuulesta.)

”Itätuuli on tavallinen yötuuli, viileä ja kuiva,
mutta kun se puhaltaa päivälläkin tai päiväkausia
kerrallaan, siitä tulee tavattoman kuuma ja pai-
nostava” (Bible Manners and Customs, s. 25).

Vaikutuksensa takia itätuulta alettiin pitää sor-
ron ja tuhon symbolina.

Käytä MAP-kirkon julkaisemissa pyhien kirjoitusten
laitoksissa olevia alaviitteitä.

Kuten oppiaiheessa 7 on kerrottu, MAP-kirkon
julkaisemissa pyhien kirjoitusten laitoksissa olevat
alaviitteet selventävät merkityksiä ja antavat kieleen,

ilmaisuihin ja niin edelleen liittyviä apuvälineitä.
Seuraavissa viitteissä on joitakin esimerkkejä kult-
tuuriin ja siihen liittyviin asioihin sopivista selvityk-
sistä. Tarkastele niitä ja huomaa, kuinka alaviitteet
tuovat lisää oivalluksia.
1. 3. Nefi 17:1a – aikani on käsillä
2. OL 25:7a – asetettakoon
3. OL 106:1a – Freedom
4. Abr. 1:6a – Elkenan jumalaan

Aseta pyhissä kirjoituksissa olevat asiat omaan viite-
kehykseesi.

Lue esimerkkinä vertaus armottomasta palveli-
jasta kohdasta Matt. 18:23–35. Kun tunnet talentin
ja denaarin välisen eron, vertauksesta tulee paljon
merkityksellisempi. Vaikka talentin arvo vaihteli
Raamatun aikoina ja oli olemassa erilaisia talentteja
(kuten attikalaista hopeaa, heprealaista hopeaa ja
kultaa), velkoja voidaan silti vertailla keskenään.
Rooman attikalainen talentti vastasi kuuttatuhatta
denaaria. Joskus talentti-sanaa käytettiin yksinker-
taisesti kuvaamaan suurta summaa rahaa, viittaa-
matta sen määrään.

Kuvaannollisessa merkityksessä kymmenen-
tuhannen talentin velka merkitsisi mahdotonta vel-
kaa. Jos vertaus otettaisiin kirjaimellisesti, armotto-
man palvelijan velka olisi ollut 60 miljoonaa denaa-
ria, kun taas toinen palvelija oli hänelle velkaa sata
denaaria. Armottoman palvelijan velka oli kuusi-
sataatuhatta kertaa suurempi kuin summa, joka
hänelle oltiin velkaa. Jos denaaria verrataan nyky-
ajan palkkaan (ks. Matt. 20:2), toinen palvelija oli
velkaa vähän yli kolmen kuukauden palkan ja
armoton palvelija oli velkaa lähes 165 000 vuoden
palkan edestä.

Lisäaineistoa tutkimista varten

■ Stephen Ricks ja Shirley Smith Ricks, ”Jewish
Religious Education in the Meridian of Time”,
Ensign, lokakuu 1987, s. 60–62; lisätietoja opetusjär-
jestelmästä juutalaisissa kodeissa ja yhteisöissä.
■ Richard D. Draper, ”Home Life at the Time of
Christ”, Ensign, syyskuu 1987, s. 56–59; yhteiskunnal-
liset käytännöt, tavat ja elinympäristö, jotka liittyvät
muinaisiin Lähi-idän koteihin Kristuksen aikoina.

Opiskeluehdotuksia oppilaille

■ Markuksen evankeliumissa sanotaan: ”Mutta fari-
seukset menivät ulos ja ryhtyivät heti Herodeksen
kannattajien kanssa suunnittelemaan, miten saisi-
vat Jeesuksen raivatuksi pois tieltä” (Mark. 3:6).
Fariseukset ja Herodeksen kannattajat olivat viholli-
sia, mutta näyttivät unohtavan vihamielisyytensä
Vapahtajaa vainotessaan. Lue Pyhien kirjoitusten
oppaasta termin ”Fariseukset” selostus. Kuinka
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tieto tämän ryhmän luonteesta ja sen tekemisistä
Herodeksen kannattajien kanssa osoittaa selkeäm-
min, miten suuresti Jeesusta vastustettiin Hänen
palvelutyössään?
■ Kohdassa Jes. 1:1 sanotaan, että sanoma on tarkoi-
tettu Juudalle ja Jerusalemille, ja silti jakeessa 10 sano-
taan ”Kuulkaa Herran sana, te Sodoman johtajat, – –
sinä Gomorran kansa”. Jumala oli tuhonnut Sodoman
ja Gomorran kaupungit kauan ennen Jesajan aikaa.
Viittaa seuraaviin pyhien kirjoitusten kohtiin. Sen
perusteella, mitä tiedetään Sodoman ja Gomorran
ihmisten olosuhteista ennen heidän tuhoamistaan ja
Juudan ihmisten olosuhteista Jesajan aikana, selitä
kohta Jes. 1:10.

Selitä samoin kohdan Ilm. 11:8 merkitys, jossa
puhutaan suuresta kaupungista – – jossa heidän

Herransa ristiinnaulittiin [Jerusalem] ja viitataan
Sodomaan ja Egyptiin (ks. myös 1. Moos. 13:13;
18:20; Jes. 3:8–9; Jer. 23:14).
■ Kohdassa Hes. 37:15–20 puhutaan Juudan ja
Joosefin aikakirjoista ja kutsutaan niitä ”sauvoiksi”,
mutta Jeremia käyttää termiä ”kirjakäärö” puhues-
saan aikakirjoista (ks. Jer. 36). Ottaen huomioon
Hesekielin olosuhteet hänen kirjoittaessaan tämän
luvun, selitä miksi hän käytti sanaa ”sauva” eikä
”kirjakäärö”(ks. Hes.1:1; 37:16). Puulevylle kirjoitta-
minen oli Babyloniassa tavanomaista Hesekielin
aikoina.
■ Jos Jeesus syntyi Betlehemissä (ks. Luuk. 2:4, 11),
miksi kohdassa Alma 7:10 sanotaan, että hän syntyisi
”Jerusalemissa, joka on meidän esi-isiemme maa”
(ks. Pyhien kirjoitusten opas, ”Betlehem”, s. 19)?
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Kirjallisuuden tyylilajeja
pyhissä kirjoituksissa

38

Oppiaihe 12

Opetuksen tavoite

Lisätäkseen sanomiinsa kauneutta, voimaa ja elä-
vyyttä pyhien kirjoitusten kirjoittajat käyttivät kie-
len tyylilajeja.

Teemat

1. Pyhissä kirjoituksissa käytetyillä kirjallisuuden
tyylilajeilla on arvonsa ja tarkoituksensa.

2. Pyhissä kirjoituksissa on erityyppisiä kirjallisuu-
den tyylilajeja.

Opetusideoita

1. Pyhissä kirjoituksissa käytetyillä
kirjallisuuden tyylilajeilla on arvonsa ja
tarkoituksensa.

■ Pyhien kirjoitusten kirjoittajat käyttivät monia
kirjallisuuden tyylilajeja pyhien kirjoitustensa raken-
teena. Kielikuvat ovat usein käytettyjä kirjallisen
tyylin muotoja. Kielikuvilla tarkoitetaan kielen käyt-
tämistä niin, että lopputuloksena on erityinen vaiku-
tus tai tarkoitus. Pyrittäessä ymmärtämään pyhiä
kirjoituksia on tärkeä tunnistaa kielikuvia.

Lisätäkseen sanomiinsa kauneutta, voimaa ja elä-
vyyttä pyhien kirjoitusten kirjoittajat käyttivät usein
kielikuvia. Jotkut käyttivät näitä keinoja kätkeäk-
seen tarkoituksen lukijalta; jotkut taas näkivät kieli-
kuvissa keinon liioitella tai vertailla. Selitä oppilaille,
miksi kielikuvia käytettiin.
■ Osoita oppilaille, miksi pyhissä kirjoituksissa
on niin monia kirjallisuuden tyylilajeja. Selitä, että
pyhien kirjoitusten kirjoittajille oli jätetty tehtävä
ilmaista saamaansa innoitusta ja ilmoitusta par-
haalla kielellään ja parhaalla taidollaan. Sen tähden
pyhissä kirjoituksissa on niin suuri kirjo kirjallisuu-
den tyylilajeja.

2. Pyhissä kirjoituksissa on erityyppisiä
kirjallisuuden tyylilajeja.

■ Selitä ja havainnollista, että pyhissä kirjoituksissa
on monia erilaisia kirjallisuuden tyylilajeja ja kielen-
käyttötapoja, joista muutamia kuvaillaan ohessa.
■ Proosa eli suorasanainen kirjallisuus. Suurin osa
pyhistä kirjoista on kirjoitettu suorasanaisessa muo-
dossa. Proosalla tarkoitetaan laajimmassa muodos-
saan kaikkea kirjoitettua tai puhuttua ilmaisua, jolla

ei ole säännöllistä poljentoa. Proosassa on looginen
järjestys ja siinä ajatukset on liitetty toisiinsa eikä
vain luetteloitu. Proosan tyyli vaihtelee kirjoittajasta
toiseen. Sananvalinta ja lauserakenne mahdollista-
vat erilaisia ilmaisutapoja.

Proosaa voidaan havainnollistaa lukemalla kohta
1. Moos. 1:1–5. Huomaa ajatusten looginen järjestys
ja tapa, millä ne on liitetty toisiinsa. Yksi ajatus liit-
tyy toiseen.
■ Runous. Runoudessa ilmaisukeinona on sanojen
poljento. Sitä on monissa eri muodoissa ja sitä voi
havaita läpi kaikkien pyhien kirjojen. Pyhissä kirjoi-
tuksissa runous ei kuitenkaan ole runomuodossa,
eikä sitä ole siksi aina helppo tunnistaa. ”Sävyisä
vastaus taltuttaa kiukun, loukkaava sana nostaa
vihan” (San. 15:1) ei ehkä lukijasta vaikuta runolli-
selta, mutta kyseessä on eräs runouden muoto, jota
kutsutaan parallelismiksi. Pyhissä kirjoituksissa on
useita runouden muotoja, mutta yleisin muoto on
parallelismi.

Parallelismi on runouden muoto, jossa ei ole runo-
mitallista riimittelyä tai poljentoa. Parallelismissa
kiinnitetään enemmän huomiota ajatusten rytmiin
kuin äänteiden tai sanojen riimittelyyn. Vaikka onkin
olemassa useita parallelismin lajeja, yleisimmät ovat
sellaisia, joissa toistetaan sama ajatus toisin sanoin,
sellaisia joissa osoitetaan vastakohtaisuutta sekä sellai-
sia, joissa laajennetaan alkuperäistä ajatusta.

1. Toistaminen
a. ”Herätkää, te juopuneet, ja itkekää! Valittakaa,

viininjuojat!” (Joel 1:5, kursivointi lisätty.)
b. ”Voi sitä, joka ylenkatsoo Herran tekoja; niin, voi

sitä, joka kieltää Kristuksen ja hänen tekonsa!”
(3. Nefi 29:5, kursivointi lisätty.)

c. ”Ja silloin he itkevät pahuuden tähden; silloin he
valittavat, koska ovat vainonneet kuningastaan”
(OL 45:53, kursivointi lisätty).

2. Vastakohtaisuus
a. ”Sävyisä vastaus taltuttaa kiukun, loukkaava sana

nostaa vihan” (Sananl. 15:1, kursivointi lisätty).
b. ”Aika on syntyä ja aika kuolla, aika on istuttaa

ja aika repiä maasta” (Saarn. 3:2, kursivointi
lisätty).

3. Laajentaminen
a. ”Katso: Herra hävittää maan ja autioittaa sen,

runtelee sen kasvot ja lyö hajalle sen asukkaat”
(Jes. 24:1, kursivointi lisätty).

b. ”Sillä, hän sanoi, minä olen tehnyt parannuksen
synneistäni, ja Herra on minut lunastanut; katso,
minä olen Hengestä syntynyt” (Moosia 27:24,
kursivointi lisätty).



c. ”Maa on ollut tuskissa ja synnyttänyt väkevyy-
tensä; ja totuus on vahvistunut sen sisällä; ja
taivaat ovat hymyilleet sille; ja se on puettuna
Jumalansa kirkkauteen; sillä hän seisoo kan-
sansa keskellä” (OL 84:101, kursivointi lisätty).

Kun ymmärrämme, että jossakin pyhien kirjoitus-
ten kohdassa eri tekstirivien kesken vallitsee ajatus-
ten välinen suhde (toistaminen, vastakohtaisuus tai
laajentaminen), voimme tarkastella kohtaa yhtenä
ajatuksena ja pystyä näkemään paremmin kohdan
aiotun tarkoituksen.
■ Vertaus. Vertaus on kahden asian välinen ver-
tailu, johon kuuluu tavallisesti sanat kuin tai niin
kuin. Esimerkiksi: ”Katso, se päivä tulee liekehti-
vänä kuin tulinen uuni” (Mal. 3:19). Vertauksen tar-
koituksena on verrata kahden erilaisen asian välisiä
ominaisuuksia. Yksi tärkeä arvo vertauksessa on
kielenkäytön taloudellisuus. Siinä sanotaan paljon
muutamalla sanalla. (Vertauksia voidaan opettaa
yksityiskohtaisemmin joko tässä yhteydessä tai
oppiaiheessa 13.)

