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puoleen ja lasten sydämet isien 
puoleen. Silloin en tuomitse maata 
perikatoon, kun tulen.” 5

Palautuksen sarastaessa Moroni täh-
densi uudelleen tätä sanomaa ensim-
mäisissä ohjeissaan nuorelle Joseph 
Smithille vuonna 1823.6

Kristityt ja juutalaiset kaikkialla 
maailmassa hyväksyvät Vanhan testa-
mentin kertomuksen Eliasta.7 Hän oli 
viimeinen profeetta, jolla oli Melki-
sedekin pappeuden sinetöimisvoima 
ennen Jeesuksen Kristuksen aikaa.8

Elia palautti avaimet
Elian paluu tapahtui Kirtlandin 

temppelissä 3. huhtikuuta 1836. Hän 
julisti täyttävänsä Malakian lupauksen. 
Hän antoi pappeuden avaimet perhei-
den sinetöimiseksi tällä taloudenhoi-
tokaudella.9 Elian tehtävää auttaa se, 
mitä joskus kutsutaan Elian hengeksi, 
joka – kuten vanhin Russell M. Nelson 
on opettanut – on ”Pyhän Hengen 
ilmoitus, joka todistaa perheen juma-
lallisesta luonteesta” 10.

Vapahtaja puhui painokkaasti 
kasteen välttämättömyydestä. Hän 
opetti: ”Jos ihminen ei synny vedestä 
ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan val-
takuntaan.” 11 Vapahtaja itse kastettiin, 
jotta Hän antaisi esimerkin. Entä ne 
kuolleet, joita ei ole kastettu?

Temppeli-  ja sukututkimustyötä  
koskeva oppi

Lokakuun 11. päivänä 1840 Nau-
voossa Vilate Kimball kirjoitti kirjeen 
aviomiehelleen vanhin Heber C. 
Kimballille, joka oli yhdessä mui-
den kahdentoista koorumin jäsenten 
kanssa palvelemassa lähetystyössä 
Isossa- Britanniassa. Lokakuun yleis-
konferenssi oli pidetty muutamaa 
päivää aikaisemmin.

Lainaan osia Vilaten omasta 
kirjeestä: ”Meillä oli suurin ja mielen-
kiintoisin konferenssi, mitä kirkon 

Kuvaillessaan Vapahtajan toista 
tulemista Vanhan testamentin vii-
meisessä luvussa Malakia käyttää 
ilmeikkäästi tätä vertausta. Puhues-
saan ylpeistä ja jumalattomista hän 
huomauttaa, että heidät poltetaan 
kuin oljenkorret ”eikä niistä jää jäljelle 
juurta eikä vartta” 4. Malakia päättää 
tämän luvun Herran rohkaisevaan 
lupaukseen:

”Kuulkaa! Ennen kuin tulee Herran 
päivä, suuri ja pelottava, minä lähetän 
teille profeetta Elian.

Hän kääntää isien sydämet lasten 

Vanhin Quentin L. Cook
kahdentoista apostolin koorumista

Juuri ennen kuin kiistelty kirjailija 
William Saroyan kuoli syöpään 
vuonna 1981, hän sanoi lehdis-

tölle: ”Jokaisen on kuoltava, mutta 
uskoin aina, että minun tapauksessani 
tehtäisiin poikkeus. Entä nyt?” 1

”Entä nyt?” - kysymys kuoleman 
kohdatessa tässä elämässä ja ”entä 
nyt?” - pohdinta elämästä kuoleman jäl-
keen ovat niitä sielun ydinkysymyksiä, 
joihin Jeesuksen Kristuksen palautettu 
evankeliumi vastaa hyvin kauniisti 
Isän onnensuunnitelmassa.

Tässä elämässä me nauramme, 
me itkemme, me teemme työtä, me 
leikimme, me elämme, ja sitten me 
kuolemme. Job esittää ytimekkään 
kysymyksen: ”Voiko ihminen herätä 
eloon, kun hän on kuollut?” 2 Vapah-
tajan sovitusuhrin ansiosta vastaus on 
raikuva ”kyllä”. Osa Jobin monipuoli-
sesta esipuheesta tähän kysymykseen 
on kiinnostava: ”Ihminen, naisesta 
syntynyt, elää vähän aikaa – –. Kuin 
kukka hän avautuu ja kuihtuu – –. 
Vaikka puu kaadetaan, sillä on yhä 
toivoa: sen kanto työntää versoja, nii-
den kasvu ei lopu – – [vaan työntää] 
vesaa.” 3

Isämme suunnitelma koskee per-
heitä. Useissa koskettavimmista pyhien 
kirjoitustemme kohdista käytetään ver-
tauksena puuta ja sen juuria ja oksia.