Vertaukset ovat hyvin yleisiä kaikkialla pyhissä
kirjoituksissa. Joitakin esimerkkejä on kohdissa Ps.
1:3; 1. Piet. 2:25; Luuk. 13:21. Pyydä oppilaita mer-
kitsemään vertaukset ja tunnistamaan vertailtavat
asiat. Kysy oppilailta, mitä he oppivat kustakin ver-
tailusta.
■ Metafora. Metafora on vertaukseen perustuva kie-
likuva. Esimerkiksi ”Te olette maan suola” (Matt.
5:13). Metaforan tarkoitus on olla voimakas, lyhyt
ja kiinnostava. (Metaforia voidaan opettaa yksityis-
kohtaisemmin joko tässä yhteydessä tai oppi-
aiheessa 13.)

Esimerkkejä metaforista pyhissä kirjoituksissa on
kohdissa 5. Moos. 32:4; Joh. 10:11; 15:1; 2. Nefi 9:41;
OL 76:85. Pyydä oppilaita tunnistamaan metaforat.
Kysy heiltä, mikä on kuhunkin metaforaan perus-
tuva kielikuva.
■ Hyperbola. Hyperbola tarkoittaa tahallista liioittelua
kirjallisena tyylikeinona. Se on liioitteleva ilmaisu-
muoto. Esimerkiksi: ”Helpompi on kamelin mennä
neulansilmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valta-
kuntaan” (Matt. 19:24).

Lue luokan kanssa seuraavat hyperbolat.
Keskustelkaa liioittelusta ja aiotusta tarkoituksesta.

1. ”Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja
heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät
vain yhden osan ruumiistasi, kuin että koko
ruumiisi joutuu helvettiin.” (Matt. 5:29, kursi-
vointi lisätty.)

2. ”Millaiseen maahan me olemmekaan menossa!
Nuo miehet saivat meidät vapisemaan pelosta,
kun he kertoivat kansasta, joka on meitä lukui-
sampi ja kookkaampi, ja suurista kaupungeista, joi-
den muurit hipovat taivasta. He olivat nähneet siellä
anakilaisiakin!” (5. Moos. 1:28, kursivointi lisätty.)

■ Idiomi. Idiomit ovat sanoja tai sanontoja, joilla on
merkitys omassa kulttuuriympäristössään, mutta
niiden merkitystä ei voi päätellä yksittäisten sanojen
merkityksen perusteella.

Idiomit voivat olla hämmentäviä sellaiselle, joka
ei tunne kyseistä kulttuuria tai kieltä. Joitakin länsi-
maiseen tai suomalaiseen kulttuuriin kuuluvia
idiomeja ovat ”nasta lautaan”, ”koputtaa puuta”,
”panna tuulemaan” ja ”jättää asia hautumaan”.
Kuvittelepa, kuinka järjettömiltä nämä ilmaisut
kuulostavat sellaisen mielestä, joka ei tunne tätä
kulttuuria.

Idiomin aiotun tarkoituksen ymmärtäminen on
tutkimisen arvoinen asia. Alaviitteet ovat erinomai-
nen lähde tutkimista ajatellen. Myöhempien aikojen
pyhien julkaisemat pyhien kirjoitusten laitokset esit-
tävät hyvin hyödyllisiä selityksiä useimmille idio-
meille. Idiomin huolellinen lukeminen luvun ja kir-
jan asiayhteydessä tarjoaa myös lisätietoa. Yksi tapa
on tutkia kirjoittajan kulttuuria.

Seuraavassa on idiomeja luettavaksi ja keskustel-
tavaksi luokassa. Oppilaille voi olla hyödyllinen
harjoitus kirjoittaa joitakin näistä idiomeista uudel-
leen, jotta ne ymmärrettäisiin selvemmin.

1. ”Minä olen pelkkää luuta ja nahkaa, hampaani paljas-
tuvat ikenien alta” (Job 19:20, kursivointi lisätty).

2. ”Sapatin mentyä, viikon ensimmäisenä päivänä,
kokoonnuimme murtamaan leipää. Paavali, jonka
seuraavana päivänä oli määrä jatkaa matkaansa,
puhui koolla oleville, ja puhe pitkittyi puoleen-
yöhön saakka.” (Ap. t. 20:7, kursivointi lisätty.)

3. ”Ja tapahtui, että kun hän oli sanonut nämä sanat,
hän ei voinut sanoa muuta; ja hän heitti henkensä”
(MK Jaak. 7:20, kursivointi lisätty).

Kysy oppilailta esimerkkejä nykyään käytettä-
vistä idiomeista.
■ Personointi. Personointi tarkoittaa sitä, että käsit-
teille, eläimille tai esineille annetaan inhimillisiä
piirteitä. Esimerkiksi: ”Sillä Siionin täytyy kasvaa
kauneudessa ja pyhyydessä – – Siionin täytyy nousta
ja pukeutua kauniisiin vaatteisiinsa” (OL 82:14, kursi-
vointi lisätty). Tässä tapauksessa Siionista puhutaan
ikään kuin naisesta.

Pyydä oppilaita nimeämään seuraavista pyhien
kirjoitusten kohdista se, mitä kulloinkin personoi-
daan ja kertomaan, kuinka personointi lisää asian
ymmärtämistä:

1. ”Herra sanoi: ’Mitä oletkaan tehnyt! Etkö kuule,
kuinka veljesi veri huutaa minulle maasta?’” (1. Moos.
4:10, kursivointi lisätty.)

2. ”Taivaan tähdetkin taistelivat mukana, radoiltaan ne
sotivat Siseraa vastaan” (Tuom. 5:20, kursivointi
lisätty).

3. ”Herra on pyhässä temppelissään, hänen edessään
vaietkoon koko maa!” (Hab. 2:20, kursivointi lisätty.)
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■ Paraabelit. Paraabeli eli vertauskertomus on valai-
seva kertomus, joka vastaa kysymykseen tai tähden-
tää opetusta tai nuhdetta. Sana paraabeli on peräisin
kreikan kielestä, ja se viittaa kahteen asiaan, jotka
asetetaan vierekkäin vertailtavaksi. Paraabeleja on
usein käytetty kätkemään annetun opetuksen merki-
tys. Siten ne, jotka eivät olleet valmiita elämään
kyseisen periaatteen mukaan tai ymmärtämään sitä,
pitivät paraabelia vain mukavana kertomuksena.

Kun Jeesukselta kysyttiin, miksi hän puhui ver-
tauksin, Hän sanoi, että jotkut olivat valmiita ja
halukkaita tuntemaan ”Jumalan valtakunnan salai-
suudet” mutta jotkut eivät olleet (ks. Luuk. 8:10).
Seuraava vanhin Bruce R. McConkien, silloisen kah-
dentoista apostolin koorumin jäsenen, esittämä seli-
tys on hyödyllinen paraabeleiden käytön ymmärtä-
misessä. Hän sanoi, että paraabelit ”voivat palvella
evankeliumin periaatteiden kuvina; ne voivat dra-
matisoida havainnollisesti ja vakuuttavasti joitakin
evankeliumin totuuksia, mutta niiden tarkoituksena
ei ole paljastaa oppia eikä sinällään johdattaa ihmisiä
iankaikkiseen elämään johtavalle tielle. Paraabeleja
voidaan ymmärtää koko merkitykseltään ja täydelli-
sesti vasta sen jälkeen, kun tunnetaan ne opit, joista
niissä puhutaan.” (Mortal Messiah, osa 2, s. 241.)

Mitä suuntaviivoja voidaan vanhin McConkien
selityksen perusteella käyttää, jotta paraabeleja
ymmärrettäisiin paremmin?

Lisäaineistoa tutkimista varten

■ ”Heprealaisen kirjallisuuden tyylilajeja”, Vanha
testamentti: Ensimmäinen Mooseksen kirja – Toinen
Samuelin kirja (Uskonto 301, oppilaan kirja), 1987,
s. 285–288; erilaisia parallelismin tyylejä, kuvakieli
vertauskuvallisena kielenä sekä dualismin käyttö
heprealaisissa kirjoituksissa.

Opiskeluehdotuksia oppilaille

■ Sananlaskuissa on monia esimerkkejä parallelis-
mista. Pyydä oppilaitasi kertaamaan kohta Sananl. 3
ja tunnistamaan muutamia niistä.

■ Voit halutessasi antaa oppilaille kopiot seuraa-
vista luetteloista ja pyytää heitä merkitsemään
kunkin viitteen kohdalle, millaista kielikuvaa siinä
käytetään.

(Vastaukset)

1. C
2. B
3. A
4. D

5. C
6. A
7. B
8. A

Kielikuva ja määritelmä
A. Vertaus: Vertailu samankaltaisuuden

perusteella – selitys, että joku asia on
samanlainen kuin joku toinen.

B. Metafora: Epäsuora vertailu – selitys, jossa
jonkin asian sanotaan olevan jokin toinen,
koska niiden välillä on yhtäläisyyttä tai
vastaavuussuhde.

C. Hyperbola: Tahallinen liioittelu asian pai-
nottamiseksi.

D. Personointi: Muille kuin ihmisille annetaan
inhimillisiä ominaisuuksia, kuten silloin
kun elottomien esineiden sanotaan toimi-
van ihmisjärjellä.

Pyhien kirjoitusten viitteet
1. ___ 5. Moos. 1:28
2. ___ Matt. 26:26
3. ___ Matt. 9:36
4. ___ Jes. 14:8
5. ___ 2. Sam. 1:23
6. ___ JS–H 32
7. ___ Matt. 5:13
8. ___ Ps. 1:4



Symbolien käyttö pyhissä
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Oppiaihe 13

Opetuksen tavoite

Kun ymmärrämme pyhien kirjoitusten symbolien
käyttöä, voimme ymmärtää ja arvostaa paremmin
sitä, mitä Herra sanoo meille pyhissä kirjoituksissa.

Teemat

1. Mikä merkitys on symbolien avulla opettamisella?
2. Milloin symbolien käyttöä pitää etsiä?
3. On olemassa avaimia, jotka auttavat ymmärtä-

mään symbolien käyttöä pyhissä kirjoituksissa.

Opetusideoita

1. Mikä merkitys on symbolien avulla
opettamisella?

■ Kun opimme ymmärtämään pyhien kirjoitusten
symbolien ja kuvakielen käyttöä, voimme ymmärtää
täydellisemmin ja arvostaa Herran sanomaa. Viittaa
seuraaviin ilmaisuihin ja keskustele oppilaiden
kanssa joistakin syistä, miksi symboleja käytetään
niin laajalti pyhissä kirjoituksissa:

Abstrakteja käsitteitä voidaan opettaa parhaiten symbo-
lien avulla. Useimmat abstraktit käsitteet ovat vai-
keita käsittää ilman jonkinlaista mielleyhtymää oppi-
misen apuvälineenä. Esimerkiksi uskon periaatetta
on vaikea ymmärtää pelkästään sanan määritelmän
perusteella. Jos uskon periaate kuitenkin yhdistetään
johonkin omaan kokemuspiiriimme liittyvään, se
voidaan ymmärtää paremmin. Esimerkiksi silloin,
kun Alma opetti soramilaisia, hän vertasi Jumalan
sanaan uskomista siemenen kylvämiseen (ks. Alma
32:28–43). Samanlaisella tavalla Herra vertasi sitä,
että Hän otti päälleen maailman synnit, mieheen,
joka tahrasi vaatteensa polkiessaan viinikuurnaa
(ks. OL 133:48).

Symbolit voivat olla ajattomia, kulttuuriin ja kieleen
sitoutumattomia. Kun periaatteiden opettamisessa
käytetään sellaisia asioita kuten kasvit, eläimet tai
luonnonilmiöt, niitä voidaan käyttää viittaamatta
tiettyyn kieleen, aikaan tai kansaan ja siten voidaan
ylittää kommunikointiesteet, joita on usein eri aika-
kausien tai kulttuurien välillä. Kun käytetään meren
aaltoa kuvaamaan ihmistä, jonka usko ei ole luja
(ks. esim. Jaak. 1:6), voidaan välittää sama sanoma
kenelle tahansa minä aikana tahansa. Kun Helaman
puhui pojilleen, hän sanoi heille: ”Muistakaa, että

teidän on rakennettava perustuksenne meidän
Lunastajamme kalliolle, hänen, joka on Kristus,
Jumalan Poika” (Hel. 5:12, kursivointi lisätty).
Tämä symboli esittää selkeän kuvan siitä, mitä
turvallisuuteen ja vakauteen tarvitaan, huolimatta
siitä, mihin aikakauteen ja mihin kulttuuriin ihmi-
set kuuluvat.

Symbolin visuaalisen luonteen vuoksi se muistetaan
yleensä kauemmin kuin saman käsitteen kuvaus tai seli-
tys ilman symbolia. Moroni kirjoitti vaatteensa kappa-
leeseen sanat: ”Meidän Jumalamme, uskontomme
ja vapautemme ja rauhamme, vaimojemme ja las-
temme muistoksi” (Alma 46:12; ks. myös 11–13, 21,
36). Hän käytti sitä lippuna ja siitä tuli vapauden
symboli nefiläisten kansakunnalle. Sen kopio vedet-
tiin salkoon maan jokaisessa tornissa.

Symboleita voidaan käyttää paljastamaan tai kätke-
mään hengellisiä totuuksia, henkilön hengellisestä kyp-
syydestä riippuen. Esimerkiksi Vapahtaja puhui ihmi-
sille vertauksin, koska Hänen kuulijakuntaansa kuu-
lui sellaisia, jotka eivät olleet halukkaita tai valmis-
tautuneita ottamaan Hänen opetuksiaan vastaan.

Symbolien käyttö vaikuttaa osaltaan siihen, miten
pyhien kirjoitusten tutkija suhtautuu tutkimiseen.
Henkilö, joka ymmärtää, että pyhien kirjoitusten
kohdissa on jotakin enemmän kuin se, mikä on
ilmeistä, on taipuvaisempi tutkimaan, pohtimaan,
selvittämään ja rukoilemaan niiden vuoksi ymmär-
tääkseen ja arvostaakseen niiden profeetallista sano-
maa paremmin.

2. Milloin symbolien käyttöä pitää etsiä?
■ Kysy oppilailta: ”Mistä minä tiedän, milloin
pyhien kirjoitusten kohtaa on pidettävä symbolisena
ja milloin se on otettava kirjaimellisesti?”

Auta oppilaita ymmärtämään, ettei ole aina help-
poa päätellä, milloin jokin kohta tulisi ottaa symboli-
sesti tai kirjaimellisesti; itse asiassa monissa kohdissa
on sekä kirjaimellinen että symbolinen merkitys. On
kuitenkin olemassa vihjeitä.

Huomaa avainsanat tai -ilmaukset, jotka viittaa-
vat symbolien käyttöön – sellaiset sanat tai ilmauk-
set kuten kuin, vertasi, aivan kuin, kuten ja samalla
tavoin. Niitä sanotaan vertaussanoiksi, ja ne ovat
yleisiä kaikkialla pyhissä kirjoituksissa. Pyydä oppi-
laita katsomaan kohtia Matt. 13:31, 33, 44 ja merkit-
semään sanat tai sanonnat, joita vertaillaan.

Etsi symbolien käyttöä, kun käsiteltävä aihe vai-
kuttaa luonnottomalta tai jopa mahdottomalta:



Joel 2:4. ”Hyökkääjät ovat näöltään kuin hevoset,
ne juoksevat kuin ratsut.”

Ilm. 1:16. ”Hänen suustaan pisti esiin kaksiteräi-
nen, terävä miekka.”

Ilm. 12:3. ”Suuri tulipunainen lohikäärme, jolla oli
seitsemän päätä ja kymmenen sarvea.”

On olemassa paljon luonnollistakin, joka on myös
symbolista. Kun jotakin kuvaillaan tai hahmotellaan
hyvin täsmällisesti, etsi symbolien käyttöä vaikka
kohta saattaa myös olla kirjaimellisesti otettava.

Valaistaksesi tätä, valitse 2. Mooseksen kirjan
luvuista 25–30 kohtia, joissa käsitellään telttamajan
eli pyhäkön suunnitelmaa. Toinen esimerkki on
evankeliumin toimitukset, jotka kuvaillaan hyvin
täsmällisesti ja jotka edustavat tärkeitä evankeliumin
opetuksia ja käsitteitä.

3. On olemassa avaimia, jotka auttavat
ymmärtämään symbolien käyttöä pyhissä
kirjoituksissa.

■ Kerro seuraavista suuntaviivoista, jotka autta-
vat oppilaita ymmärtämään paremmin symbolien
käyttöä pyhissä kirjoituksissa. Voit halutessasi
lukea kyseiset pyhien kirjoitusten viitteet ja keskus-
tella niistä.

Päättele, antavatko pyhät kirjoitukset tulkinnan symbo-
lille. Kohdissa Ilm. 1:12, 16 puhutaan seitsemästä kul-
tajalkaisesta lampusta ja seitsemästä tähdestä osana
Johanneksen näkemästä näystä. Jakeessa 20 nämä
symbolit selitetään. Lamput kuvaavat seitsemää kirk-
koa (kirkon seurakuntaa) Johanneksen alueella ilmoi-
tuksen aikoina, ja seitsemän tähteä kuvaavat ”enke-
leitä” (Joseph Smithin raamatunkäännöksessä puhu-
taan ”palvelijoista”) eli noiden seitsemän seurakun-
nan pappeusjohtajia (ks. myös Ilm. 2:1, 8, 12, 18; 3:1,
7, 14). Opin ja liittojen luvussa 77 annetaan paljon
muita apuvälineitä, jotka auttavat ymmärtämään
Ilmestyskirjan opetuksia ja symboleja.

Joskus pyhissä kirjoituksissa kerrotaan enke-
leistä, jotka selittävät symboleita profeetoille tai
profeetat kertovat, mitä Herran Henki on auttanut
heitä ymmärtämään symboleista. Esimerkiksi Nefi
sai opetusta symboleista, jotka olivat hänen itsensä
sekä hänen isänsä näkemässä näyssä elämän
puusta. Lue kohta 1. Nefi 8:2–35 ymmärtääksesi
kuvauksen Lehin näystä. Nefi pyysi ja sai näyn
samoista asioista (ks. 1. Nefi 11:3–9). Myöhemmin
enkeli tulkitsi näyssä olleet symbolit. Lue kohta
1. Nefi 11:21–25, 36; 12:16–18 löytääksesi tämän
selityksen. Lue myös kohta 1. Nefi 15:21–30, jossa
Nefi selitti veljilleen unensa osia.

Tarkastele symbolia asiayhteydessä. Tiettyä symbolia
voidaan käyttää kuvaamaan erilaisia käsitteitä. Yksi
esimerkki tästä on rauta. Eri aikoina sitä on käytetty
kuvaamaan sitä, mikä on lujaa, järkkymätöntä tai
mitä on vaikea läpäistä (ks. 3. Moos. 26:19; 5. Moos.

28:23; Hes. 4:3; Ilm. 9:9), ankaraa koettelemusta tai
sortoa (ks. 5. Moos. 4:20, vuoden 1933 raamatunsuo-
mennos; 28:48; 1. Kun. 8:51, vuoden 1933 raamatun-
suomennos; Ps. 107:10, vuoden 1933 raamatunsuo-
mennos; Jer. 11:4, vuoden 1933 raamatunsuomennos;
28:14; 1. Nefi 13:5, vahvuutta (ks. 5. Moos. 33:25; Dan.
2:40–42; 7:7; Miika 4:13; OL 123:8), pysyvyyttä, kestä-
vyyttä (ks. Job 19:24, vuoden 1933 raamatunsuomen-
nos; Jer. 17:1), ylpeyttä tai uppiniskaisuutta (ks. Jes.
48:4; 1. Nefi 20:4), ja kuonaa, tai jotakin vähempiar-
voista (ks. Jes. 60:17; Hes. 22:18).

Symboleja voi myös käyttää kuvaamaan toisil-
leen läheisiä käsitteitä eri aikoina. Esimerkiksi veri
kuvaa elämää (ks. 1. Moos. 9:4), sovitusta (ks. OL
27:2; Moos. 6:60), syntiä (2. Nefi 9:44), ja sitä, mikä
on kuolevaista tai maailmallista (ks. 1. Kor.15:50).
Asiayhteys on tärkeä määriteltäessä symbolin mer-
kitystä.

Käänny nykyajan profeettojen opetusten puoleen.
Kun profeetat selittävät pyhiä kirjoituksia, he esittä-
vät toisinaan näkökantoja, joita ei löydy pyhistä kir-
joituksista itsestään. Esimerkiksi Joseph Smith ver-
taili profeetta Danielin (ks. Dan. 7) ja Johanneksen
(ks. Ilm. 4–5) kirjoituksia ja sanoi: ”Daniel ei nähnyt
todellista karhua tai leijonaa, vaan näiden eläinten
kuvat tai hahmot. Käännöksessä olisi pitänyt käyt-
tää sanaa ”hahmo” tai ”kuva” eikä peto tai olento
joka kerta, kun [Vanhan testamentin] profeetat
mainitsevat petoja tai olentoja. Mutta Johannes
näki todellisen eläinhahmon taivaassa, ja se osoitti
Johannekselle, että siellä todella oli olemassa eläi-
miä eivätkä ne olleet vain kuvaamassa maanpäälli-
siä asioita.” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, toim.
Joseph Fielding Smith, 1985, s. 289.)

Anna symbolina käytetyn esineen luonteen vaikuttaa
sen hengellisen tarkoituksen ymmärtämiseen. Johannes
mainitsi kertomuksessa taivasnäystään nähneensä
neljä olentoa, joista kullakin oli ”kuusi siipeä”, jotka
olivat ”täynnä – – silmiä” (Ilm. 4:8). Opissa ja lii-
toissa selitetään, että se on kuvaannollista: ”Niiden
silmät kuvaavat valoa ja tietoa, toisin sanoen ne ovat
täynnä tietoa; ja niiden siivet kuvaavat kykyä liik-
kua, toimia jne.” (OL 77:4.) Tämä selitys on yhden-
mukainen käytettyjen symbolien luonteen kanssa.
Silmillämme vastaanotamme valoa, jonka avulla
näemme ja saamme tietoa. Linnun siivet mahdollis-
tavat sen liikkumisen yli niiden rajoitusten, jotka
pitävät ihmiset maan pinnalla.

Nämä kaksi tapausta ovat tyypillisiä esimerkkejä
muista pyhien kirjoitusten symboleista. Profeetat
eivät valinneet symboleja sattumanvaraisesti.
Asioiden luonnolliset ominaisuudet ja käyttö mää-
rittelivät niiden mahdollisen symbolisen käytön
opetuksessa.

Käytä pyhissä kirjoituksissa olevia opiskelun apu-
välineitä. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen
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Kristuksen Kirkon julkaisemissa pyhien kirjoitusten
laitoksissa olevat opiskelun apuvälineet valmistettiin
kahdentoista apostolin koorumin johdolla. Niissä on
arvokkaita yhteenvetoja ja selityksiä sekä selittäviä
apukeinoja. Esimerkiksi kohdan 2. Nefi 15 otsikossa
sanotaan, että Herran viinitarha on Israel. Samaten
kohdan 2. Nefi 23 otsikossa selitetään, että ”Babylonin
tuho on vertauskuva toisessa tulemisessa tapahtu-
vasta tuhosta”.

Laajenna ymmärrystäsi evankeliumista ja arvioi mah-
dollisia tulkintoja yleisen evankeliumin mallin mukai-
sesti. Sinun on ymmärrettävä perimmäiset hengelli-
set totuudet, ennen kuin voit ymmärtää symboleja,
jotka liittyvät niihin totuuksiin. Jos ihmiset eivät
ymmärrä Kristuksen sovitusta ja sen suhdetta
oikeudenmukaisuuden ja armon lakeihin, he eivät
kykene ymmärtämään niitä merkityksiä, jotka liitty-
vät Mooseksen laissa olevan uhrauksen ja uhrilahjo-
jen lain eri puoliin.

Pyhät kirjoitukset ovat keskinäisessä suhteessa;
yhdessä kohdassa olevat sanat, sanonnat ja käsitteet
ovat usein toisessa kohdassa samassa merkityksessä.
Sen tähden on tärkeää tutkia pyhiä kirjoituksia ja
muita profeettojen sanoja jatkuvasti niin että pyhien
kirjoitusten kohdat ja profeetalliset opetukset ovat
jatkuvasti ”vuorovaikutuksessa” omassa mielessäsi.
Esimerkiksi kun kohdassa Ilm. 2:27 viitataan ”rau-
taisella sauvalla” paimentamiseen, se on paljon
helpommin ymmärrettävissä, kun siihen liitetään
ymmärrys Lehin ja Nefin näyistä elämän puusta.
Nefi selitti että ”rautakaide – – oli Jumalan sana”
(1. Nefi 11:25).

Evankeliumi on johdonmukainen. Totuus ei ole
ristiriidassa totuuden kanssa. Kaikki oikeat pyhien
kirjoitusten symbolien ja kielikuvien tulkinnat ovat
sopusoinnussa tosi evankeliumin opetusten kanssa.
Symbolien tulkitsemisessa tätä periaatetta voidaan
käyttää seurantaan. Johanneksen ilmoituksessa on
esimerkki tästä. Johannes kertoi naisesta, joka odotti
lasta ja lohikäärmeestä, joka oli valmiina nielaise-
maan lapsen sen synnyttyä. ”Nainen synnytti lap-
sensa, pojan, joka on paimentava maailman kansoja
rautaisella sauvalla” (Ilm. 12:5). Nainen symboloi
Jumalan kirkkoa, mikä sopii yhteen sen toistuvan
pyhien kirjoitusten teeman kanssa, jossa on morsian
(liittokansa) ja sulhanen (Kristus). Poika symboloi
Jumalan tuhatvuotista valtakuntaa.

Vanhin Bruce R. McConkie, silloinen kahden-
toista apostolin koorumin jäsen, on kirjoittanut:
”Maailman raamatuntutkijoiden keskuudessa pojan
oletetaan olevan Kristus, mikä on spekulatiivinen
johtopäätös – vaikkakin näennäisen vakuuttava –
sillä se voidaan kumota sillä ilmeisellä tosiasialla,
ettei kirkko synnyttänyt Kristusta; hän on kirkon
Luoja. Myöhempien aikojen pyhien raamatunselit-
täjien keskuudessa ei ole harvinaista sanoa, että
poika on pappeus – mikä on näennäisen vakuuttava

spekulaatio – joka sekin täytyy kumota samantapai-
sella järkeilyllä. Kirkko ei synnyttänyt pappeutta,
vaan pappeus on voima, joka sai kirkon aikaan.”
(Doctrinal New Testament Commentary, 1966–1972,
osa 3, s. 516.)