Juuria ja oksia
Sukututkimus-  ja temppelityön jouduttaminen meidän 
aikanamme on keskeistä perheiden pelastukselle ja 
korotukselle.
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perustamisen jälkeen on koskaan 
pidetty. – – Presidentti [ Joseph] Smith 
on avannut uuden ja loistavan aiheen. 
– – Se on kaste kuolleiden puolesta. 
Paavali puhuu siitä Ensimmäisessä kir-
jeessä korinttilaisille, luvun 15 jakeessa 
29. Joseph on saanut ilmoituksen 
kautta siitä täydellisemmän selityk-
sen. Hän sanoo, että tämän kirkon 
[jäsenillä] on oikeus tulla kastetuiksi 
kaikkien niiden sukulaistensa puo-
lesta, jotka ovat kuolleet ennen kuin 
tämä evankeliumi tuli julki. – – Kun 
teemme niin, me toimimme heidän 
edustajinaan ja annamme heille oikeu-
den tulla esiin ensimmäisessä ylös-
nousemuksessa. Hän sanoo, että heille 
saarnataan evankeliumia vankilassa.”

Vilate lisäsi: ”Minä haluan mennä 
kasteelle äitini puolesta. – – Eikö tämä 
olekin suurenmoinen oppi?” 12

Tämä perheiden yhdistämistä 
koskeva välttämätön oppi tuli esiin 
rivi rivin päälle ja opetus opetuksen 
päälle. Sijaistoimitukset ovat keskei-
sellä sijalla iankaikkisten perheiden 
liittämisessä yhteen ja yhdistävät juuret 
oksiin.

Sukututkimus-  ja temppelityöhön 
kuuluva perhettä koskeva oppi on sel-
keä. Ensimmäisissä ilmoituksena saa-
duissa ohjeissa Herra puhui ”kasteesta 
kuolleidenne puolesta” 13. Opillinen 
velvoitteemme koskee omia esivan-
hempiamme. Se johtuu siitä, että tai-
vaan selestinen organisaatio perustuu 
perheisiin.14 Ensimmäinen presidentti-
kunta on kannustanut jäseniä, etenkin 
nuoria ja nuoria naimattomia aikuisia, 
tähdentämään sukututkimustyötä ja 
tekemään toimituksia omien perhe-
nimiensä tai seurakuntansa ja vaar-
nansa jäsenten esivanhempien nimien 
puolesta.15 Meidän pitää olla liitettyinä 
sekä juuriimme että oksiimme. Ajatus 
siitä, että olemme yhdessä iankaik-
kisessa valtakunnassa, on todellakin 
suurenmoinen.

Temppelit
Wilford Woodruff antoi ymmärtää, 

että profeetta Joseph Smith eli riittä-
vän kauan laskeakseen temppelityön 
perustuksen. Siinä vaiheessa kun 
hän, Joseph Smith, kokoontui kah-
dentoista koorumin kanssa viimeisen 
kerran, hän oli antanut heille heidän 
endaumenttinsa.16

Profeetan marttyyrikuoleman jäl-
keen pyhät tekivät valmiiksi Nauvoon 

temppelin, ja sinetöimisvoimaa käytettiin 
tuhansien uskollisten jäsenten siunauk-
seksi ennen heidän lähtöään Kallio-
vuorille. Kun 30 vuotta myöhemmin 
St. Georgen temppeli saatiin valmiiksi, 
presidentti Brigham Young huomautti, 
miten iankaikkisen tärkeää oli, että 
pelastavat toimitukset olivat viimein 
sekä elävien että kuolleiden saatavilla.17

Presidentti Wilford Woodruff sanoi 
sen näin yksinkertaisesti: ”On tuskin 
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mitään Herran ilmoittamaa periaatetta, 
josta olen riemuinnut enemmän kuin 
kuolleidemme lunastamisen periaat-
teesta, että meillä on isämme, äitimme, 
vaimomme ja lapsemme kanssamme 
perheyhteisössä ensimmäisen ylös-
nousemuksen aamuna ja selestisessä 
valtakunnassa. Nämä ovat valtavia 
periaatteita. Ne ovat jokaisen uhrauk-
sen arvoisia.” 18

Miten hienoa aikaa olla elossa. 
Tämä on viimeinen taloudenhoito-
kausi, ja voimme tuntea, kuinka pelas-
tuksen työtä joudutetaan jokaisella 
alueella, johon liittyy jokin pelastava 
toimitus.19 Nyt meillä on temppeleitä 
melkein kaikkialla maailmassa tar-
joamassa näitä pelastavia toimituksia. 
Meille on myös suuri siunaus käydä 
temppelissä uudistumassa hengellisesti 
ja saamassa rauhaa, turvaa ja johda-
tusta elämäämme.20

Vajaa vuosi sen jälkeen kun presi-
dentti Thomas S. Monson oli kutsuttu 
apostoliksi, hän vihki käyttöön Los 
Angelesin temppelin sukututkimus-
kirjaston. Hän puhui edesmenneistä 
esivanhemmista, jotka ”odottavat sitä 
päivää, jolloin te ja minä teemme tar-
vittavan tutkimis-  ja selvitystyön – – [ja] 
sitten menemme Jumalan huoneeseen 
ja suoritamme sen työn – –, jota he 
eivät voi tehdä” 21.