Mietiskele ja pohdi pyhiä kirjoituksia ja niiden sisältä-
miä symboleita ja rukoile niiden takia. Vanhin Bruce R.
McConkie on opettanut: ”Kaikki pyhät kirjoitukset
tulevat Pyhän Hengen voimalla – – ja niitä täytyy
ja niitä voi tulkita vain saman voiman avulla. – –
Kukaan ei voi ymmärtää pyhien kirjoitusten tosi
merkitystä muutoin kuin ilmoituksen avulla –
saman Ilmoituksenantajan välityksellä, joka ne
alun perin ilmoitti, eli Pyhän Hengen välityksellä”
(Doctrinal New Testament Commentary, osa 3, s. 356).
Jos todella haluatte ymmärtää pyhiä kirjoituksia ja
Herran niissä käyttämiä symboleja, pyritte saamaan
opetusta Herralta Hänen Henkensä avulla (ks. OL
136:32–33). Vapahtaja riemuitsee mielemme valaise-
misesta ja ilmoittaa salaisuutensa niille, jotka palve-
levat Häntä (ks. OL 76:5–10).

Voitte keskustella seuraavasta profeetta Joseph
Smithin selityksestä:

”Aina kun Jumala antaa kuvaa tai eläintä tai
mitä tahansa olentoa koskevan näyn, Hän pitää
velvollisuutenaan antaa sen merkitystä koskevan
ilmoituksen tai tulkinnan, muutoin emme ole vas-
tuussa tai tilivelvollisia siitä, uskommeko siihen.
Älkää pelätkö tulevanne tuomituiksi siitä, että
ette tiedä jonkin näyn tai hahmon merkitystä, ellei
Jumala ole antanut aihetta koskevaa ilmoitusta tai
tulkintaa.” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, toim.
Joseph Fielding Smith, s. 289.)

Etsi Kristusta pyhien kirjoitusten symboleista. Voit
halutessasi mainita tämän käsitteen vain lyhyesti,
sillä oppiaiheessa 15 käsitellään tätä avainta.

Lisäaineistoa tutkimista varten

■ Gerald N. Lund, ”Understanding Scriptural
Symbols”, Ensign, lokakuu 1986, s. 22–27; kuusi
suuntaviivaa, jotka auttavat ymmärtämään pyhien
kirjoitusten kuvakieltä.
■ Old Testament Media, videoesitys 12, ”Scripture
Symbolism” (varastonumero 53058).
■ Liite, ”Esimerkkejä pyhissä kirjoituksissa käyte-
tyistä symboleista” (ks. tämä kirja, s. 54.)

Opiskeluehdotuksia oppilaille

■ Alla on luettelo joistakin termeistä ja niiden käy-
töstä symboleina. Oppilaiden tulisi löytää ainakin
yksi kutakin luettelon termiä vastaava pyhien kirjoi-
tusten kohta, jossa termiä käytetään luettelossa mai-
nitussa kuvaannollisessa merkityksessä. Oppilaat



tarvitsevat avukseen Pyhien kirjoitusten opasta,
hakemistoa tai muita lähteitä.

1. Värit
Purppura tai tulipunainen: Kuninkaallisuus
Musta: Katastrofi, koettelemus

2. Ruumiinosat
Hartiat: Kuljettaminen, kantaminen
Sydän: Sielu, tunteet
Kupeet: Suvunjatkaminen, jälkeläiset

3. Luontokappaleet
Käärme: Pahuus, pettäjä
Leijona: Voima, kuninkaallisuus
Heinäsirkka: Tuho, hävitys

4. Vaatteet
Puettuna oleminen merkitsee jonkin ominaisuu-
den omaamista tai tietyssä tilassa olemista
Puettu vanhurskauteen: Kelvollinen
Puettu häpeään: Syyllinen
Puettu säkkivaatteeseen: Nöyryys, murhe

5. Ruoka
Maito: Vauraus
Hedelmät: Tulokset, seuraukset

6. Mineraalit, metallit
Savi: Hauraus (heikko tai helposti särkyvä)
Hopea: Hyvin arvokas, mutta vähempiarvoinen
kuin kulta

7. Luonnonvoimat
Tuli: Puhdistuminen Pyhän Hengen avulla,
turmeltuneisuuden hävittäminen
Tuulet: Koettelemus, vastustus

8. Esineet
Ies: Vankeus, taakat
Avaimet: Valtuus

9. Paikat
Siion: Vanhurskaat
Sodoma ja Gomorra: Jumalattomat

10. Toimitukset
Kaste: Puhdistuminen
Avioliitto: Liitto Jumalan kanssa

11. Teot
Kätten päällepaneminen: Voiman tai valtuuden
antaminen
Jalkojen peseminen: Nöyryys, puhdistaminen
maailmallisesta vaikutuksesta

12. Numerot
Yksi: Ykseys – se, mikä on kaikkein tärkeintä
Kolme: Jumaluus, presidenttikunta

13. Luonto
Ruoho: Hauraus
Hiekka: Laajuus, valtava määrä
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Pyhien kirjoitusten käyttäminen
henkilökohtaisiin tarpeisiin

Opetuksen tavoite

Pyhät kirjoitukset antavat vastauksia henkilökohtai-
siin haasteisiin ja tarpeisiin.

Teemat

1. Jumalan sanassa on voimaa.
2. Pyhät kirjoitukset antavat vastauksia kysymyk-

siimme.
3. Pyhissä kirjoituksissa on esikuvia ja malleja

oppaaksi päivittäiseen elämään.
4. Pyhistä kirjoituksista voi saada lohtua kohdat-

taessa koetuksia, koettelemuksia ja kiusauksia.

Opetusideoita

1. Jumalan sanassa on voimaa.
■ Lue seuraava presidentti Ezra Taft Bensonin
neuvo:

”Me elämme suurten haasteiden aikaa. Elämme
aikaa, josta Herra puhui sanoessaan: ’Rauha otetaan
pois maasta ja perkele saa vallan omassa valtakun-
nassaan.’ (LK 1:35.) – – Saatana käy sotaa niitä kir-
kon jäseniä vastaan, joilla on todistus ja jotka yrittä-
vät pitää käskyt. Ja vaikka monet jäsenemme pysy-
vätkin uskollisina ja vahvoina, jotkut horjuvat.
Jotkut lankeavat.

– – Tässä on vastaus meidän aikamme suureen
haasteeseen. Jumalan sana, jota löytyy pyhissä kir-
joituksissa, elävien profeettojen sanoissa ja henkilö-
kohtaisessa ilmoituksessa, on voimallinen vahvista-
maan pyhiä ja varustamaan heidät Hengellä, niin
että he voivat vastustaa pahaa, pitää kiinni hyvästä
ja löytää ilon tässä elämässä.

– – Presidentti Harold B. Lee sanoi alue-edustajille:
’Olemme vakuuttuneita siitä, että jäsenemme isoa-

vat evankeliumia vesittämättömänä, rikkaine totuuk-
sineen ja näköaloineen. – – Jotkut näyttävät unohta-
neen, että voimallisimmat aseet, mitä Herra on meille
antanut kaikkea pahaa vastaan, ovat Hänen omat
julistuksensa, selkeät ja yksinkertaiset pelastuksen
opit, jotka löytyvät pyhistä kirjoituksista.’

Tärkeimpiä asioista, mitä te – – voitte tehdä, on
uppoutua pyhiin kirjoituksiin. Tutkikaa niitä uutte-
rasti. Nauttikaa Kristuksen sanoista. Oppikaa tunte-
maan oppi. Opetelkaa hallitsemaan sen periaatteet.
Tuskin mitkään muut pyrkimykset antavat teille
enemmän kutsumuksessanne. Tuskin voitte millään

muulla tavalla saada suurempaa innoitusta palvel-
lessanne.

– – Kun yksityiset jäsenet ja perheet uppoutuvat
pyhiin kirjoituksiin säännöllisesti ja johdonmukai-
sesti, nämä muut toiminnan alueet hoituvat itsestään
[lähetystyö, temppeliavioliitto, sakramenttikokous-
ten osallistumisprosentti]. Ihmisten todistus vahvis-
tuu. Heidän omistautumisensa kasvaa. Perheet vah-
vistuvat. Henkilökohtainen ilmoitus on runsasta.

– – 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.

– – Kehotan teitä päättämään jälleen, että tutkitte
pyhiä kirjoituksia. Uppoutukaa niihin päivittäin,
niin teillä on Hengen voima apunanne kutsumuksis-
sanne.” (”Sanan voima”, Valkeus, 1986, konferenssi-
raportti 156. vuosikonferenssista, s. 81, 82, 83.)
■ Vanhin L. Tom Perry kahdentoista apostolin koo-
rumista on sanonut: ”Kuinka kiitollisia olemmekaan
pyhistä kirjoituksista, jotka sisältävät Herran ohjeita
Hänen lapsilleen. Ne auttavat meitä ymmärtämään
paremmin tietä, jonka Hän on suunnitellut varmaksi
oppaaksi, joka johtaa meidät tämän meidän kuole-
vaisen koetusaikamme läpi.” (”Takaisin evankeliu-
min perusasioihin”, Valkeus, heinäkuu 1993, s. 88.)
■ Selitä, että Mormonin kirjan profeetat tiesivät, että
Jumalan sanalla ”oli suuri taipumus johdattaa kan-
saa tekemään sitä, mikä oli oikein” (Alma 31:5). He
tiesivät myös, että sanalla ”oli ollut kansan mieleen
voimallisempi vaikutus kuin miekalla tai millään
muulla”. Sen tähden he pyrkivät saarnaamaan sanaa
kaikille. Niiden, jotka kuuntelivat, elämä muuttui
iankaikkisesti. Meidänkin täytyy kokea Jumalan
voima omassa elämässämme.
■ Keskustelkaa seuraavasta kahdentoista apostolin
koorumin jäsenen, vanhin Boyd K. Packerin lausu-
masta: ”Ei ole olemassa suurta ongelmaa, joka
meitä kohtaisi, ja jota vastaan emme voisi saada
rokotusta, jos tunnemme ilmoitukset” (Teach the
Scriptures, s. 7).

2. Pyhät kirjoitukset antavat vastauksia
kysymyksiimme.

■ Keskustelkaa seuraavan presidentti Harold B.
Leen näkökannan tärkeydestä:

”Olen sitä mieltä, että meidän pitää opettaa ihmisiä
löytämään vastaukset pyhistä kirjoituksista. Kunpa
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jokainen meistä olisi tarpeeksi viisas sanoakseen,
ettemme voi vastata mihinkään kysymykseen
ellemme löydä opillista vastausta pyhistä kirjoituk-
sista! – – Mutta on valitettavaa, että niin monet meistä
eivät lue pyhiä kirjoituksia. Emme tiedä, mitä ne sisäl-
tävät, ja sen tähden spekuloimme asioista, jotka mei-
dän olisi pitänyt löytää pyhistä kirjoituksista.” (Kirkon
presidenttien opetuksia: Harold B. Lee, 2001, s. 64.)
■ Lue luokalle seuraava, kahdentoista apostolin
koorumin jäsenen vanhin Dallin H. Oaksin selitys
siitä, kuinka pyhät kirjoitukset voivat auttaa vastaa-
maan kysymyksiimme:

”Pyhät kirjoitukset voivat auttaa meitä saamaan
vastauksia myös hyvin täsmällisiin henkilökohtaisiin
kysymyksiin. On tietenkin itsestään selvää, etteivät
pyhät kirjoitukset sisällä kaikenkattavaa luetteloa
täsmällisistä vastauksista jokaiseen mahdolliseen
kysymykseen tietystä aiheesta. Pyhät kirjoitukset
eivät ole kuin puhelinluettelo tai tietosanakirja.

Kuulemme usein sanottavan, että pyhissä kirjoi-
tuksissa on vastaukset kaikkiin kysymyksiimme.
Minkähän vuoksi? Se ei johdu siitä, että pyhissä kir-
joituksissa olisi täsmällinen vastaus jokaiseen kysy-
mykseen – jopa jokaiseen opilliseen kysymykseen.
Meillä on kirkossamme jatkuva ilmoitus, koska
pyhissä kirjoituksissa ei ole täsmällistä vastausta
jokaiseen mahdolliseen kysymykseen. Me sanomme,
että pyhissä kirjoituksissa on vastaukset jokaiseen
kysymykseen, koska pyhät kirjoitukset voivat johdat-
taa meidät jokaisen vastauksen luo.

– – Pyhien kirjoitusten lukeminen auttaa meitä
saamaan todistuksen Jeesuksen Kristuksen evanke-
liumista. Me joudumme täten myös tilanteeseen,
jossa voimme saada innoitusta vastataksemme mihin
tahansa opilliseen tai henkilökohtaiseen kysymyk-
seen, liittyipä se kysymys suoraan tutkimaamme
aiheeseen pyhissä kirjoituksissa tai ei. Se on suuren-
moinen totuus, jota monet eivät ymmärrä. Toisin
sanoen, vaikka pyhissä kirjoituksissa ei ole sanoja,
jotka vastaisivat tiettyyn henkilökohtaiseen kysy-
mykseemme, pyhien kirjoitusten tutkiminen rukoil-
len auttaa meitä saamaan sellaisia vastauksia. Tämä
johtuu siitä, että pyhien kirjoitusten tutkiminen tekee
meidät vastaanottavaisiksi saamaan Pyhän Hengen
innoitusta, joka, kuten pyhissä kirjoituksissa sano-
taan, ’johdattaa – – [meidät] kaikkeen totuuteen’
(Joh. 16:13), ja jonka voimalla voimme ’tietää totuu-
den kaikesta’ (Moroni 10:5).

Saatamme myös huomata, että tietty pyhien kir-
joitusten kohta, joka on sanottu aivan eri tarkoituk-
sessa täysin eri aikakautena, voi – Pyhän Hengen
selittävän vaikutuksen avulla – antaa meille hyvin
henkilökohtaisen sanoman, joka soveltuu henkilö-
kohtaisiin tarpeisiimme tänä päivänä.” (”Studying
the Scriptures”, s. 19–21.)
■ Sopusoinnussa näiden vanhin Oaksin havainto-
jen kanssa tulisi ottaa huomioon toinenkin pyhien

kirjoitusten antamien ohjeiden periaate. Siihen liit-
tyy elämän sanojen tallentaminen mieleemme niin,
että Jumalan Henki voi muistuttaa meitä niistä, kun
tarvitsemme niitä.

Puhuessaan kirkon vanhimmille heidän velvolli-
suudestaan opettaa evankeliumia maailmalle, Herra
sanoi: ”Älkääkä olko etukäteen huolissanne siitä,
mitä sanotte; vaan kootkaa mieleenne alati elämän
sanoja, niin teille annetaan tuona hetkenä se osa,
mikä mitataan kullekin ihmiselle” (OL 84:85). Tällä
neuvolla on paljon lisäsovelluksia päivittäisessä elä-
mässä. Kun muistelemme jatkuvasti pyhien kirjoi-
tusten sanoja mielessämme, opimme rakastamaan
ja omaksumaan tiettyjä kohtia, jotka ”puhuttelevat”
sydäntämme ja mieltämme. Sellaiset asiat voivat
nousta tietoisuuteemme jonakin odottamattomana
aikana ja antaa ohjausta, lohtua, ymmärrystä tai
varoituksen.
■ Pyydä oppilaita auttamaan sinua tekemään luet-
telo joistakin ajankohtaisista ihmiskuntaa kohtaa-
vista ongelmista. Valitse yksi ongelma ja anna
oppilaille aikaa tutkia sitä oppitunnin aikana tai
anna heille kotitehtäväksi löytää pyhistä kirjoituk-
sista opetuksia, jotka voisivat auttaa ratkaisemaan
ongelman, mikäli niitä noudatettaisiin. Pyydä oppi-
laita kertomaan, mitä he ovat löytäneet ja keskus-
telkaa siitä.

3. Pyhissä kirjoituksissa on esikuvia ja
malleja oppaaksi päivittäiseen elämään.

■ Suurenmoiset miehet ja naiset – kuten Joosef,
Mooses, Daniel, Ruut, Job, Nefi, Alma, sotapäällikkö
Moroni ja Joseph Smith – näyttävät meille kuinka
elää elämäämme. Pyydä oppilaita mainitsemaan joi-
takin vahvuuksia, joita seuraavat pyhät edustavat.
Kuinka he toimivat esikuvina auttaen meitä?

1. Joosef (moraalinen puhtaus)
2. Mooses (nöyryys, sävyisyys)
3. Daniel (rohkeus)
4. Ruut (uskollisuus)
5. Job (kärsivällisyys)
6. Nefi (kuuliaisuus)
7. Alma (parannuksenteko)
8. Sotapäällikkö Moroni (vapaus)
9. Joseph Smith (sitkeys)
■ Auta oppilaita ymmärtämään, että he voivat saada
pyhissä kirjoituksissa esiintyvien pyhien elämästä
voimaa vastaamaan heidän omia tarpeitaan. Lukekaa
Pyhien kirjoitusten oppaan kohdat Danielista,
Daavidista, Esteristä, Jeremiasta, Jobista, Joosefista
(Jaakobin pojasta), Paavalista sekä Pietarista ja kes-
kustelkaa niistä.
■ Esitä tämän taloudenhoitokauden profeettojen ja
johtavien auktoriteettien elämästä myönteisiä malli-
esimerkkejä kuvaavia kertomuksia.



4. Pyhistä kirjoituksista voi saada lohtua
kohdattaessa koetuksia, koettelemuksia
ja kiusauksia.

■ Keskustelkaa, kuinka Paavali kesti yksinäisen
olonsa vankilassa tietäen, että hänen elämänsä tulisi
pian päättymään (ks. 2. Tim. 4:6). Ehkä jotkut luo-
vuttaisivat sellaisina koettelemuksen aikoina, mutta
ei Paavali. Hän oli täysin vakuuttunut, että oli elä-
nyt hyvän elämän ja että hänen palkintonsa tule-
vassa elämässä olisi kunniakas (ks. jakeet 7–8). Jotta
Paavali saisi apua kestääkseen niin vaikeana aikana,
hän kirjoitti Timoteukselle pyytäen, että tämä tulisi
hänen luokseen ja toisi joitakin tavaroita, kuten
hänen viittansa, kirjansa ja ”ennen kaikkea perga-
menttikääröt” (jae 13). Pergamenttikääröt sisälsivät
todennäköisesti pyhiä kirjoituksia.
■ Lue tai kerro omin sanoin seuraava vanhin
Marion D. Hanksin, silloisen seitsemänkymmenen
koorumin jäsenen, kertomus:

”Kerran eräs mies tuli temppeliaukiolle ja seisoi toi-
miston oven edessä haluten tulla sisään. Nähdessäni
hänet huomasin, että hän oli hirvittävän hädissään ja
tunnustan surukseni, että ensimmäinen ajatukseni oli,
että hätä oli todennäköisesti rahaan liittyvä. Meillä on
siellä paljon tilaisuuksia olla siunauksena sellaisissa
tapauksissa. Niinpä katsoin häntä hieman epäillen,
ja sitten mennessäni ovelle pyysin häntä tulemaan
sisään ja näin heti hänen kasvoiltaan, ettei hänen
hätänsä liittynyt rahaan. Hänen silmissään oli ikään
kuin lasittunut katse, mikä on seurauksena vakavasta
sokista.

Hän oli kirkkoon kuulumaton mies, joka oli nai-
misissa erinomaisen Alkeisyhdistyksen johtajan
kanssa. Heillä oli kaunis 11-vuotias tytär. Tämän
miehen vanhemmat asuivat maan itäosissa, ja
perhe oli päättänyt pienessä neuvonpidossa – joka
oli miehen kertoman mukaan miellyttävä ja hieno
tuokio – että paras joululahja, jonka he voisivat
antaa hänen vanhemmilleen oli lähettää isä heidän
luokseen. Edellisestä kerrasta oli jo kauan aikaa ja
koska oli joulunaika, paras lahja, jonka he voisivat
saada olisi heidän ainoan poikansa vierailu. Niinpä
hän oli, vaikkakin vastahakoisesti, hyväksynyt
tämän tehtävän ja lähtenyt vanhempiensa luokse.
Siellä ollessaan hän sai kotiväeltä viestin, että
hänen vaimonsa oli ollut auto-onnettomuudessa.
Pieni tyttö oli saanut surmansa. Hänen ruumiinsa
oli tuhoutunut onnettomuuden seurauksena sytty-
neessä tulipalossa.

Se oli tietenkin valtava sokki miehelle. Hän oli
matkalla kotiin ja hänellä oli muutama tunti odotus-
aikaa Salt Lake Cityssä ja hän oli tullut temppeliau-
kiolle yrittäen löytää rauhan. Hän istui pöytäni toi-
sella puolella ja yritin opettaa häntä. Olen harvoin
ollut turhautuneempi, koska en kyennyt saamaan
häneen yhteyttä hänen sokkinsa takia. Puhuin
iankaikkisuudesta, puhuin ylösnousemuksesta,

puhuin tarvitsemastamme uskosta, Herran vahvuu-
desta ja ylläpitävästä vaikutuksesta, eikä mikään
mennyt perille – ei mikään. Aloin tulla epätoivoi-
seksi. Hän istui vaivautuneena ja teki lähtöä. Aloin
rukoilla. Rukoukseni, ja olen toistanut sen niin
monta kertaa samanlaisissa olosuhteissa, oli: ’Herra,
auta minua nyt.’ ’Herra, auta minua nyt.’ Ja syystä,
josta olen varma, ja olette varmaan samaa mieltä,
avasin tämän kirjan – ehkä minun olisi pitänyt
tehdä niin paljon aiemmin ilman innoituksen anta-
maa kannustinta, mutten ollut tehnyt niin – avasin
kohdan, jossa olivat nämä sanat Alman kirjan
yhdennestätoista luvusta:

’Henki ja ruumis yhdistetään jälleen täydellisessä
muodossaan; sekä jäsenet että nivelet palautetaan
oikeaan muotoonsa – –’ (Alma 11:43).

Etsin luvun Alma 40 ja luin vähän enemmän ylös-
nousemuksesta, jossa ’– – edes hiuskarva päästä ei
joudu hukkaan – –’ (Alma 40:23). Ensimmäisen ker-
ran huomasin muurin murtuvan. Kun juttelimme,
huomasin, että se mikä vaivasi häntä eniten oli, että
se kaunis pieni tyttö – minullakin on pieniä tyttöjä;
tiedän miltä isästä voisi tuntua, luullakseni voin
kuvitella sen – asia, joka häiritsi häntä eniten oli,
että hän ei edes voisi nähdä tyttöä enää, että tytön
lyhyen elämän kauneus ja täydellisyys olivat poissa,
että hänellä ei ollut mitään todellista toivoa mistään
muusta. Mutta hän istui ja kuunteli ja tämä yksin-
kertainen terapia toistui. Me luimme sitä Herran
sanana. Hän hyväksyi sen sellaisena. Hän istui
yhdessä niistä pienistä alkovista lähellä ovea ja luki
sitä uudestaan ja uudestaan pitkän aikaa. Kun vein
hänet lentokentälle, lasittunut katse hänen silmis-
sään oli poissa. Hän oli itkenyt, ehkä ensimmäistä
kertaa. Hän oli puhunut ja vaikutti siltä, että häneen
sai yhteyden, ja olimme keskustelleet niistä peri-
aatteista, joista olin aiemmin yrittänyt puhua.

Joitakin kuukausia myöhemmin kuulin hänen
äänensä infopisteen äärestä. En ollut kuullut hänestä
mitään ensimmäisen tapaamisemme jälkeen. Hän
seisoi siinä kahden aika karskin näköisen miehen
kanssa. He osoittautuivat hänen vaimonsa veljiksi,
jotka olivat syntyneet kirkon piirissä. Hänellä oli
Mormonin kirja avattuna kohdasta Alma 11 ja hän
luki heille noita ihania sanoja, todistaen niiden
totuudesta, kertoen heille, että tutkiessaan tätä aika-
kirjaa hän oli huomannut sen olevan Jumalan sanaa.
Hän osti heille kirjan ja lähetti heidät kotiinsa luke-
maan – nuo miehet, jotka olivat syntyneet tämän
uskon piirissä.

Ajattelin silloin ja olen ajatellut monta kertaa sen
jälkeen väittämää, että se joka ei halua lukea ei ole
yhtään paremmassa asemassa kuin se, joka ei osaa.”
(Seeking ”Thick” Things, s. 5–6.)
■ Jeesus ammensi voimaa pyhistä kirjoituksista. Pian
Jeesuksen kasteen jälkeen Henki johdatti Hänet autio-
maahan olemaan Jumalan kanssa (ks. JSR Matt. 4:1).
Kun Jeesus oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja
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neljäkymmentä yötä, Paholainen yritti houkutella
Häntä käyttämään jumalallisia voimiaan sopimatto-
masti ja palvomaan Saatanaa. Lue luokan kanssa
kohta Matt. 4:1–10 ja auta heitä huomaamaan, kuinka
Jeesus käytti pyhiä kirjoituksia vastustaakseen kiu-
sausta.
■ Nefikin ammensi voimaa pyhistä kirjoituksista.
Kohdassa 1. Nefi 17 Herra käski Nefiä rakentamaan
laivan. Hän kirjoitti: ”Kun veljeni näkivät, että minä
aioin rakentaa laivan, he alkoivat nurista minua vas-
taan sanoen: ’Veljemme on hullu’” (jae 17). Nefi tuli
surulliseksi ja hänen veljensä rohkaistuivat siitä ja
yrittivät jatkuvasti suostutella häntä palaamaan
Jerusalemiin. Nefi alkoi kuitenkin lainata heille koh-
tia pyhistä kirjoituksista. Se antoi hänelle voimaa ja
lisäsi vahvuutta vastustaa hänen veljiensä lannista-
via sanoja.

Lisäaineistoa tutkimista varten

■ Pidä rautakaiteesta kiinni videoesitys 7, ”Sanan
voima” (38.10).
■ Pidä rautakaiteesta kiinni videoesitys 1, ”Pidä
rautakaiteesta kiinni” (20.00); Uusi testamentti
todella toimii.
■ Ezra Taft Benson, ”Sanan voima”, Valkeus, 1986,
konferenssiraportti 156. vuosikonferenssista,
s. 81–83; kuinka pyhät kirjoitukset voivat vahvis-
taa meitä pahuutta vastaan ja tuoda Hengen voi-
man elämäämme.