Kun silloinen vanhin Monson piti 
tuon vihkimispuheen 20. kesäkuuta 
1964, temppeleitä oli toiminnassa 
vain 12. Sinä aikana, jona presidentti 
Monson on palvellut kirkon johta-
vissa neuvostoissa, meidän 142:sta 
toiminnassa olevasta temppelistämme 
on vihitty alkujaan käyttöön 130. On 
lähestulkoon ihmeellistä nähdä, miten 
pelastuksen työtä joudutetaan meidän 
aikanamme. On ilmoitettu 28 uudesta 
temppelistä, jotka ovat eri valmistu-
misvaiheissa. Nykyisin 85 prosenttia 
kirkon jäsenistä asuu 320 kilometrin 
säteellä temppelistä.

Sukututkimustekniikka
Sukututkimustekniikka on myös 

edistynyt valtavasti. Presidentti 
Howard W. Hunter julisti marras-
kuussa 1994: ”Olemme alkaneet käyt-
tää tietotekniikkaa jouduttaaksemme 
pyhää työtä tehdä toimituksia kuollei-
den puolesta. Herra itse on kiihdyt-
tänyt tekniikan osuutta. – – Olemme 
kuitenkin vasta sen kynnyksellä, mitä 
voimme tehdä näillä välineillä.” 22

Tämän profeetallisen lausunnon jäl-
keisinä 19 vuotena tekniikan edistys-
askeleet ovat olleet miltei uskomatto-
mia. Eräs 36- vuotias pienten lasten äiti 
huudahti minulle äskettäin: ”Ajattele, 
olemme siirtyneet sukututkimuskes-
kuksista mikrofilmien lukulaitteiden 
äärestä istumaan keittiönpöytäni 
ääreen, jossa tutkin tietokoneellani 
sukuani lasteni viimein nukahdettua.” 
Veljet ja sisaret, sukututkimuskeskuk-
semme ovat nyt kotonamme.

Temppeli-  ja sukututkimustyössä ei 
ole kyse vain meistä. Ajatelkaa niitä, 
jotka verhon toisella puolen odottavat 
pelastavia toimituksia, jotka vapauttai-
sivat heidät henkivankilan orjuudesta. 
Vankila on määritelty ”rajoitusten tai 
vankeuden tilaksi” 23. Ne, jotka ovat 
vankeudessa, saattaisivat esittää William 
Saroyanin kysymyksen: ”Entä nyt?”

Eräs uskollinen sisar kertoi erityi-
sestä hengellisestä kokemuksesta, joka 
hänellä oli Suolajärven temppelissä. 

Ollessaan konfirmointihuoneessa sen 
jälkeen kun konfirmointitoimitus oli 
lausuttu sijaistyönä, hän kuuli sanat: 
”Ja vanki pääsee vapaaksi!” Hän 
tunsi, että hänen täytyy tehdä kiireesti 
työtä niiden puolesta, jotka odottavat 
kaste-  ja konfirmointitoimituksiaan. 
Palattuaan kotiin hän etsi pyhistä kir-
joituksista lausetta, jonka oli kuullut. 
Hän löysi Opin ja liittojen luvusta 128 
Joseph Smithin julistuksen: ”Riemuit-
koot sydämenne ja iloitkoot ylenpalt-
tisesti. Maa puhjetkoon laulamaan. 
Kuolleet julistakoot iankaikkisen ylis-
tyksen hymnejä Kuningas Immanue-
lille, joka on vahvistanut, ennen kuin 
maailma oli, sen, minkä avulla me 
voimme lunastaa heidät vankilastaan, 
sillä vangit pääsevät vapaiksi.” 24

Kysymys kuuluu: mitä meidän 
täytyy tehdä? Profeetta Josephin neuvo 
oli esittää temppelissä ”kirja, joka sisäl-
tää muistiinmerkinnät kuolleistamme 
ja joka on kaiken hyväksymisen 
arvoinen” 25.

Kirkon johto on esittänyt nouse-
valle sukupolvelle kaikuvan kutsun 
johtaa teknologian käyttöä Elian hen-
gen kokemiseksi, esivanhempiensa 
etsimiseksi ja temppelitoimitusten suo-
rittamiseksi heidän puolestaan.26 Te 
nuoret kannatte suuren osan raskaasta 
taakasta pelastuksen työn joudutta-
miseksi sekä elävien että kuolleiden 
puolesta.27

Jos nuoret jokaisessa seurakun-
nassa sekä menevät temppeliin 
sijaiskasteille kuolleidensa puolesta 
että myös tekevät työtä perheensä 
ja muiden seurakuntalaisten kanssa 
löytääkseen perhenimiä suoritta-
maansa toimitustyöhön, niin sekä he 
että kirkko saavat suuria siunauksia. 
Älkää aliarvioiko kuolleiden vaikutusta 
heidän auttaessaan ponnistuksianne 
älkääkä sitä iloa, kun lopulta tapaatte 
ne, joita palvelette. Se iankaikkisesti 
merkittävä siunaus, että saamme 
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yhdistää oman sukumme, on miltei 
käsittämätön.28

Maailmanlaajuisesti kirkossamme 
51 prosentilla aikuisista jäsenistä ei ole 
tällä hetkellä molempia vanhemmistaan 
Sukupuu- osiossa kirkon FamilySearch- 
internetsivustolla. 65 prosentilla aikui-
sista jäsenistä ei ole merkittynä kaikkia 
neljää isovanhempaansa.29 Muistakaa, 
ettemme me voi pelastua ilman juu-
riamme ja oksiamme. Kirkon jäsenten 
pitää hankkia ja syöttää nämä ratkaise-
van tärkeät tiedot.

Meillä on viimeinkin oppi, temp-
pelit ja tekniikka, joilla perheet voivat 
toteuttaa tätä suurenmoista pelastuk-
sen työtä. Ehdotan yhden tavan, jolla 
se voitaisiin tehdä. Suvut voisivat jär-
jestää ”Sukupuutapaamisia”. Sen pitäisi 

olla toistuva tapahtuma. Jokainen 
toisi heillä olevia sukututkimustietoja, 
kertomuksia ja valokuvia sekä iso-
vanhempien ja vanhempien vaalimia 
tavaroita. Nuoremme ovat innoissaan 
saadessaan tietää sukulaisten elämästä 
– mistä he olivat kotoisin ja kuinka he 
elivät. Monien sydän on jo kääntynyt 
isien puoleen. He rakastavat kerto-
muksia ja valokuvia, ja heillä on tek-
nistä osaamista skannata ja ladata näitä 
kertomuksia ja valokuvia Sukupuuhun 
ja yhdistää lähdeaineistoa esivanhem-
piin, jotta se kaikki voi säilyä ikuisesti. 
Tietenkin päätavoite on ratkaista, mitä 
toimituksia pitää edelleen tehdä, ja 
antaa tehtäviä välttämättömän temp-
pelityön hoitamiseksi. Apuna voidaan 
hyödyntää Sukuni - kirjasta suvun 

tietojen, kertomusten ja valokuvien 
tallentamiseksi, ja nämä voidaan sitten 
ladata Sukupuuhun.

Suvun sitoumusten ja odotusten 
pitäisi olla tärkeysjärjestyksemme 
kärjessä jumalallisen määränpäämme 
turvaamiseksi. Niille, jotka etsivät 
nykyistä hyödyllisempää tapaa viettää 
lepopäivää yhdessä perheenä, tämän 
työn jouduttaminen on hedelmällistä 
maaperää. Yksi äiti kertoo säteillen, 
kuinka hänen 17- vuotias poikansa 
menee kirkon jälkeen sunnuntaisin 
tietokoneen ääreen tekemään sukuhis-
toriatyötä ja kuinka mielellään hänen 
10- vuotias poikansa kuuntelee kerto-
muksia ja katsoo kuvia esivanhemmis-
taan. Tämä on siunannut heidän koko 
perhettään niin, että he ovat kokeneet 
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Elian henkeä. Kallisarvoisia juuriamme 
ja oksiamme täytyy ravita.

Jeesus Kristus antoi henkensä sijais-
uhrina. Hän ratkaisi Jobin esittämän 
perimmäisen kysymyksen. Hän voitti 
kuoleman koko ihmiskunnan puolesta 
tehden sellaista, mihin me emme itse 
kykenisi. Me voimme kuitenkin suo-
rittaa sijaistoimituksia ja tulla todella 
pelastajiksi Siionin vuorella 30 oman 
sukumme hyväksi, jotta meidät voi-
taisiin heidän kanssaan sekä korottaa 
että pelastaa.

Todistan Vapahtajan sovitusuhrista 
ja siitä, että Isän suunnitelma meitä ja 
sukuamme varten on varma. Jeesuk-
sen Kristuksen nimessä. Aamen. ◼
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