■ Harold B. Lee, ”Etsikää vastaukset pyhistä kirjoi-
tuksista”, Valkeus, joulukuu 1973, s. 487–489; pyhät
kirjoitukset ja se, mitä kirkon presidentit ovat sano-
neet, ovat ne lähteet, joiden puoleen meidän tulisi
kääntyä saadaksemme vastauksia kysymyksiimme.

Opiskeluehdotuksia oppilaille

■ Pyhät kirjoitukset tuovat meidät Kristuksen
luokse. Kun tulemme Hänen luokseen, ymmär-
rämme, että Häneltä ja Hänen sanastaan voimme
saada ratkaisut ongelmiimme. Pohdi kohtaa Alma
7:11–12. Miksi Kristus voi antaa meille ratkaisut
ongelmiimme?
■ Olet opiskellut tässä oppiaiheessa, kuinka Jeesus
käytti pyhiä kirjoituksia vastustaakseen kiusausta.
Koko Hänen maanpäällisen olemassaolonsa ajan
pyhillä kirjoituksilla oli keskeinen rooli niiden aut-
taessa Häntä täyttämään maanpäällistä tarkoitus-
taan. Ne toimivat samoin meidän suhteemme.
Saadaksesi muita esimerkkejä Jeesuksesta käyttä-
mässä pyhiä kirjoituksia lue kohdat Luuk. 4:16–21;
24:13–32; 3. Nefi 23:7–14.
■ Nefi julisti: ”Kuulkaa profeetan sanoja – – ja
soveltakaa ne itseenne” (1. Nefi 19:24). Kuinka
voimme soveltaa pyhiä kirjoituksia itseemme?
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Jeesus Kristus – kaikkien
pyhien kirjoitusten keskipiste

Opetuksen tavoite

Kaikki pyhät kirjoitukset on annettu todistamaan
Kristuksesta ja keskittämään meidän huomiomme
Hänen työhönsä ja tehtäväänsä.

Teemat

1. Pyhien kirjoitusten tutkimisemme tulisi keskittyä
Kristukseen.

2. Pyhät kirjoitukset todistavat Kristuksen tehtä-
västä.

3. Kaikki profeetat todistavat Kristuksesta.
4. Kaikki Jumalalta saatu on merkkinä Kristuksesta.

Opetusideoita

1. Pyhien kirjoitusten tutkimisemme tulisi
keskittyä Kristukseen.

■ Keskustele oppilaiden kanssa siitä, kuinka tär-
keää heidän on keskittää pyhien kirjoitusten tutki-
misensa Jeesukseen Kristukseen. Vaikka pyhissä
kirjoituksissa on monia mielenkiintoisia aiheita
tutkittavaksi, ei ole mitään merkittävämpää kuin
oppia Vapahtajasta ja siitä, mitä Hän tekee ihmis-
kunnan puolesta. Korosta oppilaille, että jos he
haluavat päästä tähän keskipisteeseen, pyhien kir-
joitusten kokoelma on paras lähde, josta voi oppia
Vapahtajasta.

Se, mitä vanhin Howard W. Hunter, silloinen
kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, on sano-
nut, saattaa auttaa luokkaa ymmärtämään tämän
näkökohdan: ”Olen kiitollinen pyhistä kirjoituk-
sista, joiden avulla voi uutteran tutkimisen kautta
tulla paremmin tuntemaan Jeesuksen Kristuksen.
Olen kiitollinen siitä, että Vanhan ja Uuden testa-
mentin lisäksi Herra on Myöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon profeettojen
kautta antanut lisää pyhiä kirjoituksia lisätodistuk-
sina Kristuksesta. Näitä ovat Mormonin Kirja, Opin
ja Liittojen Kirja ja Kallisarvoinen Helmi, ja tiedän
niiden olevan Jumalan sanaa. Ne todistavat siitä,
että Jeesus on Kristus, elävän Jumalan Poika.”
(”Pyhien kirjoitusten lukeminen”, Valkeus, touko-
kuu 1980, s. 105.)
■ Lue kohta Joh. 17:3. Tähdennä, että ihmisen täy-
tyy tuntea Isä ja Poika saadakseen ikuisen elämän.

Kohdassa Joh. 5:39 selitetään, kuinka voimme tuntea
Isän ja Pojan – meidän on tutkittava pyhiä kirjoituk-
sia (ks. myös JSR Luuk. 11:53).

2. Pyhät kirjoitukset todistavat Kristuksen
tehtävästä.

■ Kun oppilaat tutkivat pyhiä kirjoituksia, kehota
heitä tarkkailemaan, mikä on Kristuksen tehtävä
ihmiskuntaa varten. Tähdennä seuraavia Vapah-
tajan tehtävää koskevia seikkoja:

1. Hän perusti Jumalan valtakunnan maan päälle
(ks. Ef. 4:11–16; 3. Nefi 12:1; Mark. 3:13–19).

2. Hän opetti pelastussuunnitelmaa (ks. 3. Nefi
11:31–40; Matt. 4:23–24; Moosia 3:5–6; Ap. t.
10:34–43).

3. Hän teki sovitustyön ihmiskunnan puolesta (ks.
Joh. 3:16–17; Matt. 26–27; 2. Nefi 10:25; Alma 7:11;
UK 3).

4. Hän aloitti työn kuolleiden puolesta (ks. 1. Piet.
3:18–19; 4:6; Moos. 7:38–39; OL 76:73; 138:29–35).

■ Pyydä oppilaita kokoamaan kustakin pyhästä
kirjasta luettelo pyhien kirjoitusten kohdista, joissa
määritellään Jeesuksen Kristuksen tehtävä. Voit
halutessasi jakaa luokan ryhmiin ja pyytää oppi-
laita tutkimaan Pyhien kirjoitusten oppaasta koh-
taa ”Jeesus Kristus”, jotta he oivaltavat Vapahtajan
tehtävän.

3. Kaikki profeetat todistavat Kristuksesta.
■ Piirrä taululle seuraava kuva, keskustelkaa
sitten luokan kanssa ja merkitkää kyseiset viitteet.
Oppilaiden tulisi ymmärtää, että profeetat kaikkina
aikakausina ovat todistaneet Kristuksesta.

■ Pyydä luokan jäseniä ottamaan esille Pyhien kir-
joitusten oppaasta kohta ”Jeesus Kristus”; kiinnitä

Kaikki profeetat todistavat Kristuksesta

MK Jaak. 7:10–11

Ap. t. 3:18

Ap. t. 10:43

KRISTUS

3. Nefi 20:23–24

Hel. 8:13–20

Moosia 
18:13–35

49

Oppiaihe 15



50

heidän huomionsa siihen, että siinä on valtavasti
viitteitä Vapahtajaan. Käy aiheet läpi oppilaiden
kanssa, jotta he voivat nähdä, miten monia puolia
Kristuksen luonteesta ja työstä siinä käsitellään. Se
on yksi osoitus siitä, että kaikkien pyhien kirjoitus-
ten perusteemana on Jeesus Kristus.

4. Kaikki Jumalalta saatu on merkkinä
Kristuksesta.

■ Lukekaa kohdat 2. Nefi 11:4 ja Moos. 6:63 ja kes-
kustelkaa niistä. Auta oppilaita ymmärtämään, että
kaikki asiat todistavat Vapahtajasta.
■ Kehitelläksesi edelleen käsitettä, että kaikki on
merkkinä Kristuksesta, viittaa seuraaviin katego-
rioihin:

1. Mooseksen laki todistaa Kristuksesta.
Mooseksen lain koko tarkoitus – opetuksi-

neen, rituaaleineen ja toimituksineen – oli kiin-
nittää Israelin kansan huomio Kristukseen ja
Hänen sovitustyöhönsä. Tutkiessasi mitä
tahansa puolta Mooseksen laissa sinun tulisi
etsiä opetuksia ja kuvauksia Vapahtajasta. Jos
ymmärrät Vapahtajan elämää ja työtä, voit
ymmärtää paremmin Mooseksen lakia, mikä oli
suunniteltu todistamaan Kristuksesta ja johdat-
tamaan ihmisiä Hänen luokseen. Lue kohdat
Gal. 3:24; MK Jaak. 4:4–6 ja Alma 34:13–15, jotka
opettavat näitä käsitteitä.

2. Evankeliumin toimitukset todistavat Kristuksesta.
Eläinten uhraaminen. Aadamia käskettiin anta-

maan uhreja Herralle ja hänelle kerrottiin, että
se on ”Isän Ainosyntyisen uhrin vertauskuva”
(Moos. 5:7). Tätä käytäntöä jatkettiin liittokansan
piirissä Kristuksen maanpäällisen palvelutehtä-
vän päättymiseen saakka, jonka jälkeen sen tilalle
tuli sakramenttitoimitus. Tutki tämän kirjan
sivulla 51 olevaa pyhien kirjoitusten kohtien
vertailua. Siinä näytetään, että uhritoimitus oli
vertaus Jumalan Pojan uhrista. Merkitse nämä
kohdat omiin pyhiin kirjoituksiisi ja tee rinnak-
kaisviitteet.

Sakramentti. Herra asetti sakramentin viimei-
sellä ateriallaan ja se on jatkuvana muistutuk-
sena pyhille Jeesuksen Kristuksen sovitustyöstä.
Se antaa meille myös mahdollisuuden usein
uudistaa tekemämme liiton seurata Hänen esi-
merkkiään ja pitää Hänen käskynsä. Se viittaa
menneeseen aikaan, sovitustyöhön, kun taas
muinoin uhritoimitus viittasi tulevaan sovitus-
työhön.

Lue ja merkitse kohdat 1. Kor. 11:23–29 ja
3. Nefi 18:1–11 ja tee rinnakkaisviitteet.

Kaste. Tutki kohdassa Room. 6:3–11 olevaa
Paavalin pohdintaa Vapahtajan hautaamisen ja
ylösnousemuksen sekä pyhien kasteessa tekemän
liiton välisestä suhteesta.

3. Henkilöt ja paikat todistavat Kristuksesta.
Melkisedek, Salemin kuningas. Nimen

Melkisedek merkitys on ”vanhurskauden kunin-
gas” tai ”kuninkaani on vanhurskas”. Paavali
viittasi Melkisedekiin ”vanhurskauden kunin-
kaana” ja ”rauhan kuninkaana” (Hepr. 7:1–2).
Melkisedekistä tuli suuri, koska hän seurasi
Jehovaa – Kristusta ennen maanpäällistä palve-
lutyötä. Jeesus Kristus on suuri vanhurskauden
ja rauhan kuningas (ks. Jer. 23:5–6; Jes. 9:5–6),
jonka ”symboli” Melkisedek oli.

Joosef, joka myytiin Egyptiin ja joka pelasti myö-
hemmin Israelin. Joosefin ja Kristuksen välillä on
lukuisia yhtäläisyyksiä; täten Joosefin elämä oli
monin tavoin ”symbolina” tai enteenä Vapahtajan
elämästä ja palvelutehtävästä. Seuraavassa on joi-
takin monista yhtäläisyyksistä:
a. Joosefin isä rakasti häntä ”enemmän kuin

muita poikiaan” (1. Moos. 37:3). Jeesus on Isän
rakas Poika (ks. Matt. 3:17).

b. Sekä Joosef että Jeesus joutuivat veljiensä pet-
tämiksi, ja heidät myytiin (ks. 1. Moos.
37:26–27; Matt. 26:14–16).

c. Potifarin vaimo syytti Joosefia väärin perustein
(ks. 1. Moos. 39:13–18), ja Jeesusta syytettiin
väärin perustein Suuren neuvoston edessä (ks.
Matt. 26:57–66).

d. Kumpikin oli Israelin vapahtaja. Joosef pelasti
isänsä perheen nälkiintymiseltä ja kuolemalta
antamalla heille leipää (ks. 1. Moos. 45:4–7 ).
Jeesus, joka on ”elämän leipä” (Joh. 6:35), antoi
itsensä pelastaakseen Israelin hengelliseltä
kuolemalta.

e. Joosefin veljet lankesivat maahan hänen edes-
sään toteuttaen hänen profeetallisen unensa
(ks. 1. Moos. 37:5–8; 43:26). Lopulta kaikki tule-
vat polvistumaan Kristuksen edessä ja tunnus-
tamaan Hänen kuninkuutensa (OL 76:110).
Joosua johdatti Israelin luvattuun maahan. On

merkille pantavaa, että Joosua, ei Mooses, johdatti
Israelin luvattuun maahan. Nimet Joosua ja Jeesus
ovat saman nimen eri muotoja. Aivan kuin Joosua
(Jeesus) johdatti israelilaiset luvattuun maahansa,
samalla tavoin Jeesus tuo uskollisen Israelin ian-
kaikkisen luvatun perintönsä luo.

Israelin kuningas Daavid. Nimi Daavid tarkoittaa
”rakastettu”. Vanhan testamentin aikoina Daavid
oli Israelin kuningas sen kukoistuskaudella. Hänen
hallituskautensa enteili Jeesuksen, Isän rakkaan
Pojan (ks. JS–H 17) hallituskautta. Jeesus saapuu
jälleen ja, aivan kuin toinen ”Daavid”, hallitsee
Israelin valtaistuimella ikuisesti (ks. Hes. 37:24–25;
Jes. 9:5–6).

Jeesus Kristus SakramenttiPääsiäinen



51

Uhritoimitus

3. Moos. 1

Moos. 5

2. Moos. 12

2. Moos. 12

Luuk. 1

Hepr. 4

OL 93

OL 38:4

Matt. 26

Joh. 19

Luuk. 22

Moosia 3

Jeesus Kristus

3. Moos. 1



Betlehem. Nimi Betlehem merkitsee ”leipähuone
tai leivän talo”. Muinaisen profetian täyttymyk-
senä Jeesus, joka on ”elämän leipä” (Joh. 6:35, 48),
syntyi Betlehemissä (ks. Miika 5:2; Matt. 2:4–6;
Luuk. 2:15–16).

4. Pyhissä kirjoituksissa mainitut esineet todistavat
Kristuksesta.

Liahona. Mormonin kirja opettaa, että aivan
kuten Liahona johdatti Lehin joukkoineen luvat-
tuun maahan, samalla tavoin Kristuksen sana joh-
dattaa Herran lapset taivaan valtakuntaan. Lue
Alman selitys Liahonan symbolismista kohdasta
Alma 37:38–46.

5. Luonnonilmiöt todistavat Kristuksesta.
Valo ja pimeys. Kun Jeesus, joka on ”maailman

valo” (Joh. 8:12), tuli maailmaan, Hänen synty-
mänsä merkkinä Amerikassa oli päivä, yö ja
päivä ilman pimeyttä (ks. 3. Nefi 1:15, 19). Kun
”maailman valo” kuoli, sekä Jerusalemissa että
Amerikassa vallitsi synkkä pimeys (ks. Matt.
27:45; 3. Nefi 8:19–23).

Herra mahdollisti veden tulon kalliosta. Kun israe-
lilaiset kulkivat autiomaassa Egyptistä paettuaan,
he tarvitsivat vettä. Mooses löi kallioon, ja siitä
tuli vettä, joka pelasti heidät kuolemasta janoon.
Tuo fyysinen tapahtuma muistutti hengellistä
todellisuutta, ja se todistaa Herran pelastavasta
voimasta. Käy läpi alla olevan yhtäläisyyksiä
osoittavan luettelon pyhien kirjoitusten kohdat.

Lisäaineistoa tutkimista varten

■ Dallin H. Oaks, ”’Mitä arvelette Kristuksesta?’”,
Valkeus, tammikuu 1989, s. 56–58; vastaa otsikon
kysymykseen, ks. kohta Matt. 22:42.
■ Ezra Taft Benson, ”Think on Christ”, Ensign,
maaliskuu 1989, s. 2–4; kuinka ajatukset vaikuttavat
luonteeseemme ja kuinka Herralle osoitettu kysy-
mys: ”Mitä haluat minun tekevän?” voi vaikuttaa
elämäämme.
■ Ezra Taft Benson, ”’Tulkaa Kristuksen tykö ja
tulkaa täydellisiksi hänessä’”, Valkeus, heinäkuu
1988, s. 76–77; kirkko voi kokonaisuudessaan tulla
Kristuksen luokse.
■ Dallin H. Oaks, ”’Maailman valkeus ja elämä’”,
Valkeus, tammikuu 1988, s. 59–61; Jeesus Kristus on
sekä maailman ”valkeus” että ”elämä”.
■ Lenet Hadley Read, ”All Things Testify of
Him: Understanding Symbolism in the Scriptures”,
Ensign, tammikuu 1981, s. 4–7; pyhissä kirjoituksissa
on useita symboleja, jotka todistavat Jeesuksesta
Kristuksesta.

Opiskeluehdotuksia oppilaille

Seuraavat harjoitustehtävät voi antaa oppilaille läk-
synä tai niitä voidaan tutkia luokassa.
■ Selitä, kuinka kukin seuraavista asioista pyhissä
kirjoituksissa todistaa Kristuksesta ja Hänen työstään
tai kuinka ne edustavat Häntä. Suluissa olevat koh-
dat auttavat ymmärtämään ohessa olevien pyhien
kirjoitusten kohtien profeetallista sanomaa.

1. Sakramentti – ks. Matt. 26:26; 3. Nefi 18:1–11
(Moroni 6:6)

2. Manna – ks. 2. Moos. 16:4, 14–15, 31, 35 (Joh.
6:30–35)

3. Viiniköynnös – ks. Joh. 15:1–8
4. Joona ja valas – ks. Joona 1:11–2:1 (Matt. 12:40;

OL 20:23)
5. Aadam – ks. 1. Kor. 15:45 (Moos. 1:34; 1. Kor.

15:20, 47)
6. Ylipapit – ks. Hepr. 5:1–3 (Hepr. 4:14; 9:23–28)
7. Karitsa – ks. 2. Moos. 12:3–7 (Jes. 53:7; Joh. 1:36;

1. Piet. 1:19–20; Ilm. 13:8)
■ Yksi Vanhan testamentin suurimpia Vapahtajaan
viittaavia vertauksia on kertomus Abrahamista
uhraamassa uhrina poikansa Iisakin (ks. MK Jaak.
4:5). Käy läpi kohta 1. Moos. 22:1–14 ja nimeä seu-
raavassa luettelossa lueteltujen Abrahamia ja Iisakia
koskevien tapahtumien sekä Kristuksen elämän
tapahtumien välinen vastaavuus.

Fyysiset
tapahtumat
Mooseksen aikana
1. Israel vaelsi Sinin

autiomaassa (ks.
2. Moos. 17:1).

2. He tarvitsivat vettä
pysyäkseen hen-
gissä (ks. 2. Moos.
17:1–3).

3. Mooses löi kal-
lioon, mistä tuli
vettä, ja pelasti hei-
dät kuolemalta (ks.
2. Moos. 17:5–6;
1. Nefi 17:29).

Jeesuksen
Kristuksen
tarjoama pelastus
1. Ihmiskunta vaeltaa

synnin maailmassa
(ks. OL 84:49).

2. Ihmiskunta tarvit-
see Kristuksen
”elämän vettä”,
joka johdattaa ikui-
seen elämään (ks.
Joh. 4:14).

3. Herra on se ”kal-
lio”, jonka päälle
kaikki on rakennet-
tava (ks. Hel. 5:12).
Hänet lyötiin maa-
han Getsemanessa
ja Golgatalla, mikä
pelasti meidät hen-
gelliseltä kuole-
malta (ks. Jes.
53:4–5; Matt. 26:31).
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(Vastaukset)

A. Jeesuksesta vuoti verta.
B. Kristus kantoi ristiään.
C. Kristuksen uhri tapahtui Jerusalemissa.
D. Jeesus on Jumalan ainosyntyinen Poika.
E. Jumala rakasti maailmaa ja oli valmis uhraamaan

Poikansa.
F. Kristus oli aulis tekemään Isän tahdon.

Jeesus
Kristus
ks. Joh. 19:34; 
Luuk. 22:44

ks. Joh. 19:17

ks. Mark. 15:22

ks. Joh. 3:16

ks. Joh. 3:16

ks. Luuk. 22:42

Abraham ja Iisak
A. Tarkoituksena oli vuo-

dattaa Iisakin verta (ks.
1. Moos. 22:10).

B. Iisak kantoi polttouhri-
puut (ks. 1. Moos. 22:6).

C. Uhraus tapahtui Morian
maassa eli Jerusalemissa
(ks. 1. Moos. 22:2;
2. Aik. 3:1).

D. Iisak oli Abrahamin
ainoa poika liiton
mukaan (ks. 1. Moos.
22:2).

E. Abraham rakasti Jumalaa
ja oli valmis uhraamaan
poikansa (ks. 1. Moos.
22:12).

F. Iisak ei vastustellut;
hän oli aulis uhri (ks.
1. Moos. 22:9).
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Esimerkkejä pyhissä kirjoituksissa
käytetyistä symboleista

Pyhissä kirjoituksissa on runsaasti symboleja.
Kuten luvussa 11 on mainittu, avain siihen, mitä
jokin asia voisi symboloida, on kyseisen asian luon-
nollinen tarkoitus tai tila. Muista myös, että jokin
asia voi symboloida yhtä asiaa yhdessä asiayhtey-
dessä ja jotakin muuta toisessa asiayhteydessä.

Seuraavana on useita esimerkkejä pyhissä kirjoi-
tuksissa käytetyistä symboleista eri kategorioihin
jaoteltuina. Symboleina käytetyt asiat on laitettu nii-
den asioiden yhteyteen, joita ne symboloivat. Sen jäl-
keen seuraa lainauksia pyhistä kirjoituksista kunkin
symbolin käytön valaisemiseksi. Lue jokainen kohta
ymmärtääksesi ne oikeassa asiayhteydessään.

Eläimet

■ Hevonen. Sota, valloitus.
”Hän tuhoaa sotavaunut Efraimista ja hevoset

Jerusalemista, sotajouset hän lyö rikki. Hän julistaa
kansoille rauhaa.” (Sak. 9:10.)

”Ja siinä samassa näin valkoisen hevosen, ja sillä,
joka istui hevosen selässä, oli jousi. Hänelle annettiin
seppele, ja seppelöitynä voittajana hän lähti uusia
voittoja kohti.

– – Nyt tuli esiin toinen, tulipunainen hevonen.
Sille, joka istui hevosen selässä, annettiin valta riis-
tää rauha maan päältä ja panna ihmiset tappamaan
toisiaan. Hänelle annettiin iso miekka.

– – Siinä samassa näin tuhkanharmaan hevosen.
Se, joka istui hevosen selässä, oli nimeltään Kuolema,
ja sen jäljessä tuli Tuonela. Ratsastajille annettiin valta
neljänteen osaan maata, ne saivat tappaa miekalla,
nälällä ja rutolla ja jättää loput villipetojen kynsiin.”
(Ilm. 6:2, 4, 8.)

”Minä näin taivaan avoinna: näin valkoisen hevo-
sen ja sen selässä miehen. Hän on uskollinen ja totuu-
dellinen, hän tuomitsee ja taistelee vanhurskaasti.”
(Ilm. 19:11.)
■ Härät. Työ, palvelu, vakavuus, kestävyys.

”Sanotaanhan kirjoituksissa: ’Älä sido puivan
härän suuta’ ja ’Työmies on palkkansa ansainnut’”
(1. Tim. 5:18).

”Hiram valoi myös pyöreän altaan, jota kutsuttiin
mereksi.

– – Allas oli kahdentoista härkäpatsaan varassa.
Kolme härkää katsoi pohjoiseen, kolme länteen,
kolme etelään ja kolme itään päin. Niiden takaruu-
miit olivat vastakkain, ja allas oli niiden päällä.”
(1. Kun. 7:23, 25.)

”Heinää säästää, joka ei härkiä pidä, mutta vahvat
juhdat takaavat runsaan sadon” (Sananl. 14:4).
■ Karitsa. Alistuvuus.

”Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen, ei hän suu-
tansa avannut. Kuin karitsa, jota teuraaksi viedään,
niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä,
ei hänkään suutansa avannut.” (Jes. 53:7.)

”Ja nyt, minä tahdon kysyä teiltä, rakkaat veljeni:
Millä tavoin Jumalan Karitsa täytti kaiken vanhurs-
kauden, kun hänet kastettiin vedellä?

– – hän nöyrtyy Isän edessä lihan mukaisesti ja
todistaa Isälle, että hän on kuuliainen hänelle pitä-
mällä hänen käskynsä.” (2. Nefi 31:6–7.)

Esineet

■ Alttari. Jumalanpalvelus, uhraaminen, liitot tai
Jumalan huone, jossa tehdään liittoja.

”Sinä päivänä Herralla on oleva alttari keskellä
Egyptin maata ja pyhä kivi sen rajalla” (Jes. 19:19).

”Jos siis olet viemässä uhrilahjaasi alttarille ja
siinä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan,

niin jätä lahjasi alttarin eteen ja käy ensin sopi-
massa veljesi kanssa. Mene sitten vasta antamaan
lahjasi.” (Matt. 5:23–24.)

”Kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin alttarin
alla niiden sielut, jotka oli tapettu Jumalan sanan ja
oman todistuksensa tähden” (Ilm. 6:9).

Ks. myös Alma 17:4; Ps. 118:27; Jes. 56:7; 60:7; Ilm.
8:3; OL 135:7.
■ Kruunu, seppele, otsaripa. Herruus, korotus.

”Jojada toi kuninkaan pojan esiin, asetti hänen
päähänsä otsarivan ja antoi hänelle lain kirjan. Hänet
julistettiin kuninkaaksi.” (2. Kun. 11:12.)

”Ja ne, jotka ottavat sen vastaan uskossa ja tekevät
vanhurskauden tekoja, saavat iankaikkisen elämän
kruunun” (OL 20:14).

”Silloin hänet kruunataan kirkkautensa kruunulla
ja hän istuu voimansa valtaistuimelle hallitsemaan
aina ja ikuisesti” (OL 76:108).

Ks. myös 1. Kor. 9:25; Jaak. 1:12; 1. Piet. 5:4; Ilm.
2:10; 4:4; OL 29:12–13; 66:12; 81:6.

Luonnosta löytyviä asioita

■ Kallio. Lujuus, kiinteys – ja täten Kristuksen
ilmoitus ja Hänen evankeliuminsa.

”Tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät
tuonelan portit voita.” (Matt. 16:18.)

Liite
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”Minä olen Messias, Siionin Kuningas, Taivaan
Kallio” (Moos. 7:53).

”– – ja joivat samaa hengellistä juomaa. Hehän
joivat siitä hengellisestä kalliosta, joka kulki heidän
mukanaan; tämä kallio oli Kristus.” (1. Kor. 10:4.)

”– – minun kalliolleni, joka on minun evankeliu-
mini” (OL 11:24).

Ks. myös 1. Sam. 2:2; Ps. 31:2–3; Matt. 7:24–25;
Luuk. 6:48; 2. Nefi 28:28; MK Jaak. 7:25; Hel. 5:12;
3. Nefi 11:39–40; 18:12–13; OL 6:34; 10:69.
■ Vesi. Puhdistaminen, puhdistautuminen, evanke-
liumin sanoman symboli.

”Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä,
niin että te puhdistutte” (Hes. 36:25).

”– – pyhittääkseen sen. Hän pesi sen puhtaaksi
vedellä ja sanalla.” (Ef. 5:26.)

”Mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää
koskaan ole janoissaan” (Joh. 4:14).

Ks. myös Joh. 7:37; 4. Moos. 8:7; 19:19–20;
3. Moos. 15:13.

Metallit

■ Kulta. Kunnia, suuri arvo.
”Kaksikymmentäneljä vanhinta, joilla oli yllään

valkeat vaatteet ja päässään kultaseppele” (Ilm. 4:4).
”Sinä annoit hänelle onnen ja siunauksen, painoit

hänen päähänsä kultaisen kruunun” (Ps. 21:3).
”Pyhän kaupungin, Jerusalemin – – muuri oli

rakennettu jaspiskivestä, ja kaupunki oli kimmeltä-
vää, lasinkirkasta kultaa.

Porttitorneina oli kaksitoista helmeä – kukin
kahdestatoista tornista oli tehty yhdestä helmestä.
Kaupungin valtakatu oli kultaa, puhdasta kuin
läpinäkyvä lasi.” (Ilm. 21:10, 18, 21.)

Ks. myös OL 110:2; 137:4.
■ Pronssi – kiillotettu tai jalostettu. Kunnia.

”Ja ne välkehtivät kuin kiiltävä pronssi” (Hes. 1:7).
”Hänen ruumiinsa säihkyi kuin krysoliitti, hänen

kasvonsa välkehtivät kuin salama, hänen silmänsä
olivat kuin tulisoihdut, hänen käsivartensa ja jal-
kansa kuin kiiltävä pronssi” (Dan. 10:6).

”Hänen jalkansa välkehtivät kuin sulatusuunissa
hehkuva pronssi” (Ilm. 1:15).
■ Pronssi, vaski. Vahvuus, kestävyys.

”Luut ovat kuin pronssiputket, selkäranka on
kuin rautaa” (Job 40:18).

”Ryhdy puimaan, tytär Siion, sanoo Herra. Minä
teen sinut voimakkaaksi, annan sinulle rautaiset sar-
vet ja vaskiset sorkat.” (Miika 4:13.)

Numerot

■ Seitsemän. Kokonainen tai täydellinen, täyteys.
”Jos te yhä vain niskoittelette ettekä suostu kuule-

maan minua, minä kuritan teitä vielä seitsemän ker-
taa ankarammin syntienne tähden” (3. Moos. 26:21).

”Vaikka hän seitsemästi päivässä rikkoisi sinua
vastaan ja seitsemästi tulisi sanomaan sinulle: ’Minä
kadun’, anna hänelle anteeksi” (Luuk. 17:4).

Ks. myös 3. Moos. 4:17; Joos. 6:4; 2. Kun. 5:14;
Luuk. 11:26; Ilm. 15:1.

Paikat

■ Babylon. Synti, maailmallisuus.
”Kaikki ylpeät ja ne, jotka tekevät sitä, mikä on

jumalatonta, ovat kuin oljenkorsia; ja minä poltan
heidät, sillä minä olen Herra Sebaot, enkä minä
säästä ketään, joka jää Babyloniin” (OL 64:24).

”He eivät etsi Herraa vakiinnuttaakseen hänen
vanhurskauttaan, vaan jokainen kulkee omaa tie-
tänsä ja oman jumalansa kuvan perässä, jonka kuva
on maailman kaltainen ja jonka olemus on epäjuma-
lan olemus, joka vanhenee ja tuhoutuu Babylonissa,
tosiaankin suuressa Babylonissa, joka on kukistuva”
(OL 1:16).

”Lähtekää kansakuntien keskuudesta, nimittäin
Babylonista, jumalattomuuden keskeltä, mikä on
hengellinen Babylon” (OL 133:14).

(Ks. myös Jes. 48:20; Sak. 2:11; Ilm. 14:8; 16:19;
17:5; 18:2; OL 35:11; 86:3.)

Ruoka

■ Leipä. Keino pitää yllä elämää (fyysinen tai hen-
gellinen).

”Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut tai-
vaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti”
(Joh. 6:51).

”Niin, hän sanoo: Tulkaa minun luokseni, niin te
saatte nauttia elämän puun hedelmää; niin te saatte
vapaasti syödä ja juoda elämän leipää ja vettä”
(Alma 5:34).
■ Suola. Rehtiys, kestävyys tai pilaantumattomuus.

”Tämä sinulle ja sinun jälkeläisillesi annettu
lupaus on yhtä sitova kuin Herran edessä suolalla
vahvistettu sopimus” (4. Moos. 18:19).

”Mausta suolalla jokainen ruokauhrilahjasi. Älä
jätä suolaa pois, sillä suola on Jumalan liiton merkki.
Uhraa siis suolaa kaikkien uhrilahjojesi mukana.”
(3. Moos. 2:13.)

”Te olette maan suola” (Matt. 5:13).
Ks. myös OL 101:39–40; 3. Nefi 12:13.”

Ruumiinosat

■ Käsivarsi. Voima, vahvuus, kyky.
”Herraa teidän tulee palvella, häntä, joka suurella

voimallaan ja väkevällä kädellään toi teidät pois
Egyptin maasta. Kumartakaa häntä ja uhratkaa
hänelle.” (2. Kun. 17:36.)

”Käsivartesi on voimaa täynnä, kätesi on voittoisa
ja väkevä” (Ps. 89:14).
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”Minä en pane turvaani lihan käsivarteen. – –
kirottu on se, joka panee turvansa ihmiseen tai tekee
lihan käsivarreksensa.” (2. Nefi 4:34.)
■ Polvi (notkistuva). Nöyryys.

”Minun edessäni on notkistuva jokainen polvi”
(Jes. 45:23).

”Onhan kirjoitettu: – Niin totta kuin elän, sanoo
Herra, jokainen polvi on notkistuva minun edessäni
ja jokainen kieli on ylistävä Jumalaa” (Room. 14:11).
■ Pää. Hallintovalta tai johtamisen valtuus.

”Teidän tulee kuitenkin tietää, että jokaisen mie-
hen pää on Kristus, naisen pää on mies ja Kristuksen
pää on Jumala” (1. Kor. 11:3).

”Hän [Kristus] on myös ruumiin pää, ja ruumis
on seurakunta (Kol. 1:18).

Teot

■ Kumartaminen, kumartuminen, polvistuminen,
maahan heittäytyminen. Nöyryys.

”Mies lankesi polvilleen, kumarsi maahan asti
kiittäen Herraa” (1. Moos. 24:26).

”He vastasivat: ’Isällemme, sinun palvelijallesi,
kuuluu hyvää. Hän on edelleenkin elossa.’ Ja he
polvistuivat ja heittäytyivät kasvoilleen.” (1. Moos.
43:28.)

Ks. myös 1. Moos. 24:48; 2. Moos. 4:31; 12:27; 34:8;
1. Aik. 29:20; 2. Aik. 20:18; 29:30; Neh. 8:6.
■ Omien vaatteiden repäiseminen. Syvä suru,
ahdistus, katumus.

”Ja Jaakob repäisi viittansa, puki säkkivaatteen
vyötäisilleen ja suri poikaansa pitkän aikaa”
(1. Moos. 37:34).

”Saatuaan tietää, mitä oli tapahtunut, Mordokai
repäisi vaatteensa, pukeutui säkkikankaaseen,
sirotteli multaa hiuksiinsa ja lähti kulkemaan pitkin
kaupunkia ääneen huutaen ja katkerasti valittaen”
(Est. 4:1).

Ks. myös 1. Moos. 37:29; Tuom. 11:35; 2. Sam.
3:31; 13:19.

Toimitukset

■ Kaste. Hautaaminen ja ylösnousemus, syntymä.
”Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja

haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin
alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän
kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista.

Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät
yhteen hänen kanssaan, me myös nousemme kuol-
leista niin kuin hän.

Tiedämme, että vanha minämme on yhdessä
hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta tämä syntinen
ruumis menettäisi valtansa emmekä enää olisi syn-
nin orjia.” (Room. 6:4–6.)

”Kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudat-
tiin ja herätettiin eloon, kun uskoitte Jumalaan, joka
voimallaan herätti Kristuksen kuolleista” (Kol. 2:12).

Ks. myös OL 128:12–13.
■ Öljyllä voitelu. Siunata, pyhittää, täyttää Pyhällä
Hengellä ja sen voimilla.

”Pue Aaron ja hänen poikansa näihin vaatteisiin,
voitele heidät pyhällä öljyllä, vihi heidät virkaansa ja
pyhitä heidät, että he voivat pappeina palvella
minua” (2. Moos. 28:41).

”Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luok-
seen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot
hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen
puolestaan,

ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sai-
raan. Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on teh-
nyt syntiä, hän saa sen anteeksi.” (Jaak. 5:14–15.)

Ks. myös 2. Moos. 30:30; 40:9–11; 1. Sam. 9:16;
16:13; Ps. 23:5.

Vaatteet

■ Alastomuus. Syyllisyys, häpeä, epäpuhtaus.
”Ja niin meillä on oleva täydellinen tieto kaikesta

syyllisyydestämme ja epäpuhtaudestamme ja alasto-
muudestamme; ja vanhurskailla on oleva täydelli-
nen tieto ilostaan ja vanhurskaudestaan, ja he ovat
puetut puhtauteen, niin, nimittäin vanhurskauden
viittaan” (2. Nefi 9:14).

”Herra oli puhunut Jesajalle, Amosin pojalle, ja
kehottanut: ’Mene ja riisu pois säkkivaatteesi ja jalki-
neesi.’ Jesaja oli tehnyt kuten Herra käski ja kulkenut
vaatteetta ja paljain jaloin.

– – Nyt Herra sanoi: ’Niin kuin palvelijani Jesaja
on kolme vuotta kulkenut vaatteetta ja paljain jaloin,
enteenä ja merkkinä Egyptille ja Nubialle,

niin kuljettaa Assyrian kuningas sotavankeja
Egyptistä ja pakkosiirtolaisia Nubiasta, nuoria ja
vanhoja, alastomina, jalat ja pakarat paljaina. Egypti
ilki alasti!’” (Jes. 20:1–4.)
■ Viitta. Vanhurskaus.

”Minä pukeuduin vanhurskauteen, oikeuden-
tunto oli viittani ja päähineeni” (Job 29:14).

”Hän kietoo minut vanhurskauden viittaan” (Jes.
61:10).

”Vanhurskailla on oleva täydellinen tieto ilos-
taan ja vanhurskaudestaan, ja he ovat puetut puh-
tauteen, niin, nimittäin vanhurskauden viittaan”
(2. Nefi 9:14).
■ Vyö. Voima. Vyötettynä oleminen viittaa kykyyn
toimia tai ylläpitää.

”Vanhurskaus on hänellä varustuksena ja uskolli-
suus vyönä hänen uumillaan” (Jes. 11:5).

”Ja hänen ylleen minä puen sinun pukusi, hänen
vyötäisilleen sidon sinun vyösi (Jes. 22:21).



”Sinä vyötät minut voimalla sotaan, sinä painat
vastustajani minun alleni” (2. Sam. 22:40, vuoden
1933 raamatunsuomennos).

Ks. myös 1. Sam. 2:4 (vuoden 1933 raamatun-
suomennos); Ps. 18:33, 40 (jälkimmäinen jae vuoden
1933 raamatunsuomennos); 65:6–7 (vuoden 1933
raamatunsuomennos); 93:1.

Värit

■ Punainen. Sota, kuolema, kärsimys.
”Sankarien kilvet hohtavat punaisina” (Nah. 2:4).
”Nyt tuli esiin toinen, tulipunainen hevonen.

Sille, joka istui hevosen selässä, annettiin valta riis-
tää rauha maan päältä ja panna ihmiset tappamaan
toisiaan.” (Ilm. 6:4.)
■ Punainen. Synti, sovitus.

”Vaikka teidän syntinne ovat purppuranpunaiset,
ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa” (Jes. 1:18).

”Ja Herran asu on punainen” (OL 133:48; ks.
Jes. 63:2).
■ Valkoinen. Puhtaus, vanhurskaus.

”Hänen pukunsa oli valkea kuin lumi” (Dan. 7:9).
”He ovat vanhurskaita ikuisesti; – – heidän vaat-

teensa valkaistaan hänen veressään” (1. Nefi 12:10).
Ks. myös Ilm. 3:4–5; Morm. 9:6.

■ Vihreä. Elämä, hyvinvointi.
”Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään

puutu.
Hän vie minut vihreille niityille.” (Ps. 23:1–2.)
”Siunattu on se mies, joka luottaa Herraan ja

panee turvansa häneen!
Hän on kuin puron partaalle istutettu puu, joka

kurottaa juurensa veteen. Ei se pelkää helteen tuloa,
sen lehvät pysyvät aina vihreinä. Vaikka tulee kuiva
vuosi, ei sillä ole mitään hätää, silloinkin se kantaa
hedelmää.” (Jer. 17:7–8.)
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